
วนั / เวลา 08.30 – 09.20 09.20 – 10.10 10.10 – 11.00 11.00 – 11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.20-16.10

จ22204 จ22204 หอ้งสมุด

จันทร์ ภาษาจีนเบื้องต้น  4 ภาษาจีนเบื้องต้น  4

อ.กิตติพงษ์ อ.กิตติพงษ์ อ.สุมิตรา

อ22204 อ22102 หอ้งสมุด ท22102 อ22102 ส22106 ว22102

อังคาร ภาษาอังกฤษฟงั-พดู  2 ภาษาอังกฤษ 4 ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 4 ประวติัศาสตร์ไทย 4 วทิยาศาสตร์ 4

Mr. Calo / ดร.ภวูชิญ์ อ.พรสิรินทร์ อ.สุมิตรา อ.มธมุิส อ.พรสิรินทร์ อ.ศิริพรรณ อ.ปทัมาภรณ์

แนะแนว อ22102  

พธุ  ภาษาอังกฤษ 4 ชมรม ประชุม ลส-นน

อ.พชร อ.พรสิรินทร์

ส22234 English through พ22104

พฤหสับดี หน้าที่พลเมือง 4 Movie พลศึกษา 4

อ.อารยา อ.นิติ อ.ระยอง

ค22102 พ22102 ค22202 อ22204 ส22104

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 4 สุขศึกษา 4 คณิตฯ เพิ่มเติม 4 ภาษาอังกฤษฟงั-พดู  2 พระพทุธศาสนา 4

อ.ชูฉกาจ อ.อริสา อ.น้้าผ้ึง Mr.Calo / ดร.ภวูชิญ์ พระมหาสมศักด์ิ

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 20/10/2560

ง22101

การงานอาชีพฯ 3

อ.ศราวฒิุ

ศ22102

ศิลปะ

อ.นันทนิี/อ.ธราพงษ์

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธติมหาวทิยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 หอ้ง 3  อาจารย์ที่ปรึกษา   อ.อริสา  สินธุ

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศึกษา 2560

 

พกั   50   นาที

ค22102

คณิตศาสตร์ 4

อ.ชูฉกาจ

สังคมศึกษา 4

อ.พรรษา

ส22102

เรียนเสริม

ท22102

ภาษาไทย

อ.มธมุิส

วทิยาศาสตร์ 4

อ.ปทัมาภรณ์

ว22102

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา sd.ssru.ac.th



วนั / เวลา 08.30 – 09.20 09.20 – 10.10 10.10 – 11.00 11.00 – 11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.20-16.10

ห้องสมุด อ22102 ท22102
จันทร์ ภาษาอังกฤษ 4 ภาษาไทย

อ.สุมิตรา อ.พรสิรินทร์ อ.มธุมิส

อ22204 ส22106 ค22202

อังคาร ภาษาอังกฤษฟงั-พดู  2 ประวัติศาสตร์ไทย 4 คณิตฯ เพิม่เติม 4
Mr. Calo/ดร.ภูวิชญ์ อ.ศิริพรรณ อ.น้้าผ้ึง

ห้องสมุด แนะแนว  
พธุ  ชมรม ประชุม ลส-นน

อ.สุมิตรา อ.พชร
ส22234 พ22104 อ22204

พฤหสับดี หน้าทีพ่ลเมือง 4 พลศึกษา 4 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด  2

อ.อารยา อ.ระยอง Mr.Calo/ดร.ภูวิชญ์
ว22102 ค22102 พ22102 ส22104 English through

ศุกร์ วิทยาศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 สุขศึกษา 4 พระพุทธศาสนา 4 Movie

อ.ปัทมาภรณ์ อ.ชูฉกาจ อ.อริสา พระมหาสมศักด์ิ อ.นิติ

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 20/10/2560

การงานอาชีพฯ 3

อ.ศราวุฒิ

ศ22102

ศิลปะ

ภาษาอังกฤษ 4

อ.มธุมิส

ว22102

อ22102

ภาษาไทย
อ.นันทินี/อ.ธราพงษ์

ง22101

สังคมศึกษา 4

เรียนเสริม

อ.ปัทมาภรณ์

ค22102

คณิตศาสตร์ 4

จ22204

วิทยาศาสตร์ 4

อ.พรรษา

อ.พรสิรินทร์

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท22102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ห้อง 4  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.ศุภวรรณ์ เพชรอ้าไพ

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560

อ.กิตติพงษ์

พัก   50   นาที

ส22102

ภาษาจีนเบือ้งต้น  4
อ.ชูฉกาจ

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา sd.ssru.ac.th



วนั / เวลา 08.30 – 09.20 09.20 – 10.10 10.10 – 11.00 11.00 – 11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.20-16.10

แนะแนว

จันทร์  

อ.พชร

พ22102 ห้องสมุด อ22102

อังคาร สุขศึกษา 4 ภาษาอังกฤษ 4

อ.อริสา อ.สุมิตรา อ.พรสิรินทร์

อ22204 ค22102  

พธุ ภาษาอังกฤษฟงั-พดู  2 คณิตศาสตร์ 4 ชมรม ประชุม ลส-นน

Mr. Calo / ดร.ภวูิชญ์ อ.ชูฉกาจ

ว22102 ส22234 อ22204 ห้องสมุด พ22104

พฤหสับดี วิทยาศาสตร์ 4 หน้าทีพ่ลเมือง 4 ภาษาอังกฤษฟงั-พดู  2 พลศึกษา 4

อ.ปัทมาภรณ์ อ.อารยา Mr.Calo / ดร.ภวูิชญ์ อ.สุมิตรา อ.ระยอง

ส22106 ค22202 ส22104 English through ท22102

ศุกร์ ประวัติศาสตร์ไทย 4 คณิตฯ เพิม่เติม 4 พระพุทธศาสนา 4 Movie ภาษาไทย

อ.ศิริพรรณ อ.น้้าผ้ึง พระมหาสมศักด์ิ อ.นิติ อ.มธุมิส

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 20/10/2560

การงานอาชีพฯ 3

อ.ชูฉกาจ

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 ห้อง 5  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.สุมิตรา สุวรรณ์

ศ22102

ศิลปะ

อ.นันทินี/อ.ธราพงษ์

ว22102

ง22101

ภาษาจีนเบือ้งต้น  4

วิทยาศาสตร์ 4

อ.ปัทมาภรณ์

อ.ศราวุฒิ

ส22102

สังคมศึกษา 4

อ.มธุมิส

อ22102

ภาษาอังกฤษ 4

อ.พรสิรินทร์

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560

ค22102

พัก   50   นาที

จ22204

เรียนเสริม

คณิตศาสตร์ 4

อ.กิตติพงษ์

ท22102

ภาษาไทย

อ.พรรษา

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา sd.ssru.ac.th




