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

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

นายพิษณ ุศุภศาสตร์วงศ์

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

นายปุณยวีร์ การบรรจง

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

ครูรัตติมาครูพนมพรครูพนมพรกลางครูทศันีย์ครูทศันีย์ครูครรชิต

ครูสมจิตร์ครูลัดดาครูลัดดากลางครูจันทนาครูจันทนาครูสกุญัญา

ครูจันทนาครูจันทนาครูธนกฤตกลางครูทศันีย์ครูทศันีย์ครูจุฑารัตน์

ครูสมจิตร์ครูทศันีย์ครูMr.Colinกลางครูครรชิตครูพนมพรครูพนมพร

ครูภัทรครูภัทรครูสกุญัญากลางครูทศันีย์ครูลัดดาครูลัดดา

ครูธนาทติย์ครูธนาทติย์ครูนิชาภากลางครูนฤมลครูพนมพร

ครูธนาทติย์ครูภัทรครูภัทรกลางครูลัดดาครูลัดดาครูวัชระ

ครูปุณยวีร์ครูนิชาภาครูณัฐวดีกลางครูพนมพรครูพนมพรครูธนาทติย์

ครูธนาทติย์ครูจันทนาครูจันทนากลางครูทศันีย์ครูลัดดาครูลัดดา

ครูธนาทติย์ครูMr.Colinครูธนกฤตกลางครูจันทนาครูจันทนาครูณัฐวดี

ครูพนมพร
ว���H�

1247

ท���I� ศ���I�ว���H�ว���H�พักค�����ค�����

1243 31112431243วัน12431243

ส���I� อ���I�ว�����ว�����พักว���&�ว���&�

1243 124312431243วัน12431243

อ�I�I� ว���&�ว���&�พ���I พักค�����ค�����

1243 12431243โรงยิมวัน12431243

ว���H� อ���I�ค�I�H�อ���I�พักท���I�ว���H�

1243 124312431243วัน12431243

ว����� ว���&�ว���&�ส���I�พักค�����ว�����

1243 503/2503/21243วัน12431243

ค�����ค�����อ���I�พักส���I�ว���H�

124712471247วัน12471247

ศ���I� ค�����ว���&�ว���&�พักว�����ว�����

1247 1247408408วัน12471247

ค����� แนะแนวอ���I�ท���I�พักว���H�ว���H�

1247 124712471247วัน12471247

ว����� ค�����ว���&�ว���&�พักค�I�H�ว�����

1247 124712471247วัน12471247

ท���I� ค�����อ���I�พ���I พักว���&�ว���&�

1247 12471247โรงยิมวัน12471247

ครูทศันีย์

ครูพิษณุ

ชมรม

ครูนฤมล

ครูจุฑารัตน์

ชมรม

พบคณะ

ค�����

1243

แนะแนว

1243

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ส���I�

1247

อ�I�I�

1247

กจิกรรม

พบคณะ

ครูพิษณุ

ครูพงศกร

ครูกรีติกา

ครูปุณยวีร์

ว�I�K�

1243

ว�I�K�

407

ว���K�

1247

ว���K�

1223

ครูพิษณุ

ครูพงศกร

ครูกรีติกา

ครูปุณยวีร์

ว�I�K�

1243

