
  
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 ห้องเรียน English Program  

ครูที่ปรึกษา    1. ครูจิตตินันท์     คลค้้า                         หมายเลขโทรศัพท์ 062-2857239         
                                                             2. Teacher Daphne Jane D. Panungcat หมายเลขโทรศัพท์ 064-4908640 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ คณิตศาสตร ์
ครูมุรณี  เหมหม ิ

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

English for 
Communication 

T. Derlene 

Health 
T. Ariel 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี  เหมหม ิ

อาหาร 
ว่างบ่าย 
 
 
 

 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

คลีนิคภาษา 
T. Daphne 

อังคาร วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

Social Studies 
T. Derlene 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

P.E. 
T. Ariel 

English for 
Communication 

T. Derlene 

Mathematics 
T. Erick Jason 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

พุธ ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

Science 
T. Anamie 

English 
T. Derlene 

ลูกเสือ 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 
T. Daphne Jane 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

พฤหัสบดี ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

English 
T. Derlene 

Mathematics 
T. Erick Jason 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

วิทยาการค้านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

ศุกร์ 
IS 

ครูจิตตินันท์   คลค ้า 
T. Daphne Jane 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูจิตตินันท์   คลค ้า 
T. Daphne Jane 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูจิตตินันท์  คลค ้า 
T. Daphne Jane 

Homeroom 
ครูจิตตินันท์   คลค ้า 
T. Daphne Jane 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูจิตตินันท์   คลค ้า 
T. Daphne Jane 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 ห้องเรียน English Program  

ครูที่ปรึกษา    1. ครูสุทธิภัทร     อินถิติ                      หมายเลขโทรศัพท์ 097-0730606       
                                                             2. Teacher Daphne Jane D. Panungcat หมายเลขโทรศัพท์ 064-4908640 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

Health 
T. Ariel 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

อาหาร 
ว่างบ่าย 
 
 
 

 

วิทยาการค านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

คลีนิคภาษา 
T. Anamie 

อังคาร Science 
T. Anamie 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

Mathematics 
T. Erick Jason 

English 
T. Derlene 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

พุธ English 
T. Derlene 

คณิตศาสตร ์
ครูมุรณี เหมหม ิ

Mathematics 
T. Erick Jason 

ลูกเสือ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 
T. Daphne Jane 

Social Studies 
T. Derlene 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

พฤหัสบดี นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

English for Communication 
T. Derlene 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

P.E. 
T. Ariel 

ศุกร์ 
IS 

ครูสุทธิภัทร อินถิติ 
T. Daphne Jane 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 
T. Daphne Jane 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูสุทธิภัทร อินถิติ 
T. Daphne Jane 

Homeroom 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 
T. Daphne Jane 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูสุทธิภัทร อินถิติ 
T. Daphne Jane 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน Thai Program  

ครูที่ปรึกษา ครูไลลา สะดี หมายเลขโทรศัพท์ 080-2413583 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร ์ สุขศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สบืประดิษฐ ์

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

คณิตศาสตร ์
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

อาหาร 
ว่างบ่าย 
 
 
 

 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

คลีนิคภาษา 
ครูไลลา สะดี 

อังคาร หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมูรณี เหมหม ิ

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

พลศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

พุธ วิทยาการค านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมัสตุรา มะดิง 

คณิตศาสตร ์
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

ลูกเสือ 
ครูไลลา สะดี 

ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
ครูมัสตุรา มะดิง 

Homework 
ครูไลลา สะดี 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร ์
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมัสตุรา มะดิง 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร 
ครูมัสตุรา มะดิง 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

Homework 
นางสาวไลลา สะดี 

ศุกร์ IS 
ครูไลลา สะดี 

กิจกรรม 
Happy Reading 

ครูไลลา สะดี 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูไลลา สะดี 

Homeroom 
ครูไลลา สะดี 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 
ครูไลลา สะดี 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน English Program  

ครูที่ปรึกษา    1. ครูนัจมีย์       แวดาย๊ะ        หมายเลขโทรศัพท์ 093-0343264       
                                                             2. Teacher Derlene C. Macul หมายเลขโทรศัพท์ 064-4908640 

เวลา 
 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร ์ Mathematics 
T. Erick Jason 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

English for 
Communication 

T. Derlene 

อาหาร 
ว่างบ่าย 
 
 
 

 

English for 
Communication 

T. Derlene 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

อังคาร English 
T. Derlene 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

วิทยาการค านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

ภาษาจีน 
ครูเกศราภรณ์ เขียนงาม 

พุธ Science 
T. Anamie 

ภาษาไทย 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

ลูกเสือ 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

T. Derlene 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

พฤหัสบดี ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

Social Studies 
T. Derlene 

Mathmatics 
T. Erick Jason 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สบืประดิษฐ ์

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

Health 
T. Ariel 

P.E. 
T. Ariel  

English  
T. Derlene  

ศุกร์ 
IS 

ครูนัจมีย์  แวดาย๊ะ 
T. Derlene 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูนัจมีย์  แวดาย๊ะ 

T. Derlene 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
 และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูนัจมีย์  แวดาย๊ะ 
T. Derlene 

Homeroom 
ครูนัจมีย์  แวดาย๊ะ 

T. Derlene 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูนัจมีย์  แวดาย๊ะ 
T. Derlene 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ห้องเรียน Thai Program  

ครูที่ปรึกษา ครูกิตติยา   เจ๊ะอุบง     หมายเลขโทรศัพท์ 095-8675127 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

พลศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

อาหาร 
ว่างบ่าย 
 
 
 

 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมัสตุรา มะดิง 

คลีนิคภาษา 
ครูกิตติยา  เจ๊ะอุบง      

อังคาร คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

ภาษาจีน 
ครูเกศราภรณ์ เขียนงาม 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมรุณี เหมหม ิ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ครูมัสตุรา มะดิง 

พุธ ภาษาอังกฤษ 
ครูมัสตุรา มะดิง 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

ลูกเสือ 
ครูกิตติยา  เจ๊ะอุบง      

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

สุขศึกษา 
ครูสมพงษ์  จิตเลขา 

พฤหัสบดี ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

วิทยาการค้านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูกิตติยา  เจ๊ะอุบง      

Homework 
ครูกิตติยา  เจ๊ะอุบง      

ศุกร์ IS 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

Homeroom 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียน English Program 

ครูที่ปรึกษา    1. ครูมัสตุรา     มะดิง           หมายเลขโทรศัพท์  093-6916585             
                                                             2. Teacher Anamie A. Garcia  หมายเลขโทรศัพท์  082-4300240 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ Science 
T. Mrs.Anamie 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

Mathematics 
T. Erick Jason 

อาหาร 
ว่างบ่าย 

 
 
 

 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

Social Studies 
T. Derlene  

อังคาร สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

ภาษาจีน 
ครูเกศราภรณ์ เขียนงาม 

P.E. 
T. Ariel  

English 
T. Rachel Jay 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

English for 
Communication 

T. Anamie 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สบืประดิษฐ ์ 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

English 
T. Rachel Jay  

ลูกเสือ 
ครูมัสตุรา  มะดิง 

T. Anamie 

วิทยาการค้านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

Health 
T. Ariel 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล ้า 

English 
T. Rachel Jay  

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมรุณี เหมหม ิ

Mathematics 
T. Erick Jason 

English for 
Communication 

T. Anamie 

ศุกร์ 
IS 

ครูมัสตุรา  มะดิง 
T. Anamie 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูมัสตุรา  มะดิง 

T. Anamie 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูมัสตุรา  มะดิง 
T. Anamie 

Homeroom 
ครูมัสตุรา  มะดิง 

T. Anamie 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูมัสตุรา  มะดิง 
T. Anamie 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 ห้องเรียน English Program 

ครูที่ปรึกษา    1. ครูวาสนา   สุวรรณเรืองศรี หมายเลขโทรศัพท์  080-7070452       
                                                             2. Teacher Anamie A. Garcia  หมายเลขโทรศัพท์  082-4300240 

เวลา 
 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร ์ วิทยาการค านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

Mathematics 
T. Erick Jason 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล  า 

อาหาร 
ว่างบ่าย 
 
 
 

 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

อังคาร ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล  า 

Science 
T. Anamie 

English 
T. Cherry Ann 

P.E. 
T. Ariel A.Garcia 

ภาษาจีน 
ครูเกศราภรณ์ เขียนงาม 

Social Studies 
T. Derlene  

พุธ Mathematics 
T. Erick Jason 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

English 
T. Cherry Ann 

ลูกเสือ 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศรี 

T. Anamie 

English for Communication 
T. Anamie  

พฤหัสบดี Health 
T. Ariel 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

English 
T. Cherry Ann 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล  า 

ศุกร์ 
IS 

ครูวาสนา สุวรรณเรืองศร ี
T. Anamie 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศร ี

T. Anamie 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูวาสนา สุวรรณเรืองศร ี
T. Anamie 

Homeroom 
ครูวาสนา สุวรรณเรืองศร ี

T. Anamie 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูวาสนา สุวรรณเรืองศร ี
T. Anamie 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียน Thai Program 

ครูที่ปรึกษา ครูพันธ์ทิพย์    มาเพ็ง   หมายเลขโทรศัพท์ 093-7917140 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.- 
15.30 น. 

