
ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/1  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565 
ครูประจําช้ัน  นางชวัลกร  วิทยพานิช 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
ภาษาไทย 

(ครูกัลยสุดา) 
E เพื่อการส่ือสาร 

 (T.Kate) 
ภาษาอังกฤษ 
(ครูปรมะ) 

พักเที่ยง 

พลศึกษา 
(ครูเดชสิทธ์ิ) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

อังคาร 
ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูปรมะ) 

ศิลปะ 
(ครูนงลักษณ) 

คณิตคิดสนุก 
 (ครูชวัลกร) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

พุธ 
สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

คณิตคิดสนุก 
 (ครูชวัลกร) 

การงานอาชีพ 
(ครูนงลักษณ) 

IS 
(ครูวิชพล) 

ประวัติศาสตร 
(ครูอุตตรา) 

พฤหัสบด ี
คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

สุขศึกษา 
(ครูวิชพล) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
ภาษาไทย 

(ครูกัลยสุดา) 
E เพื่อการส่ือสาร 

(ครูปรมะ) 
สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

ชุมนุม 
(ครูณัฐนิพนธ) 

แนะแนว 

 
 

รายช่ือครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 
ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
ป.6/2 นายวันชัย  รุงเรือง 086-2438076 ป.6/5 นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 095-6092636 
ป.6/2 นางนงลักษณ  เสระทอง 066-1173245 ป.6/6 นางสุวิมล บุญมา 086-7196543 
ป.6/3 นางอุตตรา  รุงเรือง 087-4440572 ป.6/7 นางมาราตรี  ทองเนตร 083-3666529 

 



ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/2  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565   
ครูประจําช้ัน  นายวันชัย  รุงเรือง / นางนงลักษณ  เสระทอง 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

E เพื่อการส่ือสาร 
 (T.Kate) 

พักเที่ยง 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูปรมะ) 

พลศึกษา 
(ครูเดชสิทธ์ิ) 

IS 
(ครูวิชพล) 

อังคาร 
ภาษาไทย 

(ครูกัลยสุดา) 
คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูปรมะ) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูวันชัย) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

พุธ 
ภาษาไทย 

(ครูกัลยสุดา) 
วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

การงานอาชีพ 
(ครูนงลักษณ) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูวันชัย) 

ชุมนุม 
(ครูณัฐนิพนธ) 

ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

พฤหัสบด ี
วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

ประวัตศิาสตร 
(ครูอุตตรา) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

ศิลปะ 
(ครูนงลักษณ) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

สุขศึกษา 
(ครูณัฐนิพนธ) 

E เพื่อการส่ือสาร 
(ครูปรมะ) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

แนะแนว 

 
 

รายช่ือครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 
ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
ป.6/2 นายวันชัย  รุงเรือง 086-2438076 ป.6/5 นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 095-6092636 
ป.6/2 นางนงลักษณ  เสระทอง 066-1173245 ป.6/6 นางสุวิมล บุญมา 086-7196543 
ป.6/3 นางอุตตรา  รุงเรือง 087-4440572 ป.6/7 นางมาราตรี  ทองเนตร 083-3666529 

 



ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/3  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565 
ครูประจําช้ัน  นางอุตตรา  รุงเรือง 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
ประวัติศาสตร 
(ครูอุตตรา) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

พักเที่ยง 

E เพื่อการส่ือสาร 
 (T.Kate) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ศิลปะ 
(ครูนงลักษณ) 

อังคาร 
คณิตคิดสนุก 
(ครูเยาวรัตน) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

พุธ 
การงานอาชีพ 
(ครูนงลักษณ) 

E เพื่อการส่ือสาร 
(ครูสุวิมล) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูเยาวรัตน) 

ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

พฤหัสบด ี
ชุมนุม 

(ครูณัฐนิพนธ) 
คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

IS 
(ครูวิชพล) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

สุขศึกษา 
(ครูอุตตรา) 

พลศึกษา 
(ครูเดชสิทธ์ิ) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

แนะแนว 

 
 

รายช่ือครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 
ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
ป.6/2 นายวันชัย  รุงเรือง 086-2438076 ป.6/5 นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 095-6092636 
ป.6/2 นางนงลักษณ  เสระทอง 066-1173245 ป.6/6 นางสุวิมล บุญมา 086-7196543 
ป.6/3 นางอุตตรา  รุงเรือง 087-4440572 ป.6/7 นางมาราตรี  ทองเนตร 083-3666529 

 



ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/4  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565 
ครูประจําช้ัน  นางญาณิศา  เผาพันธุ / นายณัฐนิพนธ  บุตรพรม 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

การงานอาชีพ 
(ครูนงลักษณ) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

พักเที่ยง 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

E เพื่อการส่ือสาร 
 (T.Kate) 

E เพื่อการส่ือสาร 
(ครูสุวิมล) 

อังคาร 
คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูญาณิศา) 

ชุมนุม 
(ครูณัฐนิพนธ) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

พุธ 
คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ภาษาไทย 
(ครูกัลยสุดา) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูญาณิศา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

สุขศึกษา 
(ครูกัลยสุดา) 

พฤหัสบด ี
ภาษาไทย 

(ครูกัลยสุดา) 
ศิลปะ 

(ครูนงลักษณ) 
สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

ประวัตศิาสตร 
(ครูอุตตรา) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

IS 
(ครูวิชพล) 