ว�I�K�

407

ว���K�

1247

ว���K�

1223



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

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

นางสภิุน ผิวสา

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

นางสาวพนมพร รักษาภักดี

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

ครูศุภากรครูศุภากรชีวิตกลางครูกองทพัครูสภิุนครูสภิุน

ครูสกลครูสกลครูพันวิทย์กลางครูกองทพัครูศุภากรครูศุภากร

ครูสภิุนครูทศพรชนกครูPartTimeAกลางครูพันวิทย์ครูกองทพัครูกองทพั

ครูกองทพัครูสภิุนครูสภิุนกลางครูศุภากรครูศุภากรครูชัยทตั

ครูธนกฤตครูทศพรชนกครูองัคารัตน์กลางครูสกลครูสกลครูกองทพั

ครูลัดดาครูลัดดาครูครรชิตกลางครูศุภากรครูศุภากร

ครูทศันีย์ครูอฒัฐากรครูธรรมวัฒน์กลางครูวัชระครูMr.Colinครูพนมพร

ครูปรเมษฐครูMr.Carlครูครรชิตกลางครูลัดดาครูลัดดาครูสนีุย์

ครูศุภากรครูศุภากรครูสนีุย์กลางครูอฒัฐากรครูปรเมษฐครูธรรมวัฒน์

ครูMr.Carlครูพนมพรครูพนมพรกลางครูธนกฤตครูอฒัฐากรครูอฒัฐากร

ครูอฒัฐากร
ค�'�'�

1253

ว�'� N ว�'� �ว�'� �ทกัษะพักค�'�'�ว�'� N

309 309309ม.�วัน309309

ว�'�N� ว�'�O�ว�'�O�อ�''��พักค�'�'�ว�'�N�

309 309309309วัน309309

ค�'''� แนะแนวท�''��อ�''��พักอ�''��ค�'''�

309 309309309วัน309309

ง�''�� ค�'�'�ว�'� Nว�'� Nพักว�'� �ว�'� �

309 309309309วัน309309

ค�'�'� พ�''�!ท�''��ส�''��พักว�'�O�ว�'�O�

309 โรงยิม309309วัน309309

ว�'� 'ว�'� 'ท�''��พักว�'�O'ว�'�O'

125312531253วัน12531253

แนะแนว ค����'ค�'�'�อ�''��พักศ�''��อ�''��

1253 125312531253วัน12531253

IS1 ส�''��อ�'���ท�''��พักว�'� 'ว�'� '

1253 125312531253วัน12531253

อ�''�� ว�'�O'ว�'�O'IS1พักค�'�'�ส�''��

1253 125312531253วัน12531253

ค�'''� อ�'���ว�'��'ว�'��'พักพ�''�!ค�'''�

1253 125312531253วันโรงยิม1253

ครูรัตติมา

ครูองัคารัตน์

ชมรม

ครูพนมพร

ครูอฒัฐากร

ชมรม

พบคณะ

ศ�''��

311

ส�''��

309

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ว�'��'

1253

ค�'�'�

1253

กจิกรรม

พบคณะ

ครูภัทร

ครูพนมพร

ครูกรีติกา

ว�''O�

503/1

ว�'��'

1253

IELTS

 1253

ว���N!

1223

IELTS

 1253

ครูภัทร

ครูกรีติกา

ว�''O�

503/1

IELTS

 1253

ว���N!

