
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

พ23104
จันทร์ พลศึกษา 6

อ.ระยอง

ส23104 อ23208 ส23106
อังคาร พระพุทธศาสนา 6 อังกฤษท่องเทีย่ว 2 ประวัติศาสตร์ 6

อ.อารยา Mr. Calo/อ.พรสิรินทร์ อ.วรรณา

อ23208 ท23102  
พธุ องักฤษท่องเที่ยว 2 ภาษาไทย ชมรม ประชุม ลส/นน

Mr. Calo/อ.พรสิรินทร์ อ.นงค์นภา  

แนะแนว ว23102 ค23102
พฤหสับดี วิทยาศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6

อ.พชร อ.เพ็ญนภา อ.โสภาพรรณ

อ23102 พ23102 ส23236 ค23202 ห้องสมุด
ศุกร์ ภาษาอังกฤษ 6 สุขศึกษา 6 หน้าทีพ่ลเมือง 6 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6

ดร.ภูวิชญ์ อ.อริสา อ.พรรษา อ.โสภาพรรณ อ.สุมิตรา

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 25/10/2560

 

คณิตศาสตร์ 6

ค23102

ภาษาจีนเบือ้งต้น 6

อ.กิตติพงษ์

วิทยาศาสตร์ 6
ง23102

ส23102

ภาษาไทย

การงานอาชีพฯ 6

ดร.ภูวิชญ์

ท23102

ว23102

อ.เพ็ญนภา

ตารางเรียน

อ.ศุภวรรณ์/ดร.สุดารัตน์

ภาคเรียนที ่ 2   ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ห้อง 3  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.รุ่งทิวา พงษ์จ าปา, อ.ธราพงษ์ ทองกระจ่าง

ว23202

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศ23101

ผศ.อรวัฒนา/อ.รุ่งทิวา
ศิลปะ

พัก   50   นาที

อ.ภาวิณี
โครงงานวิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา 6

ภาษาอังกฤษ 6

อ.นงค์นภา

อ.วรรณา
เรียนเสริม

อ23102

อ.โสภาพรรณ
จ23206

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา sd.ssru.ac.th



วัน / 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

ค23202 พ23104 อ23208

จนัทร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 พลศึกษา 5 องักฤษท่องเทีย่ว 2
อ.โสภาพรรณ อ.ระยอง Mr. Calo/อ.พรสิรินทร์

ส23106 แนะแนว ห้องสมุด

องัคาร ประวัติศาสตร์ 6

อ.วรรณา อ.พชร อ.สุมิตรา

ท23102 จ23206  

พธุ ภาษาไทย ภาษาจีนเบือ้งต้น 6 ชมรม ประชุม ลส/นน
อ.นงค์นภา อ.กติติพงษ์  

ส23236 ค23102 ส23104

พฤหัสบดี หน้าทีพ่ลเมือง 6 คณิตศาสตร์ 6 พระพทุธศาสนา 6

อ.พรรษา อ.โสภาพรรณ อ.อารยา

พ23102 จ23206 อ23102 ว23102 อ23208

ศุกร์ สุขศึกษา 6 ภาษาจนีเบือ้งต้น 6 ภาษาองักฤษ 6 วิทยาศาสตร์ 6 องักฤษท่องเทีย่ว 3

อ.อริสา อ.กติติพงษ์ ดร.ภูวิชญ์ อ.เพญ็นภา Mr. Calo/อ.พรสิรินทร์

หมายเหต ุ รับอาหารว่างเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 25/10/2560

ผศ.อรวัฒนา/อ.รุ่งทิวา

ท23102

ภาษาไทย

อ.นงค์นภา

ว23202

ภาษาองักฤษ 6
ดร.ภูวิชญ์

ภาคเรียนที ่ 2   ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ห้อง 4  อาจารยท์ีป่รึกษา   อ.โสภาพรรณ เวชากลุ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ.โสภาพรรณ

โครงงานวิทยาศาสตร์

อ.เพญ็นภา

ศ23101
ศิลปะ

ส23102

อ.ศุภวรรณ์/ดร.สุดารัตน์

สังคมศึกษา 6

อ23102

พกั   50   นาที

อ.วรรณา

ง23102

ค23102

คณิตศาสตร์ 6

ว23102

ตารางเรียน

การงานอาชีพฯ 6

เรียนเสริม

วิทยาศาสตร์ 6

อ.ภาวิณี

โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนัุนทา sd.ssru.ac.th




