
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 15.10 – 16.00

พ33101

จันทร์ สุขศึกษา 5 

อ.รตนพร

ว33224 ว33244 พ33201

อังคาร เคมี 4 ชีววทิยา 4 พลศึกษา 5

อ.ยุทธนา อ.ภาวณีิ อ.เสาวณี

ส33205

พธุ
พระพุทธศาสนากับ   

การแก้ปัญหาชีวิต 1 ประชุม ชมรม

อ.วรรณา

แนะแนว

พฤหสับดี

อ.พชร

ค33201

ศุกร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

อ.ณัฏฐาภรณ์

7/5/2561

เรียน รด

ศ33103

ว33204

ดร.บวัลักษณ์ อ.พรสิรินทร์อ.เพญ็นภา

ท33101

ภาษาไทย

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5

อ33101

ผศ.อรวฒันา/อ.ธราพงษ์/อ.นันทนิี/อ.รุ่งทวิา

ว33244

อ.ศิริพรรณ

ศิลปะ

ฟสิิกส์ 4

สังคมศึกษา 5

ว33204

ภาษาอังกฤษ 5

พกั   50   นาที

อ.อลงกต

คณิตศาสตร์ 5

อ.ณัฏฐาภรณ์ อ.ยุทธนา

ค33101

อ33205 ค33201

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 3  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.ปิยะพงษ์ ทวีพงษ์

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

ว33224

เคมี 4

ส33101

Miss Yang Chan

ฟสิิกส์ 4

อ.เพญ็นภา

จ33205

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5

อ.ภาวณีิ

ชีววทิยา 4

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 15.10 – 16.00

พ33101 ว33224 อ33205

จันทร์ สุขศึกษา 5 เคมี 4 ภาษาอังกฤษรอบรุ้ 5

อ.รตนพร อ.ยุทธนา

อ33205 พ33201 แนะแนว

อังคาร ภาษาอังกฤษรอบรุ้ 5 พลศึกษา 5

อ.เสาวณี อ.พชร

ว33244

พธุ ชีววทิยา 4 ประชุม ชมรม

อ.ภาวณีิ

ส33205

พฤหสับดี
พระพุทธศาสนากับ   

การแก้ปัญหาชีวิต 1

อ.วรรณา

ค33201

ศุกร์ คณิตศาสตร์เพิม่เติม 5

อ.ณัฏฐาภรณ์

7/5/2561

เรียน รด

จ33205

ผศ.อรวฒันา/อ.ธราพงษ์/อ.นันทนิี/อ.รุ่งทวิา

อ33101

ภาษาอังกฤษ 5

อ.พรสิรินทร์

ว33244

ชีววทิยา 4

สังคมศึกษา 5

ว33204

อ.ศิริพรรณ

พกั   50   นาที

เคมี 4

ศ33103

ฟสิิกส์ 4

ท33101

ภาษาไทย

ดร.บวัลักษณ์

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5

Miss Yang Chan

อ.ภาวณีิ

คณิตศาสตร์ 5

ว33204

อ.เพญ็นภา อ.ยุทธนา

อ.เพญ็นภา

อ.อลงกต

ค33101

ว33224

ค33201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

อ.ณัฏฐาภรณ์

ศิลปะ

ฟสิิกส์ 4

ส33101

ตารางเรียน

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 4  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ. วรรณา หกประเสริฐ/ อ.ณัฏฐาภรณ์ ศรีชนะ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

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 15.10 – 16.00

แนะแนว ส33205 ศึกษาค้นควา้

จันทร์
พระพุทธศาสนากับการ

แก้ปัญหาชีวิต 1
 

อ.พชร อ.วรรณา อ.สุมิตรา

พ33201

อังคาร พลศึกษา 5

อ.เสาวณี

ค33201

พธุ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 ประชุม ชมรม

อ.อลงกต

พ33101

พฤหสับดี สุขศึกษา 5 

อ.รตนพร

ศึกษาค้นควา้

ศุกร์  

อ.รตรพร

7/5/2561

เรียน รด

ส33101

สังคมศึกษา 5

อ.ศิริพรรณ

การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3

อ33216

อ.อลงกต อ.โสภาพรรณ

ผศ.อรวฒันา/อ.ธราพงษ์/อ.นันทนิี/อ.รุ่งทวิา

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 5

อ.มธมุิส

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5

ค33101

อ.พรสิรินทร์

ภาษาอังกฤษ 5

ศ33103

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5

ท33205

หลักภาษาไทย

คณิตศาสตร์ 5

อ33215

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 3

Mr. Greg

ค33201

อ33101

Miss Yang Chan

ดร.บวัลักษณ์

จ33205 ว30105

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 5  (คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ) อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.ภาคภูมิ คล้ายทอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตารางเรียน

ท33101

ภาษาไทย

อ33205

พกั   50   นาที

อ.มัลลิกา

 

วทิยาศาสตร์ 5 (โลกของคล่ืน)

ศิลปะ

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 15.10 – 16.00

แนะแนว

จันทร์

อ.พชร

พ33201 จ33217 พ33101

อังคาร พลศึกษา 5 ภาษาจีนฟงั - พดู 3 สุขศึกษา 5 

อ.เสาวณี Miss Ying อ.รตนพร

ส33205

พธุ
พระพุทธศาสนากับการ

แก้ปัญหาชีวิต 1 ประชุม ชมรม

อ.วรรณา

จ33223

พฤหสับดี วฒันธรรมจีน 5

อ.เบชญา

ค้นควา้อิสระ

ศุกร์

อ.เกียรติภมูิ

7/5/2561

 

อ33216

การเขียนอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ 3

ส33101

อ.ศิริพรรณ

คณิตศาสตร์ 5

อ.โสภาพรรณ

วทิยาศาสตร์ 5 (โลกของคล่ืน)

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาษาไทย

ว30105

จ33205

สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 3

ท33205

หลักภาษาไทย

ศ33103

เรียน รด

ท33101

อ33101

ค33101

อ33215

ภาษาอังกฤษ 5

อ.มัลลิกา

อ.พรสิรินทร์

ศิลปะ

ผศ.อรวฒันา/อ.ธราพงษ์/อ.นันทนิี/อ.รุ่งทวิา

ดร.บวัลักษณ์

จ33211

ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 5 ภาษาจีนธรุกิจ 3

Miss Yang Chan

พกั   50   นาทีภาษาอังกฤษรอบรู้ 5

สังคมศึกษา 5

Miss Yang Chan

Mr. Greg

อ.มธมุิส

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 ห้อง 6 (ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน) อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.รตรพร สุขเสริม

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

อ33205

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.sd.ssru.ac.th




