
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

ส30231 ส31103

จันทร์ หน้าที่พลเมือง  1 ประวติัศาสตร์ 1

อ.วรรณา อ.ชนกนาถ

อังคาร

ค31201

พธุ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ประชุม ชมรม

อ.ณัฐสันต์

ส31201 การออกแบบและ ศ31101 ว31103  แนะแนว จ31201

พฤหสับดี ความจริงของชีวติ 1 วทิยาการค านวณ ทศันศิลป์ ชีววทิยาพื้นฐาน ภาษาจนีเพือ่การส่ือสาร 1

พระมหาพรีพฒัน์ ดร.สุดารัตน์ อ.รุ่งทวิา อ.มัลลิกา อ.พชร อ.กิตติพงษ์

พ31101 พ31201 ว31101 ศ31104 ว31102 Extra

ศุกร์ สุขศึกษา 1 พลศึกษา 1 พสิิกส์พื้นฐาน นาฏศิลป์ เคมีพื้นฐาน ฟสิิกส์/คณิต

อ.รตนพร อ.ระยอง อ.ปยิะพงษ์ ผศ.อรวฒันา อ.ยุทธนา 15.10-16.30

7/5/2561

เรียน รด

ว31103

ชีววทิยาพื้นฐาน

อ.ชูฉกาจ

อ.มัลลิกา

เคมีพื้นฐาน

อ.ยุทธนา

ว31102

อ.ปยิะพงษ์

ค31101

สังคมศึกษา 1 ภาษาไทย

อ31201

Mr. Gregอ.นงค์นภา อ.พรสิรินทร์

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

ท31101 อ31101

อ.ปยิะพงษ์

ฟสิิกส์พื้นฐาน

อ.ชนกนาถ

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 3  อาจารย์ ที่ปรึกษา   อ.น้�าผึ้ง ชูเลิศ

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

คณิตศาสตร์  1

ส31101

ว31104

พกั   50   นาที

วทิยาศาสตร์กายภาพ 

ค31201

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ภาษาอังกฤษ 1

ว31101

อ.ณัฐสันต์

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

ศ31101 ท31101 ศ31104 ส30231

จันทร์ ทศันศิลป์ ภาษาไทย นาฏศิลป์ หน้าที่พลเมือง  1

อ.รุ่งทวิา อ.นงค์นภา ผศ.อรวฒันา อ.วรรณา

ว31101  แนะแนว

อังคาร พสิิกส์พื้นฐาน

อ.ปยิะพงษ์ อ.พชร

ว31102

พธุ เคมีพื้นฐาน ประชุม ชมรม

อ.ยุทธนา

ส31201 การออกแบบและ ว31103 พ31101 จ31201 ส31103

พฤหสับดี ความจริงของชีวติ 1 วทิยาการค านวณ ชีววทิยาพื้นฐาน สุขศึกษา 1 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1 ประวติัศาสตร์ 1

พระมหาพรีพฒัน์ ดร.สุดารัตน์ อ.มัลลิกา อ.รตนพร อ.กิตติพงษ์ อ.ชนกนาถ

พ31201 ท31101 ค31201 Extra

ศุกร์ พลศึกษา 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 ฟสิิกส์/คณิต

อ.ระยอง อ.นงค์นภา อ.ณัฐสันต์ 15.10-16.30

9/5/2561
 

เรียน รด

ว31104

อ.ชนกนาถ

ส31101

ภาคเรียนที ่ 1   ปีการศึกษา 2561

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

Mr. Greg

อ31101

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

อ31201

อ.ปยิะพงษ์

ตารางเรียน

พกั   50   นาที

อ.ณัฐสันต์

ว31101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้อง 4  อาจารย์ทีป่รึกษา   อ.มัลลิกา ปาละโขติ

