
ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/�� � โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ  &  ภาคเรียนที� �/�� � โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางสาวพุทธริธร บูรณสถิตวงศ์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นายสดใส  ศรีกุตา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูวรวรรณครูณัฐธยาน์ครูณัฐธยาน์กลางครูณัฏยาภรณ์ครูไกรพลครูสชุาติ (ดุ)

ชีวิตครูไกรพลครูสดใสกลางครูณัฏยาภรณ์ครูธรีพงษ์ครูธรีพงษ์

ครูทศันีย์ครูหทยัทดัครูสดใสกลางครูบุญส่งครูณัฏยาภรณ์ครูศักดา

ครูจิรวรรณครูจิรวรรณครูหทยัทดักลางครูภัทรพรครูบุญส่งครูMrs.Sarah

ครูชนะชัยครูชนะชัยครูบุญส่งกลางครูณัฏยาภรณ์ครูทศันีย์ครูหทยัทดั

ครูสดุใจครูอรณีครูพนิตนาฏกลางครูบุปผาครูบุปผา

ชีวิตครูกญัชญาณิศร์ครูสดุใจกลางครูกรีติกาครูกรีติกาครูอรณี

ครูปาณิสราครูกญัชญาณิศร์ครูนราพงษ์กลางครูอรณีครูกรกมลครูกรกมล

ครูวรวรรณครูปาณิสราครูอรณีกลางครูภากรครูสชุาติ (ดุ)ครูสดุใจ

O-NETO-NETครูสดุใจกลางครูปาณิสราครูMrs.Sarahครูศักดา

ครูธติิยา
ค���&�

606

พ���&Q แนะแนวว�����ว�����พักส���&�อ���&�

สนามS 1257407407วัน12571257

ว���� ทกัษะอ���&�ค���&�พักส���&�ว���� 

1257 ม.�12571257วัน12571257

พ���&� ค���&�ค���&�ค���&�พักท���&�ส���&S

1257 125712571257วัน12571257

อ���&� ว���&Sว���&Sค���&�พักอ���&�ท���&�

1257 125712571257วัน12571257

ค���&� ศ���&�ศ���&�ท���&�พักส���&�ค���&�

1257 125712571257วัน12571257

อ���&�ส���&�ศ���&�พักง���&�ง���&�

606606606วัน606606

ส���&� ทกัษะค�&���อ���&�พักว���&Sว���&S

606  ม.�606606วัน606606

ว����� ท���&�ค�&���ค���&Tพักส���&Sว�����

606 606606606วัน606606

อ���&� แนะแนวท���&�ส���&�พักศ���&Sพ���&Q

606 606606606วัน606สนามS

พ���&� ท���&�ท���&�อ���&�พักท���&�อ���&�

606 606วัน606606

ครูภัทรพร

ยุวกาชาด

ชมรม

ครูกรกมล

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

อ���&�

1257

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ว�����

606

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

ครูกรกมล

ครูธรีพงษ์

ครูลัดดา

ครูนราพงษ์

ครูสดใส

ครูธติิยา

ครูกญัชญาณิศร์

ครูสดใส

ว���&T

1257

ว���� 

1257

ว���&Q

1257

ค���&T

606

ค���&�

606

ค���&�

606

ค�&���

606

ค���&�

606

ครูกรกมล

ครูลัดดา

ว���&T

1257

ว���&Q

1257



ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/�� � โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ  &� ภาคเรียนที� �/�� � โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางนภาพร ชาวอุบล

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นางประณยา ฐาวิรัตน์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูกญัญานัทครูสวุนันท์ครูนภาพรกลางครูสชุาติ (ดุ)ครูสรุวีร์ครูสรุวีร์