1223

IELTS

 1253



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

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

นางสาวกญัญานัท เชิดชูณรงค์

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

นางชันม์จิรา ก่อสกุล

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

ครูสนีุย์ครูสนีุย์ชีวิตกลางครูพุทธริธรครูพุทธริธรครูณัฐวดี

ครูพันวิทย์ครูณัฐวดีครูสนีุย์กลางครูรัตติมาครูปาริฉัตรครูปาริฉัตร

ครูสนีุย์ครูนฤมลครูพันวิทย์กลางครูสกลครูสกลครูชัยทตั

ครูปาริฉัตรครูปาริฉัตรครูนฤมลกลางครูสนีุย์ครูพุทธริธรครูพุทธริธร

ครูสกลครูสกลครูพันวิทย์กลางครูปาริฉัตรครูปาริฉัตรครูสนีุย์

ครูจิรวรรณครูจิรวรรณชีวิตกลางครูธรีะวุธครูธรีะวุธ

ครูศลิษาครูชันม์จิราครูชันม์จิรากลางครูศรัญญาครูศรัญญาครูณัฐวดี

ครูวัชระครูชันม์จิราครูชัยทตักลางครูกญัชญาณิศร์ครูศรัญญาครูศรัญญา

ครูชันม์จิราครูชันม์จิราครูศลิษากลางครูธรรมวัฒน์ครูธรีะวุธครูณัฐวดี

ครูจิรวรรณครูจิรวรรณครูPartTimeAกลางครูธรีะวุธครูกญัชญาณิศร์ครูธนกฤต

ครูธรรมวัฒน์
อ���&�

304

ท���&� ค�����ค�����ทกัษะพักว����Kว����K

1325 13251325ม.�วัน13251325

ว����� อ���&�ท���&�ค�����พักศ���&�ว�����

1325 132513251325วัน3111325

ง���&� ค�����ส���&�แนะแนวพักว���M�ว���M�

1325 132513251325วัน13251325

ว����K ว���K�ว���K�ส���&�พักค�����ว����K

1325 132513251325วัน13251325

ค����� ว���M�ว���M�อ���&�พักว�����ว�����

1325 132513251325วัน13251325

ว�����ว�����ทกัษะพักค�����ค�����

304304ม.�วัน304304

ท���&� ส���&�ว���M�ว���M�พักว����Kว����K

304 304304304วัน304304

ว����K ศ���&�แนะแนวง���&�พักIS1ว����K

304 304304304วัน304304

ท���&� ว���M�ว���M�ส���&�พักอ���&�ค�����

304 304304304วัน304304

พ���&� ว�����ว�����อ���&�พักค�����IS1

โรงยิม 304304304วัน304304

ครูธนกฤต

ครูPartTimeA

ชมรม

ครูธรีะวุธ

ครูธรีะวุธ

ชมรม

พบคณะ

พ���&�

โรงยิม

อ���&�

1325

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ค�����

304

ค�����

304

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายครรชิต  พิมใจ

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

นางสาวกรกมล แถบเงิน

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

ครูศรัญญาครูศรัญญาชีวิตกลางครูธนาทติย์ครูปาริฉัตรครูปาริฉัตร

ครูPartTimeAครูธนกฤตครูกญัญานัทกลางครูชันม์จิราครูชันม์จิราครูองัคารัตน์

ครูธนาทติย์ครูศิริลักษณ์ครูรัตติมากลางครูปาริฉัตรครูปาริฉัตรครูองัคารัตน์

ครูศรัญญาครูศรัญญาครูธนาทติย์กลางครูชันม์จิราครูชันม์จิราครูครรชิต

ครูพัชราครูพัชราครูธนาทติย์กลางครูกญัญานัทครูครรชิตครูครรชิต

ครูสกุญัญาครูธรรมวัฒน์ชีวิตกลางครูกรกมลครูPartTimeA

ครูจิรวรรณครูจิรวรรณครูธนกฤตกลางครูยุทธนาครูพุทธริธรครูพุทธริธร

ครูชัยทตัครูพุทธริธรครูพุทธริธรกลางครูธรรมวัฒน์ครูยุทธนาครูยุทธนา

ครูกรกมลครูกรกมลครูทศพรชนกกลางครูจิรวรรณครูจิรวรรณครูยุทธนา

ครูพุทธริธรครูพุทธริธรครูทศพรชนกกลางครูยุทธนาครูกรกมลครูกรกมล

ครูยุทธนา
ค!(�(�

1042

ว!(��! ว!(���ว!(���ทกัษะพักค!(�(�ว!(��!

802 802802ม.�วัน802802

ส!((�� อ!((��พ!((� อ!((��พักว!(�'�ว!(�'�

802 802โรงยิม802วัน802802

ส!((�� ค!(((�ง!((�!ศ!((��พักว!(��!ว!(��!

802 802802311วัน802802

ท!((�� ว!(���ว!(���ค!(�(�พักว!(�'�ว!(�'�

802 802802802วัน802802

ท!((�� ว!(��!ว!(��!ค!(�(�พักอ!((��แนะแนว

802 802802802วัน802802

ส!((��อ!((��ทกัษะพักแนะแนวอ!((��

10421042ม.�วัน10421042

ว!(��� ว!(��!ว!(��!พ!((� พักค!(�(�ว!(���

1042 10421042โรงยิมวัน10421042

ค!(((� ง!((�!I30201I30201พักอ!((��ค!(((�

1042 104210421042วัน10421042

ค!(�(� ว!(�'�ว!(�'�ท!((��พักว!(��!ว!(��!

