โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1A ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู จุฑามาศ สงฆ์มณี ครู ประจาชั้น
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

จันทร์

แนะแนว
จุฑามาศ

ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ

อังคาร

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

4
11.30-12.20

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

English Time
T.July

Computer
ครู เอกชัย

สังคมศึกษา
ครู วารุ ณี

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ประวิติศาสตร์
ครู วารุ ณี

ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ

ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

English Express
T.เพ็ญนภา

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

เทควันโด

วิทยาการคานวณ

ครู ภาณุมาศ

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

English Time
T.July

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

Smile
ครู ลาภิณ

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

English Express
T.เพ็ญนภา

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

10.5011.30

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

สังคมศึกษา
ครู วารุ ณี
ลูกเสื อ –
เนตรนารี
ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ
หน้าที่พลเมือง
ครู จุฑามาศ

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1B ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู วารุ ณี วงษ์จาปา ครู ประจาชั้น
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

จันทร์

แนะแนว
ครู วารุ ณี

สังคมศึกษา
ครู วารุ ณี

อังคาร

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

4
11.30-12.20

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

Computer
ครู เอกชัย

English Express
T.เพ็ญนภา

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

English Time
T.July

English Express
T.เพ็ญนภา

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

คณิตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทยเสริ ม
ครู วารุ ณี

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

สังคมศึกษา
ครู วารุ ณี

เทควันโด

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

English Time
T.July

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

คณิตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

ภาษาไทยเสริ ม
ครู วารุ ณี

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

วิทยาการคานวณ
ครู ภาณุมาศ

English Smile
T.ลาภิณ

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

10.5011.30

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์
ลูกเสื อ –
เนตรนารี
ภาษาไทย
ครู ดาวไสว
หน้าที่พลเมือง
ครู วารุ ณี

ลงชื่อ..................... ................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2A ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู เบญจลักษ์ วงษ์มาก
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

จันทร์

แนะแนว
ครู ธนาพร

วิทยาการคานวณ
ครู ภาณุมาศ

อังคาร

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

4
11.30-12.20

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

English Time
T.John

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

ภาษาไทยเสริ ม
ครู วารุ ณี

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

English Time
T.John

Computer
ครู เอกชัย

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

หน้าที่พลเมือง
ครู ภาณุมาศ

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

คณิตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

เทควันโด

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

English Express
T.เพ็ญนภา

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

English Smile
T.ลาภิณ

English Express
T.เพ็ญนภา

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

10.5011.30

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

ครู ประจาชั้น

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว
ลูกเสื อ –
เนตรนารี
นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์
คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2B ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู เพ็ญนภา
เจริ ญไทย ครู ประจาชั้น
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

จันทร์

แนะแนว
ครู เพ็ญนภา

English Express
T.เพ็ญนภา

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

อังคาร

English Time
T.John

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

English Time
T.John

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

วิทยาการคานวณ

เทควันโด

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

English Smile
ครู ลาภิณ

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ครู ภาณุมาศ
ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

10.5011.30

4
11.30-12.20

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

การงาน
ครู ภทั ราภรณ์

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

English Express หน้าที่พลเมือง
T.เพ็ญนภา
ครู ภาณุมาศ
Computer
ครู เอกชัย

คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ
ลูกเสื อเนตรนารี
คณิ ตศาสตร์
ครู เบญจลักษณ์

ภาษาไทย
ครู วารุ ณี

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3A ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู ภทั ราภรณ์
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

จันทร์

แนะแนว
ครู ภทั ราภรณ์

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

อังคาร

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิดา

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

4
11.30-12.20

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

Computer
ครู เอกชัย

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

หน้าที่พลเมือง
ครู ภาณุมาศ

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

คณิตศาสตร์
ครู ธนาพร

ภาษาไทยเสริ ม
ครู จุฑามาศ

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

English Express
T.July

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

English Time
T.John

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

English Time
T.John

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

เทควันโด

วิทยาการคานวณ

สุขศึกษา
ครู สรสิ ช

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

English Express
T.July

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

10.5011.30

ครู ประจาชั้น

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

ไปรสุ ข

English Smile
ครู ลาภิณ
ลูกเสื อเนตรนารี

ครู ภาณุมาศ

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3B ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู ดาวไสว
โม่งปราณี ต ครู ประจาชั้น

จันทร์

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

อังคาร

1

2

3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

แนะแนว
ครู ดาวไสว

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

หน้าที่พลเมือง

4
11.30-12.20

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

Computer
ครู เอกชัย

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

ครู ภาณุมาศ

English Time
T.John

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

English Express
T.July

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

English Smile
T.ลาภิณ

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิดา

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

English Time
T.John

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

เทควันโด

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

English Express

ภาษาไทย
ครู จุฑามาศ

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

ภาษาไทย
ครู ดาวไสว

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

T.July

10.5011.30

7
14.10-15.00
วิทยาการคานวณ

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

เวลา

08.0008.20

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

คาบ

ครู ภาณุมาศ
คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร
ลูกเสื อเนตรนารี
สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์
คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4A ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู ณฐั ธิดา
สุ ภาจันทร์ ครู ประจาชั้น
2

3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

4
10.50-11.40

จันทร์

แนะแนว
ครู ณฐั ธิดา

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

English Smile
T.ลาภิณ

อังคาร

English Express
T.เพ็ญนภา

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

เวลา

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

หน้าที่พลเมือง
ครู ภาณุมาศ

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

วิทยาการคานวณ
ครู ภาณมาศ

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

Computer
ครู เอกชัย

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

English Time
T.John

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

คณิตศาสตร์
ครู ธนาพร

English Smile
T.ลาภิณ

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

Computer
ครู เอกชัย

เทควันโด

คณิตศาสตร์
ครู ธนาพร

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

English Time
T.John

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

11.4012.20

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

1

08.0008.20

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

คาบ

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต
ลูกเสื อเนตรนารี
English Express
T.เพ็ญนภา
ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4B ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู ธนาพร ยะสู งเนิน
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