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูกญัญานัทครูวรวรรณครูนภาพร

ครูบุปผาครูบุปผาครูMrs.Sarahกลางครูชมพูนุชครูกญัญานัทครูนภาพร

ครูสรุวีร์ครูสวุนันท์ครูนภาพรกลางครูศักดาครูชมพูนุชครูกญัญานัท

O-NETO-NETครูสวุนันท์กลางครูชมพูนุชครูชนะชัยครูชนะชัย

ครูประณยาครูองัศุมารินครูสชุาติ (ดุ)กลางครูกานต์ครูพิมพ์พิชชา

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูบุปผาครูบุปผาครูพิมพ์พิชชา

ครูMrs.Sarahครูองัศุมารินครูวรวรรณกลางครูศักดาครูประณยาครูบุญญานี

ครูกานต์ครูกานต์ครูพนิตนาฏกลางครูองัศุมารินครูประณยาครูพิมพ์พิชชา

O-NETO-NETครูบุญญานีกลางครูภากรครูพิมพ์พิชชาครูองัศุมาริน

ครูบุญญานี
ท��&��

612

ว��&&� อ��&��ท��&��ส��&��พักพ��&�Kว��&&�

402 402402402วันสนาม�402

ส��&�� ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักอ��&��แนะแนว

402 ม.�3/3-103/3-10วัน402402

ส��&�� ง��&��ง��&��อ��&��พักค��&��อ�����

402 402402402วัน402402

อ����� ว��&&�ท��&��ส��&��พักพ��&�Nค��&��

402 402402402วัน402402

ศ��&�� ท�����ท�����ท��&��พักค��&��ศ��&��

402 402วัน402402

ค��&��ส��&��พ��&�Kพักว��&&�อ��&��

612612สนาม�วัน612612

อ��&�� ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักง��&��ง��&��

612 ม.�3/3-103/3-10วัน612612

ท��&�� อ��&��ส��&��แนะแนวพักพ��&�Nค��&��

612 612612612วัน612612

อ����� ว��&&�ว��&&�ศ��&��พักส��&��ค��&��

612 612612612วัน612612

ส��&�� ท�����ท�����ท��&��พักศ��&��อ�����

612 612วัน612612

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/� �� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/  ห้องเรียนประจาํ &�� ภาคเรียนที� �/� �� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางพนิตนาฏ   รติวรพงศ์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นางรุ่งนภา ขอฟุ้งกลาง

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูสชุาติ (ดุ)ครูบุญส่งครูกญัชญาณิศร์กลางครูเขมิกาครูกมัปนาทครูธรีพงษ์

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูบุญส่งครูชนะชัยครูชนะชัย

ครูบุญส่งครูธรีพงษ์ครูธรีพงษ์กลางครูเขมิกาครูกมัปนาทครูกญัชญาณิศร์

ครูกญัชญาณิศร์ครูเขมิกาครูศักดากลางครูMr.Lordครูกมัปนาทครูวรวรรณ

O-NETO-NETครูกมัปนาทกลางครูบุปผาครูบุปผาครูเขมิกา

ครูสมจิตร์ครูกฤษฎาครูณวิสาร์กลางครูภากรครูอญัชณา

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูสชุาติ (ดุ)ครูรุ่งนภา(ขอ)ครูพนิตนาฏ

