
 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/7  (UISMP)    2/2565  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ครูประจำชั้น นางศิวภรณ์  มากดี   (โทร.062-8249514) / ครูพัชรีญา ทันธิมา 

 

      คาบ 
 วัน 

1 2 3 

พัก
กล

าง
วัน

 

4 5 6 
09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันจันทร ์
วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูนันทาวดี 

คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

English สื่อสาร 

T.Neeru 
ศิลปะ 

ครูณัฐภรัญญา 
ประวัติศาสตร์ 

ครูศิวภรณ์ 

วันอังคาร วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

การงาน 
ครูศิวภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูนันทาวดี 

English สื่อสาร 

T.Neeru 
พลศึกษา 

ครูเดชสิทธิ์ 
สังคมศึกษา 
ครูพัชรีญา 

วันพุธ 
Math EBE 

T.Neeru 
สังคมศึกษา 
ครูพัชรีญา 

IS 
ครูพัชรีญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

English 
ครูวิภาพรรณ 

สุขศึกษา 
ครูศิวภรณ์ 

วันพฤหัสบด ี ภาษาจีน 
ครูณัฏฐินี 

ดนตร-ีนาฏศิลป์ 
ครูนพชัย 

ลูกเสือ 
ครูศิวภรณ์ 

Science 

T.Lee 
คณิตศาสตร์ 

ครูมุทิตา 
ภาษาไทย 

ครูนันทาวดี 

วันศุกร ์ ภาษาไทย 
ครูนันทาวดี 

English 
ครูวิภาพรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

คณิตเพิ่มเติม 
ครูมุทิตา 

วิทยาการคำนวณ 
ครูพัชรีญา 

แนะแนว 
ครูศิวภรณ์ 

 



 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/8 (UIEP)   2/2565  โรงเรียนอุบลวทิยาคม 
ครูประจำชั้น  นางนันทาวดี  พิเนตร  (โทร.094-6416492)  

 

      คาบ 
  วัน 

1 2 3 

พัก
กล

าง
วัน

 

4 5 6 
09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันจันทร ์
ภาษาไทย 

ครูนันทาวดี 
คณิตศาสตร์ 

ครูมุทิตา 
IS 

ครูพัชรีญา 

ศิลปะ 
ครูณัฐภรัญญา 

English สื่อสาร 

T.Neeru คณิตเพิ่มเติม 
ครูมุทิตา 

วันอังคาร ภาษาไทย 
ครูนันทาวดี 

การงาน 
ครูพัชรีญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

English สื่อสาร 

T.Neeru พลศึกษา 
ครูเดชสิทธิ์ 

วันพุธ คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

Math EBE 

T.Neeru ภาษาไทย 
ครูนันทาวดี 

แนะแนว 
ครูศิวภรณ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

English 
ครูวิภาพรรณ 

วันพฤหัสบด ี สังคมศึกษา 
ครูพัชรีญา 

คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

ลูกเสือ 
ครูนันทาวดี 

วิทยาการคำนวณ 
ครูพัชรีญา 

Science 

T.Lee 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 

ครูนพชัย 
วันศุกร ์ คณิตศาสตร์ 

ครูมุทิตา 
สังคมศึกษา 
ครูพัชรีญา 

English 
ครูวิภาพรรณ 

สุขศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ภาษาจีน 
ครูณัฏฐินี 

ภาษาไทย 
ครูนันทาวดี 

 



 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/9 (UISMP)  2/2565 โรงเรยีนอุบลวิทยาคม 
ครูประจำชั้น นางสาวณัฐภรณ์  แสงสว่าง   (โทร.094-2730088) 

      คาบ 
   วัน 

1 2 3 

พัก
กล

าง
วัน

 

4 5 6 
09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันจันทร ์ English 
ครูวิภาพรรณ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

สุขศึกษา 
ครูณัฐภรณ์ 

การงาน 
ครูพัชรีญา 

วันอังคาร 
English สื่อสาร 

T.Neeru 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

English 
ครูวิภาพรรณ 

ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ครูเทอดศักดิ์ 

คณิตเพิ่มเติม 
ครูณัฐภรณ์ 

วันพุธ คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ประวัติศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

Math EBE 

T.Neeru 

Science 

T.Lee 
พลศึกษา 

ครูเดชสิทธิ์ 
วันพฤหัสบด ี คณิตศาสตร์ 

ครูณัฐภรณ์ 
ศิลปะ 

ครูณัฐภรัญญา 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

ลูกเสือ 
ครูณัฐภรณ์ 

IS 
ครูพัชรีญา 

วันศุกร ์
English สื่อสาร 

T.Neeru ภาษาจีน 
ครูณัฏฐินี 

แนะแนว 
ครูณัฐภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

วิทยาการคำนวณ 
ครูพัชรีญา 

 
 