1042 104210421042วัน10421042

ว!(�'� ว!(���ว!(���ท!((��พักค!(�(�ว!(�'�

1042 104210421042วัน10421042

ครูธนาทติย์

ครูธนาทติย์

ชมรม

ครูสกุญัญา

ครูวัชระ

ชมรม

พบคณะ

ค!(�(�

802

ค!(((�

802

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ส!((��

1042

ศ!((��

1042

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสธุนีิย์ สวุรรณธาดา

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

นางวรวรรณ  ดาํนิล

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

ค้นคว้าครูธรีะวุธชีวิตกลางครูธรรมวัฒน์ครูจิรวรรณครูจิรวรรณ

ค้นคว้าครูรัตติมาครูนาฎอนงค์กลางครูธรีะวุธครูธรีะวุธครูศลิษา

ครูธรีะวุธครูธรรมวัฒน์ครูศลิษากลางครูทศพรชนกครูวงศกรครูวงศกร

ครูนิชาภาครูธรีะวุธค้นคว้ากลางครูสวิุมลครูทศพรชนกครูนงลักษณ์

ครูสวิุมลครูPartTimeAครูธรีะวุธกลางครูบุษกรครูบุษกรครูนิชาภา

ครูอฒัฐากรครูสมจิตร์ชีวิตกลางครูณัฐวดีครูสกล

ครูปรเมษฐครูวิชุดาครูสมจิตร์กลางครูสกลครูสกลครูวรวรรณ

ครูPartTimeAครูวิชุดาครูศิริลักษณ์กลางครูศุภากรครูศุภากรครูอฒัฐากร

ครูณัฐวดีครูอฒัฐากรครูอฒัฐากรกลางครูปรเมษฐครูสภิุนครูสภิุน

ครูอฒัฐากรครูสภิุนครูสภิุนกลางครูวัชระครูศุภากรครูศุภากร

ครูสกล
ว�� J�

409/1

ว�� K� ศึกษาค�� � ทกัษะพักอ�� ��ว�� K�

1039 1039ม.�วัน10391039

ส���� ศึกษาศ���� ศ�� �"พักค���� ค���� 

1039 311302วัน10391039

ส��  " ค�� � อ�� ��ส���� พักท���� ส��  "

1039 103910391039วัน10391039

พ����" อ���� ค�� � ศึกษาพักอ�� � ท���� 

1039 10391039วัน10391039

อ���� อ�� � อ���� ค�� � พักง�� �!ง�� �!

1039 103910391039วัน101101

ค�� � อ���� ทกัษะพักท���� ว�� J�

409/1409/1ม.�วัน409/1409/1

แนะแนว ส���� I30201อ���� พักว�� J�ว�� J�

409/1 409/1503/2409/1วัน409/1409/1

ค�� � อ���� I30201ง�����พักว�� !�ว�� !�

409/1 409/1503/2409/1วัน409/1409/1

ว�� !K ท���� ค���� ค���� พักส���� ว�� !K

409/1 409/1409/1409/1วัน409/1409/1

ว�� !� ค�� � ว�� !Kว�� !Kพักศ���� ว�� !�

409/1 409/1409/1409/1วัน409/1409/1

ครูสธุนีิย์

ค้นคว้า

ชมรม

ครูอฒัฐากร

ครูธนกฤต

ชมรม

พบคณะ

แนะแนว

1039

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ค�� � 

409/1

พ����"