ครูณัฏยาภรณ์ครูสมจิตร์ครูณวิสาร์กลางครูอญัชณาครูกฤษฎาครูกฤษฎา

ครูบุปผาครูบุปผาครูสมจิตร์กลางครูอญัชณาครูรุ่งนภา(ขอ)ครูณวิสาร์

O-NETO-NETครูรุ่งนภา(ขอ)กลางครูศักดาครูสมจิตร์ครูMrs.Sarah

ครูวรวรรณ
แนะแนว

701

ว����� พ����Uท�����ค�����พักอ�����ส�����

310 สนามV310310วัน310310

ศ����� ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักท�����ศ�����

310 ม.�3/3-103/3-10วัน310310

ค����� ท�����ว�����ว�����พักอ�����ส����V

310 310310310วัน310310

แนะแนว ค�����อ�����พ����&พักอ�����ส�����

310 310310310วัน310310

อ����� ท�����ท�����ส�����พักง�����ง�����

310 310วัน310310

อ�����ว�����ท�����พักศ����Vค�����

701701701วัน701701

ศ���� ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักพ����Uส�����

701 ม.�3/3-103/3-10วันสนามV701

ว����� ส����Vอ�����ท�����พักค�����ว�����

701 701701701วัน701701

ท����� ง�����ง�����อ�����พักค�����ส�����

701 701701701วัน701701

อ����� ท�����ท�����ส�����พักพ����&อ�����

701 701วัน701701

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/�� � โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/& ห้องเรียนประจาํ &�� ภาคเรียนที� �/�� � โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางสดุใจ กลัยาณหริต

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นางสาวณัฏยาภรณ์ แสนรัมย์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูศักดาครูธติิยาครูสดุใจกลางครูชนะชัยครูชนะชัยครูรุ่งนภา(ขอ)

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูปาณิสราครูณัฏยาภรณ์ครูกานต์

ครูMr.Lordครูกานต์ครูกานต์กลางครูรุ่งนภา(ขอ)ครูวรวรรณครูสดุใจ

ครูสชุาติ(ชื�น)ครูสชุาติ(ชื�น)ครูปาณิสรากลางครูธติิยาครูสดุใจครูรุ่งนภา(ขอ)

O-NETO-NETครูสชุาติ (ดุ)กลางครูธติิยาครูปาณิสราครูสดุใจ

ครูบุปผาครูบุปผาครูณัฏยาภรณ์กลางครูอรสาครูวรวรรณ

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูสรุวีร์ครูสรุวีร์ครูเขมิกา

ครูเขมิกาครูภากรครูณัฏยาภรณ์กลางครูอรสาครูบุญญานีครูพนิตนาฏ

ครูบุญญานีครูสรุวีร์ครูเขมิกากลางครูณัฏยาภรณ์ครูอรสาครูสชุาติ (ดุ)

O-NETO-NETครูศักดากลางครูเขมิกาครูบุญญานีครูณัฏยาภรณ์

ครูMr.Lord
อ���O�

715

ส���O� พ���O&ค���O�อ���O�พักศ���O�ศ���O�

1321 132113211321วัน13211321

ว����� ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักท���O�ส���OQ

1321 ม.�3/3-103/3-10วัน13211321

อ���O� อ���O�ว�����ว�����พักส���O�แนะแนว

1321 132113211321วัน13211321

ส���O� ง���O�ง���O�ท���O�พักค���O�อ���O�

1321 132113211321วัน13211321

อ���O� ท���O�ท���O�พ���ORพักค���O�ท���O�

1321 สนามQวัน13211321

ง���O�ง���O�ส���O�พักค���O�แนะแนว

715715715วัน715715

อ���O� ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักว�����ว�����

715 ม.�3/3-103/3-10วัน715715

ศ���O� อ���O�ศ���OQส���OQพักค���O�ท���O�

715 715715715วัน715715

พ���OR ท���O�ว�����อ���O�พักส���O�ค���O�

สนามQ 715715715วัน715715

ส���O� ท���O�ท���O�พ���O&พักอ���O�ท���O�

715 715วัน715715

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที�  / !�� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/' ห้องเรียนประจาํ (�� ภาคเรียนที�  / !�� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางสาวกญัชญาณิศร์  วิบูลธนังกุล

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นางสาวศศิธร  นีรนารถเบญจ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูกญัชญาณิศร์ครูพิมพ์พิชชาครูบุญญานีกลางครูศักดาครูธรีพงษ์ครูไกรพล

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูนภาพรครูสวุรรณีครูสวุรรณี

ครูกญัชญาณิศร์ครูบุญญานีครูไกรพลกลางครูนภาพรครูธรีพงษ์ครูธรีพงษ์

ครูพิมพ์พิชชาครูนภาพรครูMr.Lordกลางครูชนะชัยครูชนะชัยครูบุญญานี

O-NETO-NETครูวรวรรณกลางครูสชุาติ (ดุ)ครูนภาพรครูกญัชญาณิศร์

ครูอรณีครูประณยาครูวรวรรณกลางครูสมจิตร์ครูศักดา

ชีวิตเสรีเสรีกลางครูสมจิตร์ครูภากรครูสชุาติ (ดุ)