อ.พรสิรินทร์

ภาษาอังกฤษ 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เคมีพื้นฐาน

ว31102

อ.มัลลิกา

คณิตศาสตร์  1

ค31101

ค31201

ว31103

อ.ยุทธนา

ฟสิิกส์พื้นฐาน

ชีววทิยาพื้นฐาน

อ.ชูฉกาจ

สังคมศึกษา 1วทิยาศาสตร์กายภาพ 

อ.ปยิะพงษ์

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

ส31103 ศ31101 ง31222 จ31201

จันทร์ ประวติัศาสตร์ 1 ทศันศิลป์ งานกราฟฟกิเบื้องต้น ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1

อ.ชนกนาถ อ.รุ่งทวิา อ.ศุภวรรณ์ อ.กิตติพงษ์

อังคาร

ศิลปะประยุกต์

พธุ ประชุม ชมรม

อ.เกียรติภมูิ

ศิลปะเพื่อการออกแบบ ส31201 การออกแบบและ ศ31104 ส30231 พ31101

พฤหสับดี ความจริงของชีวติ 1 วทิยาการค านวณ นาฏศิลป์ หน้าที่พลเมือง 1 สุขศึกษา 1

อ.เกียรติภมูิ พระมหาพรีพฒัน์ ดร.สุดารัตน์ ผศ.อรวฒันา อ.วรรณา อ.รตนพร

ค31201 พ31201   แนะแนว

ศุกร์ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 พลศึกษา 1

อ.ณัฐสันต์ อ.ระยอง อ.พชร

7/5/2561
 

เรียน รด

ว30101

อ.ภาวณีิ

อ31101

คณิตศาสตร์  1

อ.โสภาพรรณ

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ.พรพรรณ

อ.ณัฐสันต์

ภาษาอังกฤษ 1

อ.พรสิรินทร์

อ.ภาคภมูิ

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษฟงั-พดู 2

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

ส31101

อ.ชนกนาถ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้อง 5  (แผนคณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ) อ.พชร วังมี

อ31201

อ.นงค์นภา

ท31101

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

ค31101

ท31201

พกั   50   นาที

สังคมศึกษา 1

อ31208

Mr.Greg

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ประวติัวรรณคดี

ตารางเรียน

อ31208

ค31201

Mr. Carlo

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

ส31103 ศ31101 ง31222 จ31201

จันทร์ ประวติัศาสตร์ 1 ทศันศิลป์ งานกราฟฟกิเบื้องต้น ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร1

อ.ชนกนาถ อ.รุ่งทวิา อ.ศุภวรรณ์ อ.กิตติพงษ์

อังคาร

ศิลปะประยุกต์

พธุ ประชุม ชมรม

อ.เกียรติภมูิ

จ31217 ส31201 การออกแบบและ ศ31104 ส30231 พ31101

พฤหสับดี ภาษาจีนพงั-พดู 1 ความจริงของชีวติ 1 วทิยาการค านวณ นาฏศิลป์ หน้าที่พลเมือง 1 สุขศึกษา 1

อ.พเิศษ พระมหาพรีพฒัน์ ดร.สุดารัตน์ ผศ.อรวฒันา อ.วรรณา อ.รตนพร

จ31219 พ31201   แนะแนว

ศุกร์ วฒันธรรมจีน พลศึกษา 1

อ.พเิศษ อ.ระยอง อ.พชร

7/5/2561
 

เรียน รด

ภาษาอังกฤษ 1

ตารางเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ภาคเรียนที ่1 ปีการศึกษา 2561

ท31101 อ31101

ท31201 จ31207

ประวติัวรรณคดี ภาษาจีนทอ่งเที่ยว 1

อ.ภาคภมูิ อ.พเิศษ

ส31101

อ.ชนกนาถ

อ31201

อ.โสภาพรรณ

สังคมศึกษา 1

คณิตศาสตร์  1

ค31101

ภาษาอังกฤษรอบรู้ 1

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ

อ31208

ภาษาไทย

อ.นงค์นภา

อ31208

อ.ภาวณีิ

ภาษาอังกฤษฟงั-พดู 2

Mr. Carlo

Mr.Greg อ.พรสิรินทร์

ว30101

อ.พรพรรณ

พกั   50   นาที

ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1

ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 ห้อง 5  (แผนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน)  อ.กิตติพงษ์ เสนาะสรรพ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.sd.ssru.ac.th