15.30 น.- 
16.20 น. 

จันทร์ หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

วิทยาการค านวณ 
ครูภาลิณี หมันทองมาก 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 

 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล  า 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ครูมัสตุรา มะดิง 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 

 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

สุขศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

อังคาร ภาษาจีน 
ครูเกศราภรณ์ เขียนงาม 

ประวัติศาสตร์ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมัสตุรา มะดิง 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สบืประดิษฐ ์

คลีนิคภาษา 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง    

พุธ คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

ภาษาอังกฤษ 
ครูมัสตุรา มะดิง 

ลูกเสือ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง    

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล  า   

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมรุณี เหมหม ิ

สังคมศึกษาฯ 
ครูกิตติยา เจ๊ะอุบง 

วิทยาศาสตร์ 
ครูนัสรูน มาน๊ะ 

ภาษาไทย 
ครูจิตตินันท์ คลล  า 

พลศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

Homework 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง    

ศุกร์ IS 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

Homeroom 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

 



 
 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน English Program 

                                                         ครูที่ปรึกษา    1. ครูมุรณี      เหมหมิ                    หมายเลขโทรศัพท์ 090-4799877   
                       2. Teacher Erick  Jason A.bordo   หมายเลขโทรศัพท์ 063-6024067 

เวลา 
 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

 
อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

English for 
Communication 

T. Daphne Jane 

วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

อาหาร 
ว่างบ่าย 

 
 
 

 

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา  สารนัย 

คลีนิคภาษา 
T. Erick  Jason 

อังคาร ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

P.E. 
T. Ariel 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

Science 
T. Anamie  

ประวัติศาสตร์ 
ครูพัณทิวา  สารนัย 

English for 
Communication 

T. Daphne Jane 

พุธ English 
T. Daphne Jane 

คณิตศาสตร ์
ครูอาอีเสาะ วาเตะ 

Social Studies 
T. Ariel 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สบืประดิษฐ ์

ลูกเสือ 
ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

Homework 
ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

พฤหัสบดี Mathematics 
T. Erick Jason 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

Health 
T. Ariel 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

คลีนิคภาษา 
T. Erick  Jason 

ศุกร์ 
IS 

ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

กิจกรรม 
Happy Reading 

ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

Homeroom 
ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูมุรณี  เหมหม ิ
T. Erick  Jason 

 



 
 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียน Thai Program 

ครูที่ปรึกษา ครูวรรณวิสา  มะแซ   หมายเลขโทรศัพท์ 093-6912180 
เวลา 

 
 

วัน 
 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4 

 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 

14.40 น.- 
14.50 น. 14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ครูมัสตุรา มะดิง 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

ภาษาไทย 
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

อาหาร 
ว่างบ่าย 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

คลีนิคภาษา 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

อังคาร วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

ประวัติศาสตร์ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

English 
T. Daphne Jane 

Homework 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

พุธ ภาษาไทย 
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สบืประดิษฐ ์

สุขศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

English 
T. Daphne Jane 

ลูกเสือ 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

Homework 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

พลศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

Homework 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

ศุกร์ IS 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูวรรณวิสา  มะแซ 

Homeroom 
ครูวรรณวิสา  มะแซ 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูวรรณวิสา  มะแซ 

 



 
 

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน English Program 
ครูที่ปรึกษา    1. ครูพัณทิวา    สารนัย        หมายเลขโทรศัพท์  084-2597989       

                                                             2. Teacher Ariel A. Garcia   หมายเลขโทรศัพท์  065–3490790 
เวลา 

 
 

วัน 
 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 
 

English for 
Communication 
T.Daphne Jane 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

อาหาร 
ว่างบ่าย 

 
 
 
 

P.E. 
T.Ariel 

คลีนิคภาษา 
T.Ariel 

อังคาร Mathematics 
T.Erick Jason 

English for 
Communication 
T.Daphne Jane 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

Health 
T.Ariel 

คลีนิคภาษา 
T.Ariel 

พุธ ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

English 
T.Daphne Jane 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

ลูกเสือ 
ครูพัณทิวา  สารนัย 

T.Ariel 

Homework 
ครูพัณทิวา  สารนัย 

T.Ariel 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

Social Studies 
T.Ariel 

Science 
T.Anamie 

Science 
T.Anamie 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

ศุกร์ 
IS 

ครูพัณทิวา  สารนัย 
T.Ariel 

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูพัณทิวา  สารนัย 

T.Ariel 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูพัณทิวา  สารนัย 
T.Ariel 

Homeroom 
ครูพัณทิวา  สารนัย 

T.Ariel 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูพัณทิวา  สารนัย 
T.Ariel 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียน Thai Program  

