
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

อ23205
จันทร์ อังกฤษฟัง-พูด 3

Mr. Calo 
ส23105 จ23205 พ23101

อังคาร ประวัติศาสตร์ 5 ภาษาจีนเบือ้งต้น 5 สุขศึกษา 5
อ.ชนกนาถ อ.กิตติพงษ์ อ.อริสา

แนะแนว จ23205 ส23105 ห้องสมุด  
พธุ ภาษาจนีเบือ้งต้น 5 พระพุทธศาสนา 5 ชมรม ประชุม ลส/นน

อ.พชร อ.กิตติพงษ์ อ.พรรษา อ.สุมิตรา  

ว23101 ส23235 อ23205
พฤหสับดี วิทยาศาสตร์ 5 หน้าทีพ่ลเมือง 5 อังกฤษฟัง-พูด 3

อ.เพ็ญนภา อ.พรรษา Mr. Calo
ค23101 อ23101 พ23103 ค23201 ท23101

ศุกร์ คณิตศาสตร์ 5 ภาษาอังกฤษ 5 พลศึกษา 5 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ภาษาไทย

อ.โสภาพรรณ ดร.ภูวิชญ์ อ.เสาวณี อ.ณัฏฐาภรณ์ อ.นงค์นภา

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 7/5/2561

 

คณิตศาสตร์ 5

ค23101

อ.ธราพงษ์ / อ.นันทินี

อ.ภาวิณี

อ.โสภาพรรณ

ส23101

สังคมศึกษา 5

ภาษาอังกฤษ 5
ดร.ภูวิชญ์

ศิลปะ

พัก   50   นาที

อ23101

ศ23102

ท23101

ว23101

อ.เพ็ญนภา

ง23101

วิทยาศาสตร์ 5

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ตารางเรียน

อ.ศราวุฒิ

ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ห้อง 3  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.อริสา สินธุ

ว23201

การงานอาชีพฯ 5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรียนเสริม

ภาษาไทย
อ.นงค์นภา

อ.อารยา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.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
จ23205 ส23105 ค23201

จันทร์ ภาษาจนีเบือ้งต้น 5 ประวัติศาสตร์ 5 คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5
อ.กิตติพงษ์ อ.ชนกนาถ อ.ณัฏฐาภรณ์

แนะแนว อ23205 ห้องสมุด
อังคาร อังกฤษฟัง-พูด 3

อ.พชร Mr. Calo อ.สุมิตรา

ท23101 จ23205  
พธุ ภาษาไทย ภาษาจีนเบือ้งต้น 5 ชมรม ประชุม ลส/นน

อ.นงค์นภา อ.กิตติพงษ์  

ส23235 อ23205 ส23105
พฤหสับดี หน้าทีพ่ลเมือง 5 อังกฤษฟัง-พูด 3 พระพุทธศาสนา 5

อ.พรรษา Mr. Calo อ.พรรษา

พ23101 พ23103 อ23101 ว23101 ค23101
ศุกร์ สุขศึกษา 5 พลศึกษา 5 ภาษาอังกฤษ 5 วิทยาศาสตร์ 5 คณิตศาสตร์ 5

อ.อริสา อ.เสาวณี ดร.ภูวิชญ์ อ.เพ็ญนภา อ.โสภาพรรณ
หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 7/5/2561

ค23101

คณิตศาสตร์ 5
อ.โสภาพรรณ

ภาษาไทย

อ.นงค์นภา

ว23201

ภาษาอังกฤษ 5
ดร.ภูวิชญ์

ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ห้อง 4  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.ศูภวรรณ์ เพชรอ าไพ. อ.เกียรติภูมิ พาชื่น

ว23101

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ.ธราพงษ์ / อ.นันทินี
ศิลปะ

อ.ศราวุฒิ

สังคมศึกษา 5
อ.อารยา

อ23101

พัก   50   นาที

อ.เพ็ญนภา

ศ23102

ง23101

ส23101

ท23101

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ตารางเรียน

การงานอาชีพฯ 5

เรียนเสริม

วิทยาศาสตร์ 5

อ.ภาวิณี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.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

อ23101
จันทร์ ภาษาอังกฤษ 5

ดร.ภูวิชญ์

อ23205 ค23101 ว23101
อังคาร อังกฤษฟัง-พูด 3 คณิตศาสตร์ 5 วิทยาศาสตร์ 5

Mr. Calo อ.โสภาพรรณ อ.เพ็ญนภา

ห้องสมุด ส23235 ค23201 ส23105  
พธุ หน้าทีพ่ลเมือง 5 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 พระพทุธศาสนา 5 ชมรม ประชุม ลส/นน

อ.สุมิตรา อ.พรรษา อ.ณัฏฐาภรณ์ อ.พรรษา  

อ23205 จ23205 ท23101
พฤหสับดี อังกฤษฟัง-พูด 3 ภาษาจีนเบือ้งต้น 5 ภาษาไทย

Mr. Calo อ.กิตติพงษ์ อ.นงค์นภา

ส23105 พ23101 จ23205 แนะแนว พ23103
ศุกร์ ประวัติศาสตร์ 5 สุขศึกษา 5 ภาษาจนีเบือ้งต้น 5 พลศึกษา 5

อ.ชนกนาถ อ.อริสา อ.กิตติพงษ์ อ.พชร อ.เสาวณี

หมายเหต ุ รับอาหารวา่งเรียนเสริม เวลา 15.10 น. - 15.20 น. 7/5/2561

ว23101

ส23101

ภาษาอังกฤษ 5

ท23101

ภาษาไทย

อ.เพ็ญนภา

อ23101

คณิตศาสตร์ 5

วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา

ง23101

อ.ธราพงษ์ / อ.นันทินี

อ.ภาวิณี

อ.อารยา

ศ23102

ศิลปะ

ตารางเรียน

อ.นงค์นภา

อ.โสภาพรรณ

อ.ศราวุฒิ

พัก   50   นาที

ค23101

ดร.ภูวิชญ์

ว23201

เรียนเสริม

การงานอาชีพฯ 5

วิทยาศาสตร์ 5

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3 ห้อง 5  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.สุมิตรา สุวรรณ์, อ.นันทินี นักดนตรี

ภาคเรียนที ่1   ปีการศึกษา 2561

สังคมศึกษา 5

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.sd.ssru.ac.th