โรงยิม

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวภัทรพร ภักดีแก้ว

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

นายวัชระ  สวุรรณะ

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

KarlKarlชีวิตกลางครูครรชิต ภัทรพร ภัทรพร

ครูนิชาภาครูครรชิตครูนงลักษณ์กลางครูPartTimeAครูนํ�าเพชรครูนํ�าเพชร

KarlKarlครูภัทรพรกลางครูนิชาภาครูสนีุย์ครูปรเมษฐ

 ภัทรพร ภัทรพรค้นคว้ากลางครูบุษกรครูบุษกรครูสวิุมล

ครูนาฎอนงค์ค้นคว้าครูสวิุมลกลางครูสนีุย์ครูรัตติมาครูปรเมษฐ

ครูกองทพัค้นคว้าชีวิตกลางครูสธุนีิย์ครูสธุนีิย์

ค้นคว้าครูธรรมวัฒน์ครูสธุนีิย์กลางครูนิชาภาครูกองทพัครูพันวิทย์

ครูกองทพัครูวงศกรครูวงศกรกลางค้นคว้าครูณัฐวดีครูพันวิทย์

ครูองัคารัตน์ค้นคว้าครูPartTimeAกลางครูกองทพัครูกองทพัครูนิชาภา

ครูวัชระครูวัชระครูธรรมวัฒน์กลางครูองัคารัตน์ครูกองทพัครูธนัย์นิชา

ครูนงลักษณ์
พ ��&�

305

อ ���� อ ����อ ����ทกัษะพักท ��&�อ ����

 1141  1141 1141ม.�วัน1141 1141

ว ��L อ ��&�ท ��&�พ ��&�พักอ ��&�ว ��L 

1141 114111411141วัน11411141

ส ��&� อ ����อ ����แนะแนวพักอ ��&�ค ����

1141  1141 11411141วัน11411141

อ ��&� อ ����อ ����ศึกษาพักง &���ง &���

1141  1141 1141วัน101101

ส ��&� ศ &���ศึกษาอ ��&�พักค ����ศ ��&�

1141 11411141วัน1141311

ค ����ศึกษาทกัษะพักว &���ว &���

305ม.�วัน305305

อ ��&� ศึกษาอ ��  ว &���พักอ ��&�ค ����

305 305305วัน305305

อ ��&� ค ����ส &���ส &���พักศึกษาท ��&�

305 305305305วัน305

อ ��&� ส ��&�ศึกษาอ ��&�พักค ����ค ����

305 305305วัน305305

I30201 ศ ��&�แนะแนวอ ��  พักส ��&�ค ����

408 305305305วัน305305

ค้นคว้า

ค้นคว้า

ชมรม

ครูณัฐวดี

ครูธนัย์นิชา

ชมรม

พบคณะ

ศึกษา

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ท ��&�

305

I30201

406

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวศลิษา กงัศรานนท์

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

นางสาวณัฐวดี กูละพัฒน์

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

 ภัทรพร ภัทรพรชีวิตกลางครูสวิุมลครูศรัญญาครูศรัญญา

ค้นคว้าครูศลิษาครูสวิุมลกลางครูครรชิต Karl Karl

ครูนงลักษณ์ครูรัตติมาครูสนิุษากลางครูสมจิตร์ครูครรชิตครูศลิษา

ครูPartTimeAครูบุษกรครูบุษกรกลางค้นคว้าครูศลิษาครูสนิุษา

ครูสมจิตร์ Karl Karlกลางค้นคว้า ภัทรพร ภัทรพร

ค้นคว้าครูณัฐวดีชีวิตกลางครูวัชระ Karl

ครูภากรครูPartTimeAครูประณยากลางครูสกุญัญาครูธรรมวัฒน์ครูนงลักษณ์

ครูธรรมวัฒน์ครูชุติมณฑน์ค้นคว้ากลาง ภัทรพร ภัทรพรครูณัฐวดี

ครูประณยาครูสวิุมลครูสกุญัญากลางค้นคว้า Karl Karl

 ภัทรพร ภัทรพรค้นคว้ากลางครูสวิุมลครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์

 Karl
อ"� ��

 803

ว"� (" อ"� � อ"� � ทกัษะพักอ"� � ว"� ("