 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/10  (UIEP) 2/2565  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ครูประจำชั้น นางสาววิภาพรรณ  เนตรอนงค ์  (โทร.090-3168136) 

  

      คาบ  
วัน 

1 2 3 

พัก
กล

าง
วัน

 

4 5 6 
09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันจันทร ์ คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

English 
ครูวิภาพรรณ 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

IS 
ครูพัชรีญา 

คณิตเพิ่มเติม 
ครูณัฐภรณ์ 

วันอังคาร วิทยาการคำนวณ 
ครูพัชรีญา 

English สื่อสาร 

T.Neeru แนะแนว 
ครูวิภาพรรณ 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ครูเทอดศักดิ์ 

วันพุธ English 
ครูวิภาพรรณ 

ภาษาจีน 
ครูณัฏฐินี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

Science 

T.Lee 
พลศึกษา 

ครูเดชสิทธิ์ 
คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

วันพฤหัสบด ี วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

ศิลปะ 
ครูณัฐภรัญญา 

Math EBE 

T.Neeru ลูกเสือ 
ครูวิภาพรรณ 

สุขศึกษา 
ครูวิภาพรรณ 

วันศุกร ์ ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

English สื่อสาร 

T.Neeru สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ประวัติศาสตร์ 
ครูวิภาพรรณ 

การงาน 
ครูวิภาพรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

 



 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 (UISMP) 2/2565  โรงเรยีนอุบลวิทยาคม 
ครูประจำชั้น นางสาวมุทิตา เหลา่บุตรสา  (โทร.086-0556616) 

 

      คาบ 
   วัน 

1 2 3 

พัก
กล

าง
วัน

 

4 5 6 
09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันจันทร ์ คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

IS 
ครูพัชรีญา 

ประวัติศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

Science 

T.Lee 

วันอังคาร คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

สุขศึกษา 
ครูมุทิตา 

พลศึกษา 
ครูเดชสิทธิ์ 

วิทยาการคำนวณ 
ครูพัชรีญา 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

วันพุธ English สื่อสาร 

T.Kate การงาน 
ครูวิภาพรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

แนะแนว 
ครูมุทิตา 

วันพฤหัสบด ี English 
ครูวิภาพรรณ 

English สื่อสาร 

T.Kate 

คณิตศาสตร์ 
ครูมุทิตา 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

ภาษาจีน 
ครูณัฏฐินี 

ลูกเสือ 
ครูมุทิตา 

วันศุกร ์ English 
ครูวิภาพรรณ 

คณิตเพิ่มเติม 
ครูมุทิตา 

ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ครูนพชัย 

ศิลปะ 
ครูณัฐภรัญญา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

Math EBE 

T.Neeru 

 



 
 
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/9 (UIEP)  2/2565 โรงเรียนอุบลวิทยาคม 
ครูประจำชั้น  นางสาวปริศนา กลั่นเขตรกรรม  (โทร.089-7221663) 

 

      คาบ 
   วัน 

1 2 3 

พัก
กล

าง
วัน

 

4 5 6 
09.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น. 

วันจันทร ์ ประวัติศาสตร์ 
ครูปริศนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

คณิตเพิ่มเติม 
ครูณัฐภรณ์ 

แนะแนว 
ครูศิวภรณ์ 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

การงาน 
ครูวิภาพรรณ 

วันอังคาร ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

สุขศึกษา 
ครูปริศนา 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

วิทยาการคำนวณ 

ครูพัชรีญา English 
ครูวิภาพรรณ 

Science 

T.Lee 
วันพุธ วิทยาศาสตร์ 

ครูศิวภรณ์ 
English สื่อสาร 

T.Kate พลศึกษา 
ครูเดชสิทธิ์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

วันพฤหัสบด ี English สื่อสาร 

T.Kate English 
ครูวิภาพรรณ 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐภรณ์ 

ดนตรี-นาฏศิลป์ 
ครูนพชัย 

Math EBE 

T.Neeru ลูกเสือ 
ครูปริศนา 

วันศุกร ์ วิทยาศาสตร์ 
ครูศิวภรณ์ 

ศิลปะ 
ครูณัฐภรัญญา 

ภาษาไทย 
ครูปริศนา 

IS 
ครูพัชรีญา 

สังคมศึกษา 
ครูนันทาวดี 

ภาษาจีน 
ครูณัฏฐินี 

  



 
 
 
 