ครูอรณีครูMr.Lordครูสมจิตร์กลางครูพนิตนาฏครูกาญจนาครูกาญจนา

ครูศศิธรครูอรณีครูประณยากลางครูสรุวีร์ครูสรุวีร์ครูสมจิตร์

O-NETO-NETครูประณยากลางครูอรณีครูศศิธรครูสรุวีร์

ครูศศิธร
ท ��� 

816

อ � � ค ��� อ ��� ท ��� พักพ ���Nว ��� 

604 604604604วัน604604

ว ��N ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักส ����ว ��N 

407 ม.�3/3-103/3-10วัน604407

ว ��� ค ��� ท ��� อ � � พักส ��� ว ��� 

604 604604604วัน604604

ท ��� อ ��� ส ��� อ ��� พักศ ����ศ ����

604 604604604วัน604604

ค ��� ท � � ท � � แนะแนวพักพ ���'ส ��� 

604 604วันสนาม�604

ส ��� ค ��� แนะแนวพักอ ��� พ ���N

816816816วัน816816

พ ���' ทกัษะเพิ�มเติมเพิ�มเติมพักอ ��� ศ ����

สนาม� ม.�3/3-103/3-10วัน816816

ว ��N ส ����อ ��� อ � � พักศ ���!ว ��N 

408 816816816วัน816408

อ � � ท ��� ส ��� ค ��� พักว ��� ว ��� 

816 816816816วัน816816

ว ��� ท � � ท � � ค ��� พักส ��� ท ��� 

816 816วัน816816

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที  �/�!"� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที  �/�!"� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางสาวบุญญานี  ฉิมทะเล

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นางสาวจิตรลดา เกงขุนทด

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

เสรีเสรีครูพิมพ์พิชชากลางครูสวุนันท์ครูกฤษณาครูกมัปนาท

ชีวิตครูสชุาติ (ดุ)ครูพิมพ์พิชชากลางครูกมัปนาทครูทศันีย์ครูศักดา

ครูชนะชัยครูชนะชัยครูพิมพ์พิชชากลางครูกานต์ครูกานต์ครูทศันีย์

ครูสวุรรณีครูสวุรรณีครูกมัปนาทกลางครูสวุนันท์ครูพิมพ์พิชชาครูMr.Ronald

O-NETO-NETครูทศันีย์กลางครูสวุนันท์ครูกานต์ครูกมัปนาท

เสรีเสรีครูกญัญานัทกลางครูภารวีครูบุญส่ง

ชีวิตครูศักดาครูณัฏยาภรณ์กลางครูอรสาครูกญัญานัทครูMr.Lord

ครูพนิตนาฏครูกญัญานัทครูอรสากลางครูภากรครูบุญส่งครูณัฏยาภรณ์

ครูภารวีครูภารวีครูณัฏยาภรณ์กลางครูอรสาครูสวุรรณีครูสวุรรณี

O-NETO-NETครูกญัญานัทกลางครูกฤษณาครูบุญส่งครูสชุาติ (ดุ)

ครูณัฏยาภรณ์
ส�����

213

ส����R เพิ มเติมเพิ มเติมอ�����พักท�����แนะแนว

809 3/11-173/11-17809วัน809809

พ����T ทกัษะพ�����อ�����พักส�����ค�����

809 ม.�สนามR809วัน809809

ค����� ศ�����ศ�����อ�����พักว�����ว�����

809 809809809วัน809809

อ����� ว���T�ว���T�ส�����พักท�����อ�����

809 407407809วัน809809

ส����� ท�����ท�����ค�����พักท�����ว�����

809 809วัน809809

เพิ มเติมเพิ มเติมอ�����พักว�����ท�����

3/11-173/11-17213วัน213213

อ����� ทกัษะพ����Tส�����พักค�����อ�����

213 ม.�213213วัน213213

ส����R ศ����!อ�����ค�����พักศ����Rท�����

213 213213213วัน213213

ว���T� ว�����ว�����ส�����พักค�����ว���T�

408 213213213วัน213408

พ����� ท�����ท�����อ�����พักแนะแนวท�����

สนามR 213วัน213213

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที  !/!�"� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ (�! ภาคเรียนที  !/!�"� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางณวิสาร์  จตุกุลพิพัฒน์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นายกมัปนาท นพคุณ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

