
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

จ21202 หอ้งสมุด พ21104 แนะแนว ค21202

จันทร์ ภาษาจีนเบื้องต้น1 พลศึกษา 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2

อ.ประจ าจีน อ.สุมิตรา อ.เสาวณี อ.จามร อ.เกตุม

ง21102 ว21102 English through ศ21103 ส21106

อังคาร คอมพวิเตอร์ประยุกต์ วทิยาศาสตร์ 2 Movie ทศันศิลป ์1 ประวติัศาสตร์ไทย 2

อ.เกียรติภมูิ อ.ปทัมาภรณ์ ดร.ภวูชิญ์ อ.รุ่งทวิา อ.อารยา

ค21102 พ21102

พธุ คณิตศาสตร์ 2 สุขศึกษา 2 ชมรม ประชุม ลส-นน

อ.น้ าผ้ึง อ.อริสา

อ21102 ง21104 ส21104 ศ21104

พฤหสับดี ภาษาอังกฤษ 2 งานคอมพวิเตอร์ 1 พระพทุธศาสนา 2 นาฏศิลป ์1 ศิลปะประยุกต์

อ.นิติ อ.ศุภวรรณ์ อ.อริสา ผศ.อรวฒันา  

ท21102 ส21232 ง21103

ศุกร์ ภาษาไทย หน้าที่พลเมือง 2 ธรุกิจ 1
อ.ภาคภมูิ อ.ชนกนาถ ดร.สุดารัตน์

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. อัพเดต 1/11/2560

ตารางเรียน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ห้อง 3  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.ชนกนาถ  แสงทอง

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2560

เรียนเสริม

อ21202

อ.ปทัมาภรณ์

ว21102

วทิยาศาสตร์ 2

ภาษาอังกฤษ 2 พกั   50   นาที

ค21102

อ21102

ท21102

ส21102

ภาษาไทย

อ.ภาคภมูิ

คณิตศาสตร์ 2

อ.น้ าผ้ึง

สังคมศึกษา 2

อ.อารยา

อ.นิติ

ภาษาอังกฤษฟงั-พดู 2

Mr. Calo/ อ.นัฐปภสัร์



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
ง21102 พ21104 อ21102

จันทร์ คอมพวิเตอร์ประยุกต์ พลศึกษา 1 ภาษาอังกฤษ 2
อ.เกียรติภมูิ อ.เสาวณี อ.นิติ

ง21104 หอ้งสมุด จ21202 แนะแนว ศ21103

อังคาร งานคอมพวิเตอร์ 1 ภาษาจีนเบื้องต้น1 ทศันศิลป ์1

อ.ศุภวรรณ์ อ.สุมิตรา อ. .ประจ าจีน อ.จามร อ.รุ่งทวิา

ค21102 พ21102 ว21102 English through

พธุ คณิตศาสตร์ 2 สุขศึกษา 2 วทิยาศาสตร์ 2 Movie ชมรม ประชุม ลส-นน

อ.น้ าผ้ึง อ.อริสา อ.ปทัมาภรณ์ ดร.ภวูชิญ์

ส21104 ค21202

พฤหสับดี พระพทุธศาสนา 2 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 ศิลปะประยุกต์

อ.อริสา อ.เกตุม

ง21103 ท21102 ส21106 ส21232 ศ21104

ศุกร์ ธรุกิจ 1 ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ไทย 2 หน้าที่พลเมือง 2 นาฏศิลป ์1

ดร.สุดารัตน์ อ.ภาคภมูิ อ.อารยา อ.ชนกนาถ ผศ.อรวฒันา

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

ค21102
คณิตศาสตร์2

อ.น้ าผ้ึง

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2560

เรียนเสริม

ว21102

อ21202

อ.ภาคภมูิ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ห้อง 4  อาจารย์ทีป่รึกษา อ.เพ็ญนภา หมีโต

วทิยาศาสตร์ 2

สังคมศึกษา 2
อ.อารยา

พกั   50   นาที

ส21102

ภาษาไทย

อ.ปทัมาภรณ์

ท21102

ภาษาอังกฤษฟงั-พดู 2

Mr. Calo/อ.นัฐปภสัร์

อ21102

ภาษาอังกฤษ 2

อ.นิติ



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

พ21104 ง21102 ศ21103

จันทร์ พลศึกษา 2 คอมพวิเตอร์ประยุกต์ ทศันศิลป ์3

อ.เสาวณี อ.เกียรติภมูิ อ.รุ่งทวิา

จ21202 แนะแนว ศ21104

อังคาร ภาษาจีนเบื้องต้น 2 นาฏศิลป ์1

อ. .ประจ าจีน อ.จามร ผศ.อรวฒันา

พ21102 ค21102 หอ้งสมุด ว21102

พธุ สุขศึกษา 2 คณิตศาสตร์ 2 วทิยาศาสตร์ 2 ชมรม ประชุม ลส-นน

อ.อริสา อ.น้ าผ้ึง อ.สุมิตรา อ.ปทัมาภรณ์

ค21202 ส21104

พฤหสับดี คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 พระพทุธศาสนา 2 ศิลปะประยุกต์

อ.เกตุม อ.อริสา

ส21232 ง21103 ง21104 English through อ21102 ท21102 ส21106

ศุกร์ หน้าที่พลเมือง 2 งานธรุกิจ 2 งานคอมพวิเตอร์ 1 Movie ภาษาอังกฤษ 2 ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ไทย 2

อ.ชนกนาถ ดร.สุดารัตน์ อ.ศุภวรรณ์ ดร.ภวูชิญ์ อ.นิติ อ.ภาคภมูิ อ.อารยา

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

อ.นิติ

อ.น้ าผ้ึง

อ21102

ภาษาไทย

อ.ภาคภมูิ อ.อารยา

ว21102

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 ห้อง 5  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.ปัทมาภรณ์ แก้วคงคา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตารางเรียน

คณิตศาสตร์ 2

ส21102

อ21202

ภาษาอังกฤษฟงั-พดู 2

ภาคเรียนที ่2  ปีการศึกษา 2560

พกั   50   นาที เรียนเสริม

อ.ปทัมาภรณ์

ค21102

ท21102

Mr. Calo/อ.นัฐปภสัร์

วทิยาศาสตร์ 2

สังคมศึกษา 2

ภาษาอังกฤษ 2