คณิตศาสตร 
(ครูวันชัย) 

พลศึกษา 
(ครูเดชสิทธ์ิ) 

แนะแนว 

 
 

รายช่ือครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 
ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
ป.6/2 นายวันชัย  รุงเรือง 086-2438076 ป.6/5 นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 095-6092636 
ป.6/2 นางนงลักษณ  เสระทอง 066-1173245 ป.6/6 นางสุวิมล บุญมา 086-7196543 
ป.6/3 นางอุตตรา  รุงเรือง 087-4440572 ป.6/7 นางมาราตรี  ทองเนตร 083-3666529 

 



ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/5  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565 
ครูประจําช้ัน  นางเยาวรัตน  สุขวิลัย / นางสาวกัลยสุดา  สายสังข 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

พักเที่ยง 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ประวัตศิาสตร 
(ครูอุตตรา) 

การงาน 
(ครูณัฐนิพนธ) 

อังคาร 
E เพื่อการส่ือสาร 

 (T.Kate) 
พลศึกษา 

(ครูอัญวุฒิ) 
IS 

(ครูวิชพล) 
วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

พุธ 
คณิตคิดสนุก 
(ครูเยาวรัตน) 

สุขศึกษา 
(ครูกัลยสุดา) 

ชุมนุม 
(ครูณัฐนิพนธ) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

พฤหัสบด ี
ภาษาไทย 

(ครูเยาวรัตน) 
สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูเยาวรัตน) 

E เพื่อการส่ือสาร 
(ครูสุวิมล) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ศิลปะ 
(ครูนงลักษณ) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

แนะแนว 

 
 

รายช่ือครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 
ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
ป.6/2 นายวันชัย  รุงเรือง 086-2438076 ป.6/5 นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 095-6092636 
ป.6/2 นางนงลักษณ  เสระทอง 066-1173245 ป.6/6 นางสุวิมล บุญมา 086-7196543 
ป.6/3 นางอุตตรา  รุงเรือง 087-4440572 ป.6/7 นางมาราตรี  ทองเนตร 083-3666529 

 



ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/6  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565 
ครูประจําช้ัน  นางสุวิมล  บุญมา 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ศิลปะ 
(ครูนงลักษณ) 

พักเที่ยง 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

การงาน 
(ครูณัฐนิพนธ) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

อังคาร 
ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

E เพื่อการส่ือสาร 
 (T.Kate) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูมาราตรี) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

IS 
(ครูณัฐนิพนธ) 

พุธ 
คณิตคิดสนุก 
(ครูมาราตรี) 

ประวัติศาสตร 
(ครูอุตตรา) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

ชุมนุม 
(ครูณัฐนิพนธ) 

พฤหัสบด ี
E เพื่อการส่ือสาร 

(ครูสุวิมล) 
ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

สุขศึกษา 
(ครูสุวิมล) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

พลศึกษา 
(ครูอัญวุฒิ) 

แนะแนว 

 
 

รายช่ือครูช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
 

ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร ช้ัน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 
ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
ป.6/2 นายวันชัย  รุงเรือง 086-2438076 ป.6/5 นางเยาวรัตน  สุขวิลัย 095-6092636 
ป.6/2 นางนงลักษณ  เสระทอง 066-1173245 ป.6/6 นางสุวิมล บุญมา 086-7196543 
ป.6/3 นางอุตตรา  รุงเรือง 087-4440572 ป.6/7 นางมาราตรี  ทองเนตร 083-3666529 

 



ตารางเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6/7  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565 
ครูประจําช้ัน  นางมาราตร ี ทองเนตร 

 

วัน 
คาบที่/เวลา 

1 2 3 12.00 – 
13.00 

4 5 6 
09.00 – 10.00 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 13.00 – 14.00 14.00 – 15.00 15.00 – 16.00 

จันทร 
สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

พักเที่ยง 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

E เพื่อการส่ือสาร 
(ครูสุวิมล) 

สุขศึกษา 
(ครูกัลยสุดา) 

อังคาร 
คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

วิทยาการคํานวณ 
(ครู) 

คณิตคิดสนุก 
(ครูมาราตรี) 

E เพื่อการส่ือสาร 
 (T.Kate) 

ดนตรีนาฏศิลป 
(ครูนงลักษณ) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

พุธ 
IS 

(ครูณัฐนิพนธ) 
คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

ภาษาจีน 
(ครูวิชพล) 

ภาษาอังกฤษ 
(ครูสุวิมล) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

สังคมศึกษา 
(ครูชวัลกร) 

พฤหัสบด ี
ศิลปะ 

(ครูนงลักษณ) 
คณิตคิดสนุก 
(ครูมาราตรี) 

ชุมนุม 
(ครูณัฐนิพนธ) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

วิทยาศาสตร 
(ครูญาณิศา) 

ลูกเสือ 

ศุกร 
ประวัติศาสตร 
(ครูอุตตรา) 

คณิตศาสตร 
(ครูมาราตรี) 

การงาน 
(ครูณัฐนิพนธ) 

พลศึกษา 
(ครูอัญวุฒิ) 

ภาษาไทย 
(ครูเยาวรัตน) 

แนะแนว 
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ป.6/1 นางชวัลกร  วิทยพานิข 061-9694546 ป.6/4 นางญาณิศา  เผาพันธ  089-8493625 
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