เสรีเสรีครูกฤษฎากลางครูประณยาครูณวิสาร์ครูสมจิตร์

ชีวิตครูประณยาครูนภาพรกลางครูศักดาครูกฤษณาครูสมจิตร์

ครูนภาพรครูณวิสาร์ครูประณยากลางครูชนะชัยครูชนะชัยครูสมจิตร์

ครูMr.Ronaldครูณวิสาร์ครูสชุาติ (ดุ)กลางครูกฤษฎาครูกฤษฎาครูนภาพร

O-NETO-NETครูสมจิตร์กลางครูสวุรรณีครูสวุรรณีครูนภาพร

เสรีเสรีครูกมัปนาทกลางครูกฤษณาครูอรสา

ชีวิตครูกญัญานัทครูกมัปนาทกลางครูสวุนันท์ครูศักดาครูMr.Ronald

ครูกมัปนาทครูสรุวีร์ครูสรุวีร์กลางครูสวุรรณีครูสวุรรณีครูกญัญานัท

ครูอรสาครูกมัปนาทครูภากรกลางครูสชุาติ (ดุ)ครูสวุนันท์ครูพนิตนาฏ

O-NETO-NETครูอรสากลางครูสรุวีร์ครูสวุนันท์ครูกญัญานัท

ครูกญัญานัท
อ!���!

702

อ!���! เพิ มเติมเพิ มเติมว!���!พักค!���!ท!���!

805 3/11-173/11-17805วัน805805

อ!���! ทกัษะค!���!ส!����พักพ!���(แนะแนว

805 ม.�805805วัน805805

อ!�!�! ส!���!ท!���!ค!���!พักศ!����ศ!����

805 805805805วัน805805

ส!���! อ!���!ท!���!พ!���Qพักว!���!ว!���!

805 805805สนาม�วัน805805

ส!���! ท!�!�!ท!�!�!อ!�!�!พักว!��(!ว!��(!

805 805วัน408408

เพิ มเติมเพิ มเติมส!���!พักแนะแนวค!���!

3/11-173/11-17702วัน702702

อ!���! ทกัษะอ!���!ส!���!พักท!���!พ!���(

702 ม.�702702วัน702702

อ!�!�! ส!����ว!���!ว!���!พักว!��(!ว!��(!

702 702702702วัน407407

ศ!���� ค!���!ส!���!ศ!����พักพ!���Qท!���!

702 702702702วันสนาม�702

อ!�!�! ท!�!�!ท!�!�!ค!���!พักว!���!ท!���!

702 702วัน702702

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/� �� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/�  ห้องเรียนประจาํ �&� ภาคเรียนที� �/� �� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางสาวกุลนาถ วรัชชัยการ

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นายชนะชัย  แป้นนรินทร์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