706  706 706ม.�วัน706706

อ"� �� ศึกษาแนะแนวอ"� � พักท"��� อ"� ��

 706 706706วัน706 706

ส"��� พ"���!ศ"��� ค"����พักอ"��� ท"��� 

706 706311706วัน706706

ค"���� อ"��� ง"� �!ง"� �!พักศึกษาส"��� 

706 706101101วัน706

อ"� � อ"��� อ"� ��อ"� ��พักศึกษาอ"� � 

 706 706 706 706วัน 706

ศึกษาท"��� ทกัษะพักศ"��� อ"� ��

803ม.�วัน803 803

พ"���! I30201อ"��� ค"����พักส"��� อ"��� 

803 803803803วัน803803

ท"��� อ"��� ว"����ศึกษาพักอ"� � อ"� � 

803 803803วัน 803 803

อ"� �� ค"����อ"� � ส"��� พักศึกษาอ"� ��

 803 803803803วัน 803

ว"���� อ"� � อ"� � ศึกษาพักอ"� � ว"����

803  803 803วัน803803

ครูกนัยา

ค้นคว้า

ชมรม

ครูภากร

ครูณัฐวดี

ชมรม

พบคณะ

ศ"� ��

706

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

I30201

803

แนะแนว

803

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวดวงทพิย์ฉัตรทอง  วิริยะจารุ

