โรงเรี ยนเซนต์ ราฟาแอล ปี การศึกษา 2565

07.45 - 08.35 น.

08.35 - 09.25 น.

จันทร์

คณิตศาสตร์

Mad Science

อังคาร

คริสต์ศาสนา/จริ ยศึกษา

ภาษาจีน

พุธ

วิทยาการคานวณ

พฤหัสบดี

ดนตรีสากล

ภาษาอังกฤษ

ศุกร์

จินตคณิต

วิทยาศาสตร์

3

4

10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น.
ภาษาอังกฤษ

สุขศึกษา/พลศึกษา

ดนตรีไทย/ทัศนศิลป์

ว่ายน ้า

ภาษาไทย

ก.แนะแนว

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

5

6

12.40 - 13.30 น. 13.30 - 14.20 น.
ก.ชุมนุม

STEM

นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

การงานอาชีพ

ก.ลส.นน.

คณิตศาสตร์

สังคมศึกษา

ภาษาไทย

พักน้ อย 14.20 - 14.40 น. (20 นาที )

2

พักเที่ยง 11.50 - 12.40 น. ( 50 นาที )

1

วัน

Home Room 09.55-10.10 น.

เวลา

พักน้ อย 09.25 - 09.55 น. ( 30 นาที )

ตารางสอนประจาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3/1
7
14.40 - 15.30 น.
conversation
วิทยาศาสตร์
ประวัติศาสตร์
อังกฤษสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ

โรงเรี ยนเซนต์ ราฟาแอล ปี การศึกษา 2565

08.35 - 09.25 น.

จันทร์

ภาษาไทย

conversation

อังคาร

ภาษาไทย

Mad Science

พุธ

ภาษาไทย

การงานอาชีพ

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร์

ดนตรีสากล

ศุกร์

ภาษาอังกฤษ

จินตคณิต

4

10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น.
คณิตศาสตร์

STEM

คริสต์ศาสนา/จริ ยศึกษา

ดนตรีไทย/ทัศนศิลป์

วิทยาการคานวณ
อังกฤษสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

นาฏศิลป์

5

6

12.40 - 13.30 น. 13.30 - 14.20 น.
ก.ชุมนุม

สุขศึกษา/พลศึกษา

ภาษาจีน

ว่ายน ้า

วิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์

ก.ลส.นน.

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

พักน้ อย 14.20 - 14.40 น. (20 นาที )

07.45 - 08.35 น.

3

พักเที่ยง 11.50 - 12.40 น. ( 50 นาที )

2

วัน

Home Room 09.55-10.10 น.

1

เวลา

พักน้ อย 09.25 - 09.55 น. ( 30 นาที )

ตารางสอนประจาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3/2
7
14.40 - 15.30 น.
ภาษาอังกฤษ
ประวัติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ก.แนะแนว
สังคมศึกษา

โรงเรี ยนเซนต์ ราฟาแอล ปี การศึกษา 2565

07.45 - 08.35 น.

08.35 - 09.25 น.

จันทร์

ภาษาอังกฤษ

การงานอาชีพ

อังคาร

ภาษาจีน

คริสต์ศาสนา/จริ ยศึกษา

พุธ

คณิตศาสตร์

Mad Science

วิทยาศาสตร์

พฤหัสบดี
ศุกร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

3

4

10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น.
conversation

ภาษาไทย

อังกฤษสื่อสาร

คณิตศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

English

ดนตรีสากล

Science

จินตคณิต

Math

5

6

12.40 - 13.30 น. 13.30 - 14.20 น.
ก.ชุมนุม

ก.แนะแนว

ดนตรี ไทย/ทัศนศิลป์

English

ภาษาไทย

วิทยาการคานวณ

ก.ลส.นน.

ประวัติศาสตร์

คณิตศาสตร์

ว่ายน ้า

พักน้ อย 14.20 - 14.40 น. (20 นาที )

2

พักเที่ยง 11.50 - 12.40 น. ( 50 นาที )

1

วัน

Home Room 09.55-10.10 น.

เวลา

พักน้ อย 09.25 - 09.55 น. ( 30 นาที )

ตารางสอนประจาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3/3 (ห้ อง MEP)
7
14.40 - 15.30 น.
สุขศึกษา/พลศึกษา

นาฏศิลป์
วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา
STEM

โรงเรี ยนเซนต์ ราฟาแอล ปี การศึกษา 2565

08.35 - 09.25 น.

จันทร์

คริสต์ศาสนา/จริ ยศึกษา

วิทยาศาสตร์

อังคาร

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

พุธ

สังคมศึกษา

ภาษาอังกฤษ

พฤหัสบดี

สังคมศึกษา

Mad Science

ศุกร์

คณิตศาสตร์

ก.แนะแนว

4

10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น.
วิทยาศาสตร์

conversation

นาฏศิลป์

English

คณิตศาสตร์

สุขศึกษา/พลศึกษา

การงานอาชีพ

ดนตรีสากล

ว่ายน ้า

จินตคณิต

5

6

12.40 - 13.30 น. 13.30 - 14.20 น.
ก.ชุมนุม

Science

อังกฤษสื่อสาร

ดนตรี ไทย/ทัศนศิลป์

ประวัติศาสตร์

English

ก.ลส.นน.

ภาษาไทย

Math

วิทยาการคานวณ

พักน้ อย 14.20 - 14.40 น. (20 นาที )

07.45 - 08.35 น.

3

พักเที่ยง 11.50 - 12.40 น. ( 50 นาที )

2

วัน

Home Room 09.55-10.10 น.

1

เวลา

พักน้ อย 09.25 - 09.55 น. ( 30 นาที )

ตารางสอนประจาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3/4 (ห้ อง MEP)
7
14.40 - 15.30 น.
STEM
ภาษาจีน
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
วิทยาการคานวณ

โรงเรี ยนเซนต์ ราฟาแอล ปี การศึกษา 2565

อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์

2

07.45 - 08.35 น.

08.35 - 09.25 น.

STEM

ภาษาจีน
วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์

วิทยาการคานวณ
สังคมศึกษา

Mad Science

3

4

10.10 - 11.00 น. 11.00 - 11.50 น.
คริสต์ศาสนา/จริ ยศึกษา

Science

คณิตศาสตร์

นาฏศิลป์

การงานอาชีพ

ประวัติศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ว่ายน ้า

5

6

12.40 - 13.30 น. 13.30 - 14.20 น.
ก.ชุมนุม

conversation

English

ภาษาไทย

English

สุขศึกษา/พลศึกษา

ก.ลส.นน.

ดนตรีสากล

จินตคณิต

คณิตศาสตร์

พักน้ อย 14.20 - 14.40 น. (20 นาที )

จันทร์

1

พักเที่ยง 11.50 - 12.40 น. ( 50 นาที )

วัน

Home Room 09.55-10.10 น.

เวลา

พักน้ อย 09.25 - 09.55 น. ( 30 นาที )

ตารางสอนประจาชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 3/5 (ห้ อง MEP)
7
14.40 - 15.30 น.
Math
ดนตรี ไทย/ทัศนศิลป์

สังคมศึกษา
ก.แนะแนว
อังกฤษสื่อสาร