เสรีเสรีครูสรุวีร์กลางครูอรณีครูชมพูนุชครูสดุใจ

ชีวิตครูชนะชัยครูชนะชัยกลางครูอรณีครูบุญส่งครูสดุใจ

ครูMr.Ronaldครูอรณีครูสดุใจกลางครูกฤษณาครูสรุวีร์ครูสรุวีร์

ครูสดุใจครูสชุาติ (ดุ)ครูชมพูนุชกลางครูบุญส่งครูอรณีครูศักดา

O-NETO-NETครูชมพูนุชกลางครูบุญส่งครูกาญจนาครูกาญจนา

เสรีเสรีครูสวุนันท์กลางครูกาญจนาครูกาญจนา

ชีวิตครูพิมพ์พิชชาครูศักดากลางครูกฤษณาครูสวุนันท์ครูกมัปนาท

ครูอญัชณาครูสวุนันท์ครูMr.Ronaldกลางครูกมัปนาทครูภากรครูพิมพ์พิชชา

ครูสชุาติ (ดุ)ครูพิมพ์พิชชาครูอญัชณากลางครูกรกมลครูกรกมลครูกมัปนาท

O-NETO-NETครูอญัชณากลางครูพิมพ์พิชชาครูกมัปนาทครูพนิตนาฏ

ครูกรกมล
ว�����

306

อ���&� เพิ�มเติมเพิ�มเติมว�����พักส���&�ค���&�

716 3/11-173/11-17716วัน716716

อ���&� ทกัษะศ���&�ศ���&�พักส���&�ท���&�

716 ม.�716716วัน716716

ว����� อ���&�ส���&Qอ���&�พักแนะแนวว�����

716 716716716วัน716716

พ���&� อ���&�พ���&Rค���&�พักท���&�ส���&�

716 716สนามQ716วัน716716

ว����� ท���&�ท���&�ค���&�พักท���&�ว�����

407 716วัน716407

เพิ�มเติมเพิ�มเติมท���&�พักว�����ว�����

3/11-173/11-17306วัน406406

ส���&� ทกัษะอ���&�พ���&�พักแนะแนวท���&�

306 ม.�306306วัน306306

อ���&� ค���&�ท���&�อ���&�พักส���&�ศ���&Q

306 306306306วัน306306

ส���&� พ���&Rอ���&�ค���&�พักว�����ว�����

306 สนามQ306306วัน306306

ศ���& ท���&�ท���&�ค���&�พักอ���&�ส���&Q

306 306วัน306306

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/� !� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/�' ห้องเรียนประจาํ �(�! ภาคเรียนที� �/� !� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางจริยา อุปวงศ์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นายสชุาติ ดุสติา

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูชาญณรงค์ครูMr.AnonครูศศิธรกลางครูMs.AndreaครูMs.Andreaครูองัศุมาริน

ชีวิตครูMs.AndreaครูMs.Mariaกลางครูศศิธรครูบุษกรครูบุษกร

ครูMr.Jaredครูฉัตรชัยครูชาญณรงค์กลางครูองัศุมารินครูMr.AnonครูMr.Patrick

ครูMr.JaredครูMr.PatrickครูMr.AnonกลางครูกฤษณาครูMs.MariaครูMs.Maria

ครูMrs.MicaelaครูMrs.MicaelaครูMr.Patrickกลางครูศศิธรครูองัศุมารินครูฉัตรชัย

เสรีเสรีครูศักดากลางครูนภาพรครูสวุรรณี

ชีวิตครูนภาพรครูสชุาติ (ดุ)กลางครูบุญญานีครูประณยาครูภัทรพร

ครูMrs.Mu Yarครูนภาพรครูบุญญานีกลางครูประณยาครูกฤษณาครูไกรพล

ครูภากรครูไกรพลครูบุญญานีกลางครูกานต์ครูกานต์ครูภัทรพร

O-NETO-NETครูนภาพรกลางครูพนิตนาฏครูประณยาครูกานต์

ครูสวุรรณี
ว���'�

407

ส���(! จ���(�อ���(�ท���(�พักศ���('ศ���(\

1344 134413441344วัน13441344

ง���(� ทกัษะส���(�ว�����พักท���(�ง���(�

1344 ม.�13441343วัน13441344

ค���(� อ���(�ค���(�จ���(�พักส���(�อ���(�

1344 134413441344วัน13441344

ว����� พ�����ค���(�อ���(�พักแนะแนวว�����

1343 สนาม�13441344วัน13441343

ค���(� ว���'�ว���'�ค���(�พักท���(�ส���(!