4
10.50-11.40

จันทร์

แนะแนว
ครู สุดารัตน์

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

อังคาร

คณิตศาสตร์
ครู ธนาพร

การงานอาชีพ
ครู ภทั ราภรณ์

Computer
ครู เอกชัย

English Time
T.John

English Express

T.เพ็ญนภา

หน้าที่พลเมือง
ครู ภาณุมาศ

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

ประวัติศสาสตร์
ครู วารุ ณี

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

English Smile
T.ลาภิณ

English Time
T.John

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

English Smile
T.ลาภิณ

คณิ ตศาสตร์
ครู ธนาพร

วิทยาคานวณ
ครู ภาณุมาศ

วิทยาศาสตร์
ครู ณฐั ธิ ดา

เทควันโด

Computer
ครู เอกชัย

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

English Express

11.4012.20

7
14.10-15.00

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

ครู ประจาชั้น

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช
ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์
ลูกเสื อเนตรนารี

T.เพ็ญนภา

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5A ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู วชิ ิต คาสุ โพธิ์
2

3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

4
10.50-11.40

จันทร์

แนะแนว
ครู วิชิต

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

อังคาร

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

Computer
ครู เอกชัย

สุขศึกษา
ครู สรสิ ช

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

เวลา

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

English Time
T.John

หน้าที่พลเมือง
ครู ภาณุมาศ

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

English Smile
T.ลาภิณ

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

English Express
T.เพ็ญนภา

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

วิทยาการคานวณ
ครู ภาณุมาศ

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

Computer
ครู เอกชัย

English Smile
T.ลาภิณ

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

English Time
T.John

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

เทควันโด

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

การงานอาชีพ
ครู วิชิต

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

11.4012.20

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

1

08.0008.20

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

คาบ

ครู ประจาชั้น

English Express
T.เพ็ญนภา
ลูกเสื อเนตรนารี
ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี
วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5B ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู ศิริพร เยียระยงค์
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

4
10.50-11.40

จันทร์

แนะแนว
ครู ศิริพร

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

English Express
T.เพ็ญนภา

อังคาร

คณิตศาสตร์
ครู โชติรส

English Smile
T.ลาภิณ

Computer
ครู เอกชัย

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

English Smile
T.ลาภิณ

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

พลศึกษา
ครู สรสิ ช

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

การงานอาชีพ
ครู วิชิต

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

English Time
T.John

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

วิทยาการคานวณ
ครู ภาณุมาศ

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

English Time
T.John

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

English Express
T.เพ็ญนภา

หน้าที่พลเมือง
ครู ภาณุมาศ

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

11.4012.20

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

ครู ประจาชั้น

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์
ลูกเสื อเนตรนารี
เทควันโด
Computer
ครู เอกชัย

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6A ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู สุดารัตน์ วงษ์จาปา ครู ประจาชั้น
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

4
10.50-11.40

จันทร์

แนะแนว
T.ลาภิณ

English Smile
T.ลาภิณ

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

อังคาร

Computer
ครู เอกชัย

English Express

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

English Time
T.John

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

T.เพ็ญนภา

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

English Smile
T.ลาภิณ

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

English Express
T.เพ็ญนภา

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

คณิตศาสตร์
ครู โชติรส

การงานอาชีพ
ครู วิชิต

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

วิทยาการคานวณ

Computer
ครู เอกชัย

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

English Time
T.John

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

ครู ภาณุมาศ

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

11.4012.20

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

พลศึกษา
ครู สรสิ ช
ลูกเสื อเนตรนารี
เทควันโด
หน้าที่พลเมือง
ครู ลาภิณ

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

โรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6B ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ครู โชติรส อิสรา ครู ประจาชั้น
3

08.20-09.10

09.10-10.00

10.00-10.50

4
10.50-11.40

จันทร์

แนะแนว
ครู โชติรส

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

อังคาร

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

เวลา

พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

5

6

12.20-13.10

13.10-14.00

7
14.10-15.00

นาฏศิลป์
ครู ภทั ราภรณ์

English Express
T.เพ็ญนภา

การงานอาชีพ
ครู วิชิต

ศิลปะ
ครู จุฑามาศ

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

English Express
T.เพ็ญนภา

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

English Time
T.John

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

English Time
T.John

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

Computer
ครู เอกชัย

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

ประวัติศาสตร์
ครู วารุ ณี

สังคมศึกษา
ครู สุดารัตน์

คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

วิทยาศาสตร์
ครู วิชิต

หน้าที่พลเมือง
ครู ลาภิณ

English Smile
T.ลาภิณ

ภาษาไทย
ครู ศิริพร

ภาษาจีน
ครู เจิดศักดิ์

Computer
ครู เอกชัย

English Smile
T.ลาภิณ

สุ ขศึกษา
ครู สรสิ ช

วิทยาการคานวณ

ลงชื่อ................................................
(นางสาวสัตตบงกช
บุตรดี)
หัวหน้าบริ หารงานวิชาการ

11.4012.20

ครู ภาณุมาศ

พักรับประทานอาหารว่าง 10 นาที

2

พักรับประทานอาหารกลางวัน 40 นาที

1

08.0008.20

พิธีการหน้าเสาธงชาติ

คาบ

พลศึกษา
ครู สรสิ ช
ลูกเสื อเนตรนารี
เทควันโด
คณิ ตศาสตร์
ครู โชติรส

ลงชื่อ.....................................................
(นางเพ็ญสิ ริ
สมเสี ยง)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนรังสฤษฏ์สองภาษา