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

นายธรรมวัฒน์ พฤกษาชีพ

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

ครูณัฐวดีครูสวิุมลชีวิตกลางค้นคว้าครูปรเมษฐครูสนีุย์

ค้นคว้าครูสนีุย์ครูณัฐวดีกลางครูธรรมวัฒน์ครูดวงทพิย์ฯครูปรเมษฐ

ค้นคว้าครูบุษกรครูบุษกรกลางครูกนัยา ดวงทพิย์ ดวงทพิย์

ครูPartTimeCครูPartTimeCครูMrs.Sapnaกลางค้นคว้าครูรัตติมาครูดวงทพิย์ฯ

ครูนงลักษณ์ครูสรุวีร์ครูสรุวีร์กลางครูธรรมวัฒน์ ดวงทพิย์ ดวงทพิย์

ครูภาวิณีครูภาวิณีชีวิตกลางครูดาวรุ่งครูดาวรุ่ง

ครูองัคารัตน์ครูวัชระครูครรชิตกลางครูพรรณภาครูสธุนีิย์ครูสธุนีิย์

ครูสทุษิาค้นคว้าครูสวิุมลกลางครูพรรณภาครูองัคารัตน์ครูธรรมวัฒน์

ค้นคว้าครูธรรมวัฒน์ครูครรชิตกลางครูดาวรุ่งครูดาวรุ่งครูPartTimeA

ครูสธุนีิย์ครูสทุษิาครูสทุษิากลางครูนงลักษณ์ค้นคว้าครูธรรมวัฒน์

ครูสวิุมล
อ ��P�

1322

ค ���� ท ��P�อ ��P�ทกัษะพักศึกษาส ��P�

1126 11261126ม.�วัน1126

ส ��P� ศึกษาค ����ท ��P�พักอ ��P�จ ����

1126 11261126วัน11261126

จ ���� ศึกษาง P���ง P���พักศ P���จ ����

 1126 101101วัน1126 1126

แนะแนว จ ����จ ����อ ��P�พักศึกษาศ ��P�

1126   1126  11261126วัน311

จ ���� พ ��P�ว ��T ว ��T พักอ ��P�จ ����

 1126 112611261126วัน1126 1126

I30201I30201ทกัษะพักญ  ����ญ  ����

13221322ม.�วัน 1322 1322

ว P��� ส ��P�ศ ��P�ท ��P�พักค ����ว P���

1322 132213221322วัน13221322

แนะแนว ญ ����ศึกษาอ ��P�พักค ����ส ��P�

1322 13221322วัน13221322

อ ��P� ศึกษาอ ��P�ท ��P�พักญ  ����ญ  ����

1322 13221322วัน 1322 1322

อ ��P� ว P���ญ ����ญ ����พักพ ��P�ศึกษา

1322 1322 1322 1322วัน1322

ครูPartTimeC

ครูสวิุมล

ชมรม

ค้นคว้า

ครูดาวรุ่ง

ชมรม

พบคณะ

จ ����

1126

อ ��P�

1126

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ศึกษา

ญ ����

1322

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวสนิุษา โนนรุ่งเรือง

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

นางสาวอรวรรณ  เทยีนธวัชกุล

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

ครูธรรมวัฒน์ครูปรเมษฐชีวิตกลางครูบุษกรครูบุษกรครูสนิุษา

ครูสมหญิงครูสมหญิงค้นคว้ากลางครูสนิุษาครูครรชิตครูสวิุมล

ครูพิมพ์ชนกค้นคว้าครูMs.Rubyกลางครูนงลักษณ์ครูปรเมษฐครูรัตติมา

ครูพิมพ์ชนกครูพิมพ์ชนกครูสวิุมลกลางค้นคว้าครูกนัยาครูMs.Song

ครูพิมพ์ชนกครูธรรมวัฒน์ค้นคว้ากลางครูสนิุษาครูMs.SongครูMs.Song

ครูปรเมษฐครูทศพรชนกชีวิตกลางครูMrs.Sapnaครูอรวรรณ

ค้นคว้าครูพรรณภาครูรัตติมากลางครูอรวรรณครูสวิุมลครูทศพรชนก

ค้นคว้าครูอภิรดีครูอภิรดีกลางครูสวิุมลครูอรวรรณครูอรวรรณ

ครูปรเมษฐครูสธุนีิย์ค้นคว้ากลางครูกญัญานัทครูอรวรรณครูอรวรรณ

ครูอรวรรณครูพรรณภาค้นคว้ากลางครูสธุนีิย์ครูสธุนีิย์ครูนงลักษณ์

ครูอรวรรณ
ฝ#�!��

4/17

ค#���� อ#���!ส#���!ทกัษะพักง#�!�"ง#�!�"

609 609609ม.�วัน101101

อ#�!�! ว#�!�#ว#�!�#ศึกษาพักแนะแนวท#���!

609 609609วัน609609

ศ#���! ก#�!�!ศึกษาอ#���!พักพ#���"ส#���!

311 4/18609วัน609609

ก#�!�� ก#�!�!ก#�!�!อ#�!�!พักศึกษาศ#�!��

609 4/184/18609วัน609

ก#�!�� ก#�!�!อ#���!ศึกษาพักค#����ก#�!��

609 609609วัน609609

ส#���!ท#���!ทกัษะพักอ#���!ฝ#�!��

11311131ม.�วัน11314/17

ท#���! ศึกษาค#����ศ#���!พักฝ#�!�!อ#�!�!

1131 1131311วัน11311131

ฝ#�!�! ศึกษาI30201I30201พักอ#�!�!ฝ#�!�!

 4/17 11311131วัน1131 4/17

ฝ#�!�! ส#���!ว#����ศึกษาพักอ#���!ฝ#�!�!

4/17 11311131วัน11314/17

พ#���" ฝ#�!��ค#����ศึกษาพักว#����ว#����

1131 11311131วัน11311131

ครูครรชิต

ครูพิมพ์ชนก

ชมรม

ครูกญัญานัท

ครูอรวรรณ

ชมรม

พบคณะ

ท#���!

609

ก#�!�!

4/18

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

อ#���!