1344 134113411344วัน13441344

เพิ�มเติมเพิ�มเติมพ���('พักส���(�ว���'�

3/11-173/11-171026วัน1026407

อ���(� ทกัษะส���(�พ���(\พักท���(�ค���(�

1026 ม.�1026สนาม�วัน10261026

อ���(� อ���(�ส���(�ท���(�พักค���(�แนะแนว

1026 102610261026วัน10261026

อ���(� ศ���(�อ���(�ท���(�พักว�����ว�����

1026 102610261026วัน10261026

ว����� ท���(�ท���(�ส���(�พักศ���( ค���(�

1026 1026วัน10261026

EP

ยุวกาชาด

ชมรม

เวลารู้

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

เพิ�มรู้

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�ม

ม.�

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ���� ภาคเรียนที� �/� !� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/�' ห้องเรียนประจาํ ���  ภาคเรียนที� �/� !� โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางสาววณัฐฐา หงษ์อนิทร์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

นายนิรุทธ ์แม้นรัมย์

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

ชั �วโมงที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.10 12.10-13.05 13.05-14.00 14.00-14.55

8

14.55-15.50

8

14.55-15.50

9

16.00-17.00

9

16.00-17.00

10

17.00-18.00

10

17.00-18.00

ครูองัศุมารินครูMrs.SarahครูMrs.SarahกลางครูองัศุมารินครูMr.RonaldครูMr.Ronald

ชีวิตครูชาญณรงค์ครูชาญณรงค์กลางครูMr.JohnครูMr.RonaldครูMs.Ruby

ครูกฤษณาครูMr.JohnครูMr.JohnกลางครูMrs.SarahครูMrs.Sarahครูณวิสาร์

ครูMr.JohnครูMr.Johnครูณวิสาร์กลางครูMs.RubyครูMr.Lordครูองัศุมาริน

ครูMr.RonaldครูMr.JohnครูMs.RubyกลางครูMr.LordครูMr.Lordครูณวิสาร์

ครูธติิยาครูMs.AndreaครูMs.AndreaกลางครูMr.JaredครูMr.Patrick

ชีวิตครูศศิธรครูMs.AndreaกลางครูMr.Anonครูองัศุมารินครูธติิยา

ครูMr.PatrickครูMs.MariaครูMr.Anonกลางครูบุษกรครูบุษกรครูองัศุมาริน

ครูMrs.MicaelaครูMrs.MicaelaครูองัศุมารินกลางครูMr.AnonครูMr.Jaredครูศศิธร

ครูศศิธรครูMs.MariaครูMs.Mariaกลางครูชาญณรงค์ครูกฤษณาครูMr.Patrick

ครูชาญณรงค์
จ�����

1345

ว���� ส�����ศ����Wศ����Wพักส����!ว���� 

 1114 1114 1114 1114วัน1114 1114

ค����' ทกัษะจ�����จ�����พักพ����Yง�����

 1114 ม.� 1114 1114วัน 1114 1114

ท����� แนะแนวอ�����อ�����พักค�����ค�����

1114 1114 1114 1114วัน 1114 1114

ส����! อ����!อ����!ท�����พักค����'ว����'

1114  1114 11141114วัน 1114 1114

ท����� ส�����พ����Wค����'พักว����'ว����'

1114 1114สนาม 1114วัน 1114 1114

ค�����ศ����Yศ����'พักพ�����ค�����

134513451345วัน13451345

ค����� ทกัษะท�����ส����Wพักอ�����ส����!

1345 ม.�13451345วัน13451345

ส����� ค�����ว�����อ�����พักง�����ง�����

1345 134513431345วัน13451345

ท����� ว���Y�ว���Y�ส����!พักอ�����พ�����

1345 134113411345วัน1345สนาม�

ค����� ท�����ว�����ว�����พักจ�����แนะแนว

1345 134513431343วัน13451345

ครูMr.John

ยุวกาชาด

ชมรม

EP

ยุวกาชาด

ชมรม

พบคณะ

อ����!

 1114

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

เพิ�มรู้

เนตรนารี

ผู้บาํเพญ็

กจิกรรม

พบคณะ