ครูที่ปรึกษา ครูสุภัทรา  ยอดจันทร์   หมายเลขโทรศัพท์ 084-2570842 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 
 
 

พัก
กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

อาหาร 
ว่างบ่าย 

 
 
 

 

พลศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

คลีนิคภาษา 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

อังคาร Engling 
T. Daphne Jane 

วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

หน้าทีพ่ลเมือง 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

Homework 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

พุธ วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

สุขศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมรุณี   เหมหมิ 

ลูกเสือ 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

Homework 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ครูมัสตุรา มะดิง 

คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

Homework 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

ศุกร์ IS 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์    

กิจกรรม 
Happy Reading 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
ชุมนุม 

ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

Homeroom 
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

 



 

 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน English Program 
ครูที่ปรึกษา    1. ครูอาอีเสาะ   วาเตะ       หมายเลขโทรศัพท์  093-7958104       

                                                             2. ครูสมพงศ์     จิตเลขา    หมายเลขโทรศัพท์  098-0274166 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 
 

 

พัก
กลาง 
วัน 
 
 
 
 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

Health 
T. Ariel 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

Science 
T. Anamie 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

P.E. 
T. Ariel  

อาหาร 
ว่างบ่าย 

 
 
 

 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

อังคาร PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

English 
T. Daphne Jane 

คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

พุธ PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

Mathematics 
T. Erick Jason 

English 
T. Daphne Jane  

Social Studies 
T. Ariel 

ลูกเสือ 
ครูอาอีเสาะ  วาเตะ 
ครูสมพงศ์   จิตเลขา 

Homework 
ครูอาอีเสาะ  วาเตะ 
ครูสมพงศ์   จิตเลขา 

พฤหัสบดี PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี เหมหม ิ

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพัณทิวา สารนัย 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

ศุกร์ English for Communication 
T.Daphne Jane 

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ 

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูอาอีเสาะ  วาเตะ 
ครูสมพงศ์   จิตเลขา 

 



 
 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายประถมศึกษา) 
 ตารางเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียน Thai Program 

ครูที่ปรึกษา  ครูนัสรูน    มาน๊ะ      หมายเลขโทรศัพท์ 098-0459489 
เวลา 

 
  
 วัน 

 

ชั่วโมง/คาบที่ 

1 2  3 4  
 
 
 
 

 
 
พัก

กลาง 
วัน 

5 6  7 8 

08.30 น.-09.20 น. 09.20 น.-10.10 น. 
10.10 น.- 
10.20 น. 

10.20 น.-11.10 น. 11.10 น.-12.00 น. 13.00 น.-13.50 น. 13.50 น.-14.40 น. 
14.40 น.- 
14.50 น. 

14.50 น.-15.30 น. 15.30 น.-16.20 น. 

จันทร์ PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

หน้าท่ีพลเมือง 
ครูพัณทิวา สารนัย 

อาหาร 
ว่างเชา้ 

 
 
 
 

 

วิทยาการค านวณ 
ครูสุทธิภัทร อินถิติ 

English for 
Communication 
T.Daphne Jane 

สุขศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

อาหาร 
ว่างบ่าย 

 
 
 

 

คณิตศาสตร์เสริม 
ครูมุรณี  เหมหม ิ

การงานอาชีพ 
ครูพันธ์ทิพย์ มาเพ็ง 

อังคาร PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

ประวัติศาสตร์ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

English 
T.Daphne Jane 

ศิลปะ 
ครูไลลา สะดี 

นาฏศิลป ์
ครูนิตยา สืบประดิษฐ์ 

พุธ PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

ภาษาไทย 
ครูนัจมีย์ แวดาย๊ะ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

ลูกเสือ 
ครูนัสรูน  มาน๊ะ 

Homework 
ครูนัสรูน  มาน๊ะ 

พฤหัสบดี PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

สังคมศึกษาฯ 
ครูพัณทิวา สารนัย 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณวิสา มะแซ 

คณิตศาสตร ์
ครูสุภัทรา ยอดจันทร์ 

English for 
Communication 
T.Daphne Jane 

พลศึกษา 
ครูสมพงษ์ จิตเลขา 

ศุกร์ IS 
ครูนัสรูน  มาน๊ะ       

กิจกรรม 
Happy Reading 

ครูนัสรูน  มาน๊ะ       

กิจกรรม 
Kidbright 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ  
และครูที่ปรึกษา 

PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

PSU-PDS : APS 
วิทยากรพิเศษ 

กิจกรรม 
PSU-PDS 

Young Blood 
ฝ่ายพัฒนานักเรียนฯ

และครูที่ปรึกษา 

กิจกรรม 
You First 

ครูนัสรูน  มาน๊ะ       

 