1131

แนะแนว

1131

กจิกรรม

พบคณะ



ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ธุรกจิ� ภาคเรียนที" �/�#$% โรงเรียนสรุนารีวิทยา

ตารางเรียน ชั�น ม. �/�) ห้องเรียนประจาํ %�* ภาคเรียนที" �/�#$% โรงเรียนสรุนารีวิทยา

นางปิญญา จาํปามูล

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

นายภากร  เทยีนทพิย์การุณย์

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

ครูจิตราครูจิตราชีวิตกลางครูชยาพรครูชยาพรครูปิญญา

ครูสกุญัญาครูจันทณีครูจันทณีกลางครูพันวิทย์ครูปิญญาครูปิญญา

ครูพันวิทย์ครูสกุญัญาครูนงลักษณ์กลางครูครรชิตครูชยาพรครูชยาพร

ครูครรชิตครูสนีุย์ครูรัตติมากลางครูนิชาภาครูเอื�ออารีครูเอื�ออารี

ครูสนีุย์ครูกรกมลครูกรกมลกลางครูนิชาภาครูปิญญาครูปิญญา

ครูอภิวุฒิครูอภิวุฒิชีวิตกลางครูปิยพัทธ์ครูพิพัฒน์

ครูพิพัฒน์ครูMs.Rubyครูองัคารัตน์กลางครูประณยาครูณัฐวดีครูนิชาภา

ครูประณยาครูอภิวุฒิครูอภิวุฒิกลางครูสธุนีิย์ครูสธุนีิย์ครูสวิุมล

ครูพิพัฒน์ครูพิพัฒน์ครูสธุนีิย์กลางครูอภิวุฒิครูอภิวุฒิครูองัคารัตน์

ครูพิพัฒน์ครูนิชาภาครูนงลักษณ์กลางครูรัตติมาครูณัฐวดีครูสวิุมล

ครูพิพัฒน์
ศ%��%%

 ป.�

แนะแนว ง%��I)ง%��I)ทกัษะพักง%��)%ง%��)%

ธุรกจิ � ธุรกจิ %ธุรกจิ %ม.�วันธุรกจิ �ธุรกจิ �

ง%��)� ส%����ง%��I*ง%��I*พักอ%����ง%��)�

ธุรกจิ � ธุรกจิ �10231023วันธุรกจิ �ธุรกจิ �

ง%��)% อ%����ส%����พ%���#พักท%����ง%��)%

ธุรกจิ � ธุรกจิ �ธุรกจิ �ธุรกจิ �วันธุรกจิ �ธุรกจิ �

ง%��I% ท%����ค%����ศ%����พักอ%����ง%��I%

ธุรกจิ � ธุรกจิ �ธุรกจิ �311วันธุรกจิ �ธุรกจิ �

ง%��)� ค%����ว%��I%ว%��I%พักอ%����ง%��)�

ธุรกจิ � ธุรกจิ �ธุรกจิ �ธุรกจิ �วันธุรกจิ �ธุรกจิ �

ศ%���%ศ%���%ทกัษะพักศ%��%)ศ%��%%

 ป.� ป.�ม.�วัน ป.� ป.�

อ%���� ศ%��%#อ%����ส%����พักค%����ท%����

307  ป.�307307วัน307307

อ%���� ค%����I30201I30201พักว%����ว%����

307 307ป.�ป.�วัน307307

ส%���� ศ%��%#ศ%��%#ว%����พักศ%��%*ศ%��%*

307  ป.� ป.�307วัน ป.� ป.�

อ%���� ศ%����อ%����พ%���#พักศ%����ท%����

307  ป.�307307วัน311307

ครูMs.Ruby

ครูจันทณี

ชมรม

ครูพิพัฒน์

ครูภากร

ชมรม

พบคณะ

อ%����

ธุรกจิ �

ง%��I*

1023

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ศ%��%#

 ป.�

แนะแนว

307

กจิกรรม

พบคณะ

ครูเอื�ออารี

ครูจิตรา

ครูจันทณี

ครูอภิวุฒิ

ง%��I%

ธุรกจิ �

ง%��I)

ธุรกจิ %

ง%��I*

1023

ศ%��%*

 ป.�

ครูเอื�ออารี

ครูจิตรา

ครูอภิวุฒิ

ง%��I%

ธุรกจิ �

ง%��I)

ธุรกจิ %

ศ%��%*

 ป.�


