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

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

นางสาวบุญฐกาญจน์ บุญเคน

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

นางสาวกมลรัตน์ บุญซ้อน

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

ครูกมลรัตน์ครูกมลรัตน์กลางครูอรพันธ์ครูศุกภชัยครูศุกภชัยครูจุฑารัตน์

ครูวณัฐฐาครูพาชิตกลางครูไกรศรครูกนัทมิาครูจุฑารัตน์ครูสถาพร

ครูจีรดากาญจน์ครูสถาพรกลางครูไกรศรครูPartTimeBครูสมหญิงครูสมหญิง

ครูบารมีครูบารมีกลางครูกมลรัตน์ครูกมลรัตน์ครูศุกภชัยครูพาชิต

ครูสมหญิงครูสมหญิงกลางครูบารมีครูบารมีครูศุกภชัยครูวณัฐฐา

ครูบารมีครูบารมีกลางครูจีรดากาญจน์ครูธนาชิตครูธนาชิต

ครูธนาชิตครูPartTimeBกลางครูณัฐธยาน์ครูณัฐธยาน์ครูสมหญิงครูสมหญิง

ครูบารมีครูธนาชิตกลางครูรักตาภาครูรุ่งนภา(ทอง)ครูกมลรัตน์ครูกมลรัตน์

ครูอรพันธ์ครูวิเชียรกลางครูจุฑารัตน์ครูธนาชิตครูณษมาครูบงกช

ครูรุ่งนภา(ทอง)ครูวิเชียรกลางครูจุฑารัตน์ครูธนาชิตครูสมหญิงครูสมหญิง

ครูบงกช
อ ��N�

1246

อ N�N� ว ��O ว ��O พักแนะแนวค ����ค ����

1242 12421242วัน124212421242

ส ��N� อ ��N�ท ��N�พักส ��N�ศ ��N�อ N�N�

1242 12421242วัน124212421242

ว ��Q พ ��NQส ��N�พักส ��N�อ ��N�ว ��Q 

1242 12421242วัน124212421242

ท ��N� ว ��� ว ��� พักว ��O ว ��O ค ����

1242 12421242วัน124212421242

อ ��N� ว ��Q ว ��Q พักว ��� ว ��� ค ����

1242 12421242วัน124212421242

ว ��� ว ��� พักพ ��NQค ����ค ����

12461246วัน124612461246

ว ��Q ค ����อ ��N�พักว N�Q�ว N�Q�ว ��Q 

1246 12461246วัน4074071246

ว ��O ว ��� ค ����พักศ ��N�ส ��N�ว ��O 

1246 12461246วัน103112461246

อ ��N� แนะแนวส ��N�พักอ N�N�ค ����ท ��N�

1246 12461246วัน124612461246

ว ��Q ส ��N�ส ��N�พักอ N�N�ค ����ว ��Q 

1246 12461246วัน124612461246

ครูศุกภชัย

ครูศุกภชัย

ชมรม

ครูณษมา

ครูบารมี

ชมรม

พบคณะ

ค ����

1242

ค ����

1242

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ท ��N�

1246

ว ��� 

1246

กจิกรรม

พบคณะ

ครูบุญฐกาญจน์

ครูปุณยวีร์

ครูธรีพงษ์

ครูกมลรัตน์

ว ��R�

1242

ว N�NR

1242

ว ��R�

1246

ว ��O 

1246

ครูบุญฐกาญจน์

ครูปุณยวีร์

ครูธรีพงษ์

ครูกมลรัตน์

ว ��R�

1242

ว N�NR

1242

ว ��R�

1246

ว ��O 

1246



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

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

นางสาวณัฏฐา สวัุฒนชาติ

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

นางสาวนํ�าเพชร วัชรมาลีกูล

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

ครูนราพงษ์ครูชนม์นิภากลางครูรัธนาฏครูรัธนาฏครูณัฏฐาครูณัฏฐา

ครูไกรศรครูนราพงษ์กลางครูณัฏฐาครูณัฏฐาครูPartTimeBครูโสพรรณวดี

ครูรัธนาฏครูรัธนาฏกลางครูชนม์นิภาครูกนัทมิาครูนราพงษ์ครูนราพงษ์

ครูจิราพรรณครูจิราพรรณกลางครูรุ่งนภา(ทอง)ครูโสพรรณวดีครูจีรดากาญจน์ครูนราพงษ์

ครูจิราพรรณครูจิราพรรณกลางครูไกรศรครูนราพงษ์ครูภัทรครูภัทร

ครูสมหญิงครูสมหญิงกลางครูชนนิกานต์ครูนิลุบลครูบารมี

ครูบารมีครูบารมีกลางครูรักตาภาครูนิลุบลครูนิลุบลครูศาสตรา

ครูสมหญิงครูอรพันธ์กลางครูศาสตราครูนิลุบลครูสภุาภรณ์ครูสภุาภรณ์

ครูนิลุบลครูบุษยากลางครูณัฐธยาน์ครูณัฐธยาน์ครูวิยะดาครูชนนิกานต์

ครูสภุาภรณ์ครูสภุาภรณ์กลางครูบุษยาครูวิยะดาครูนิลุบลครูPartTimeB

ครูบารมี
ว�����

1251

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

303 303303วัน303303303

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

303 303303วัน303303303

ค��&&� ว�����ว�����พักอ��&��ศ��&��ค��&&�

303 303303วัน303303303

ค���&� ว�����ว�����พักส��&��ท��&��พ��&�N

303 303303วัน303303303

ว��&N� ว�����ว�����พักส��&��ค���&�ว��&N�

503/2 303303วัน303303503/2

ว���N�ว���N�พักอ��&��ค���&�ว�����

12511251วัน125112511251

ส��&�� ว�����ว�����พักศ��&��ค��&&�ค��&&�

1251 12511251วัน103112511251

ว���O� ว���N�แนะแนวพักส��&��ค���&�ว���O�

1251 12511251วัน125112511251

อ��&�� ค���&�ท��&��พักว���N�ว���N�ส��&��

1251 12511251วัน4084081251

อ��&�� ว���O�ว���O�พักท��&��ส��&��ค���&�

1251 12511251วัน125112511251

ครูวรวรรณ

ครูรุ่งนภา(ทอง)

ชมรม

ครูจีรดากาญจน์

ครูสมหญิง

ชมรม

พบคณะ

แนะแนว

303

ส��&��

303

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

พ��&�N

1251

ว���N�

1251

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายกฤษฎา ดีทานิน

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

นางสาวบุษณี ศรีปิยะพันธุ์

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

ครูณัฏฐาครูณัฏฐากลางครูวิยะดาครูสทุธสนีิครูกฤษฎาครูกฤษฎา

ครูวรวรรณครูกนัทมิากลางครูธนัย์นิชาครูธนัย์นิชาครูสทุธสนีิครูสทุธสนีิ

ครูวิยะดาครูศาสตรากลางครูบงกชครูณัฏฐาครูณัฏฐาครูสทุธสนีิ

ครูกฤษฎาครูกฤษฎากลางครูสทุธสนีิครูบงกชครูพิษณุครูพิษณุ

ครูพิษณุครูพิษณุกลางครูศาสตราครูจีรดากาญจน์ครูโสพรรณวดีครูสทุธสนีิ

ครูธนัย์นิชาครูธนัย์นิชากลางครูปุณยวีร์ครูปุณยวีร์ครูณษมา

ครูสถาพรครูธนาชิตกลางครูวรวรรณครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์ครูรักตาภา

ครูรุ่งนภา(ขอ)ครูจีรดากาญจน์กลางครูธนาชิตครูธนาชิตครูเกวลีนทร์ครูเกวลีนทร์

ครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์กลางครูปุณยวีร์ครูปุณยวีร์ครูPartTimeBครูธนาชิต

ครูเกวลีนทร์ครูเกวลีนทร์กลางครูบุษณีครูรุ่งนภา(ขอ)ครูสถาพรครูธนาชิต

ครูธนาชิต
ค�!!�!

1144

ว�!!�� ว�!!��ว�!!��พักส�!��!ค�!!�!ว�!!��

1037 10371037วัน103710371037

ค�!��! แนะแนวศ�!��!พักว�!��!ว�!��!ค�!��!

1037 10371037วัน4064061037

ค�!!�! ส�!��!ส�!��'พักอ�!��!ว�!!��ว�!!��

1037 10371037วัน103710371037

ว�!!�� ว�!!��ว�!!��พักค�!!�!อ�!��!ว�!!��

1037 10371037วัน103710371037

ค�!!�! ว�!!��ว�!!��พักส�!��'พ�!���ท�!��!

1037 10371037วัน103710371037

ว�!��!ว�!��!พักว�!!��ว�!!��ท�!��!

406406วัน114411441144

ศ�!��! ส�!��'ค�!��!พักแนะแนวว�!!��ว�!!��

1031 11441144วัน114411441144

ว�!!�� ส�!��!พ�!���พักค�!!�!ค�!��!ว�!!��

1144 11441144วัน114411441144

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

1144 11441144วัน114411441144

ค�!!�! ว�!!��ว�!!��พักอ�!��!ส�!��!ส�!��'

1144 11441144วัน114411441144

ครูโสพรรณวดี

ครูPartTimeB

ชมรม

ครูบุษณี

ครูณษมา

ชมรม

พบคณะ

ท�!��!

1037

อ�!��!

1037

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

อ�!��!

1144

ท�!��!

1144

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวจิราพรรณ บุญญานุสนธิ.

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

นายฉัตรชัย รอดแก้ว

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

ครูศุกภชัยครูรุ่งนภา(ขอ)กลางครูภัทรครูภัทรครูจิราพรรณครูจิราพรรณ

ครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์กลางครูรัธนาฏครูรัธนาฏครูศุกภชัยครูศุกภชัย

ครูบุษยาครูชนม์นิภากลางครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์ครูศุกภชัยครูศาสตรา

ครูจีรดากาญจน์ครูรุ่งนภา(ขอ)กลางครูจิราพรรณครูจิราพรรณครูกนัทมิาครูศุกภชัย

ครูชนม์นิภาครูศาสตรากลางครูรัธนาฏครูรัธนาฏครูPartTimeBครูศุกภชัย

ครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์กลางครูพงศกรครูพงศกรครูวิเชียร

ครูชนนิกานต์ครูสถาพรกลางครูPartTimeBครูโสพรรณวดีครูฉัตรชัยครูฉัตรชัย

ครูรักตาภาครูชนนิกานต์กลางครูสถาพรครูโสพรรณวดีครูปุณยวีร์ครูปุณยวีร์

ครูเกวลีนทร์ครูเกวลีนทร์กลางครูชุติมณฑน์ครูชุติมณฑน์ครูวรวรรณครูฉัตรชัย

ครูปุณยวีร์ครูปุณยวีร์กลางครูจีรดากาญจน์ครูฉัตรชัยครูเกวลีนทร์ครูเกวลีนทร์

ครูฉัตรชัย
ค!����

608

ว!���� ค!����ส!��(�พักว!��'�ว!��'�ว!����

1254 12541254วัน4074071254

ค!���� ว!�� (ว!�� (พักว!���(ว!���(ค!����

1254 12541254วัน125412541254

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

1254 12541254วัน125412541254

ค!���� พ!��('ส!��(�พักว!����ว!����ศ!��(�

1254 12541254วัน125412541254

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

1254 12541254วัน125412541254

ว!�� (ว!�� (พักว!��'�ว!��'�ส!��(�

608608วัน503/2503/2608

ค!���� อ!��(�ส!��(�พักอ!��(�ท!��(�ค!����

608 608608วัน608608608

ว!���( ศ!��(�อ!��(�พักส!��(�ท!��(�ว!���(

608 1031608วัน608608608

ค!���� ว!����ว!����พักว!�� (ว!�� (แนะแนว

608 608608วัน608608608

ว!���� ว!���(ว!���(พักพ!��('ค!����ว!����

608 608608วัน608608608

ครูบุษยา

ครูวรวรรณ

ชมรม

ครูวิเชียร

ครูฉัตรชัย

ชมรม

พบคณะ

ท!��(�

1254

แนะแนว

1254

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ส!��(�

608

ค!����

608

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายนราพงษ์ สายศิลป์

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

นางสาวสทุธสนีิ จันภักดี

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

ครูศาสตราครูPartTimeBกลางครูพาชิตครูสดุใจครูธนกฤตครูนราพงษ์

ครูบงกชครูไกรศรกลางครูสวุรินทร์ครูสดุใจครูนราพงษ์ครูนราพงษ์

ครูไกรศรค้นคว้ากลาง ลดาวัลย์ ลดาวัลย์ครูพาชิตครูบงกช

ครูนราพงษ์ครูวรวรรณกลางครูMr.KarlครูภารวีครูภารวีครูMs.Izhalyn

ชีวิตค้นคว้ากลางครูMs.Izhalynครูกนัทมิาครูนราพงษ์ครูศาสตรา

ครูวิเชียรครูสทุธสนีิกลางครูรุ่งนภา(ทอง)ครูณษมาครูพิษณุ

ครูณัฏฐาครูสทุธสนีิกลางครูชนนิกานต์ครูรักตาภาครูปุณยวีร์ครูปุณยวีร์

ครูรุ่งนภา(ทอง)ครูPartTimeBกลางครูสทุธสนีิครูพิษณุครูพิษณุครูวรวรรณ

ครูกาญจนาครูกาญจนากลางครูชนนิกานต์ครูณษมาครูวิเชียรครูสทุธสนีิ

ครูสทุธสนีิครูสทุธสนีิกลางครูปุณยวีร์ครูปุณยวีร์ครูณัฏฐาครูณัฏฐา

ครูพิษณุ
ว�  ��

602

ค�  � ส� ���อ� �� พักท� �� อ�  ��พ� ��Y

403 403403วัน403403โรงยิม

ค� �� อ� �� ส� �� พักง� ���อ�  ��ค� �� 

403 403403วัน403403403

อ� �� ส� �� ศึกษาพักอ�  �'อ�  �'ท� �� 

403 403วัน 403 403403

I30202 ค�  � แนะแนวพักอ�  �'ว�����ว�����

403 403403วัน403403403

ส� ��� ทกัษะศึกษาพักI30202ศ� �� ค�  � 

403 ม.�วัน403403403

ส� �� ค�  � พักส� ���ท� �� ว�  ��

602602วัน602602602

ว�  �� ว�  !�ค�  � พักอ� �� ศ� �� ว�  ��

602 602602วัน6021031602

แนะแนว ส� ���อ� �� พักค�  � ว�  ��ว�  ��

602 602602วัน602602602

ค�  � ว� �\ ว� �\ พักอ� �� ท� �� ส� �� 

602 408408วัน602602602

ว�  !� ค� �� ค� �� พักว�  ��ว�  ��ว�  !�

602 602602วัน602602602

ครูภารวี

ครูนราพงษ์

ชมรม

ครูณัฏฐา

ครูจีรดากาญจน์

ชมรม

พบคณะ

ว�����

403

ค�  � 

403

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ว�  !�

602

พ� ��\

602

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวชนม์นิกานต์ ชมชื�นดี

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

นางรักตาภา   จิตหนักแน่น

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

ครูวณัฐฐาครูวณัฐฐากลางครูรักตาภาครูวิยะดาครูโสพรรณวดีครูชนนิกานต์

ครูMr.KarlครูMs.IzhalynกลางครูโสพรรณวดีครูธนกฤตCarlCarl

ครูสวุรินทร์ครูรดารัตน์กลางครูชนนิกานต์ครูบุญฐกาญจน์ครูบุญฐกาญจน์ครูPartTimeB

ครูสถาพรครูบุญฐกาญจน์กลาง จริยา จริยาครูวณัฐฐาครูวณัฐฐา

ชีวิตครูวิยะดากลางCarlCarlครูสทุธสนีิครูสถาพร

ครูนิลุบลครูอรพันธ์กลางครูธนกฤตครูรุ่งนภา(ทอง)ครูปุณณ์ปวีย์

ครูสดุใจครูนิลุบลกลางค้นคว้าครูรุ่งนภา(ทอง)ครูณษมาครูชนนิกานต์

ครูนิลุบลครูณษมากลางครูธนัย์นิชาครูธนัย์นิชาค้นคว้าครูสวุรินทร์

ครูSWUครูPartTimeBกลางครูสดุใจครูนิลุบลครูนิลุบลครูรักตาภา

ชีวิตครูปุณณ์ปวีย์กลางครูนิลุบลครูSWUครูชนนิกานต์ครูรุ่งนภา(ขอ)

ครูปุณณ์ปวีย์
ว &���

1033

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

1145  1145 1145วัน103111451145

อ  ��� อ ���^I30202พักท ��&�พ ��&_อ  ��� 

 1145 11451145วัน1145โรงยิม 1145

อ ��&� ง ��&�แนะแนวพักอ ��&�ว &�� ว &�� 

1145 11451145วัน114511451145

อ ���� ส ��&�ว &�� พักอ ���^อ ���^อ ����

 1145 11451145วัน 1145 1145 1145

ส ��&� ทกัษะส ��&�พักอ  ��� อ  ��� ค ����

1145 ม.�1145วัน 1145 11451145

ค ����แนะแนวพักพ ��&_ส ��&�ว &���

10331033วันโรงยิม�10331033

อ ��&� อ ���&ค ����พักศึกษาส ��&�ท ��&�

1033 10331033วัน10331033

ง ��&� ค ����ท ��&�พักว ��a�ว ��a�ศึกษา

1033 10331033วัน406406

ศ ��&� I30202อ ��&�พักอ ���&ค ����ค ����

1031 10331033วัน103310331033

ส ��&� ทกัษะว &���พักค ����I30202อ ��&�

1033 ม.�1033วัน103310331033

ครูสทุธสนีิ

ครูMs.Izhalyn

ชมรม

ครูรุ่งนภา(ขอ)

ครูกาญจนา

ชมรม

พบคณะ

ค ����

1145

I30202

1145

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ส ��&�

1033

ว &�a�

407

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายศักดา เมธาวุฒินันท์

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

นายศาสตรา ทองออน

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

ครูบงกชครูรดารัตน์กลางครูโสพรรณวดีครูMs.Izhalynครูวณัฐฐาครูวณัฐฐา

CarlCarlกลาง ภัทรพร ภัทรพรครูกฤษฎาครูกฤษฎา

ครูปวีณาครูMs.Izhalynกลางครูวณัฐฐาครูวณัฐฐาครูสวุรินทร์ครูMr.Colin

ครูไกรศรครูศาสตรากลางCarlCarlครูธนกฤตครูปวีณา

ชีวิตครูPartTimeBกลางครูรักตาภาครูกฤษฎาครูบงกชครูโสพรรณวดี

ครูSWUครูธนกฤตกลางครูบุษยาครูศาสตราCarl

ครูจิราพรรณครูจิราพรรณกลางครูกาญจนาครูกาญจนาครูวณัฐฐาครูวณัฐฐา

ครูวณัฐฐาครูSWUกลางCarlCarlครูชนม์นิภาครูอจัฉรา

ครูรักตาภาครูรดารัตน์กลางครูสริิฤกษ์ครูศาสตราครูชนม์นิภาครูวิเชียร

ชีวิตครูสวุรินทร์กลางครูอจัฉราครูวิเชียรครูบุษยาครูจิราพรรณ

Carl
อ �!!��

 704

อ�!!�! อ�!��!แนะแนวพักท�!��!I30202อ�!!�!

 1036 10361036วัน10361036 1036

ว����� อ �!!��อ �!!��พักอ�!!�\อ�!!�\ว�����

1036  1036 1036วัน 1036 10361036

อ�!!�\ ค�!���I30202พักอ�!!�!อ�!!�!ง�!���

1036 10361036วัน 1036 10361036

ค�!��� ส�!��!ส�!���พักอ �!!��อ �!!��พ�!��]

1036 10361036วัน 1036 1036โรงยิม

ท�!��! ทกัษะอ�!��!พักศ�!��!ว�����อ�!��!

1036 ม.�1036วัน103110361036

I30202พ�!��]พักท�!��!ส�!���อ �!!��

704โรงยิมวัน704704 704

อ�!!�! ว����!ว����!พักว�!�'!ว�!�'!อ�!!�!

 704 704704วัน408408 704

ค�!��� อ�!!�!I30202พักอ �!!��อ �!!��อ�!��!

704  704704วัน 704 704704

ส�!��! ศ�!��!แนะแนวพักว��!'�ส�!���อ�!��!

704 1031704วัน406704704

ว����! ทกัษะง�!���พักค�!���ส�!��!ท�!��!

704 ม.�704วัน704704704

ครูศาสตรา

ครูไกรศร

ชมรม

ครูPartTimeB

ครูวณัฐฐา

ชมรม

พบคณะ

ส�!���

1036

ส�!��!

1036

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

อ�!��!

704

อ�!!�!

 704

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวกนัทมิา โฮมเชาว์

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

นางวิยะดา ลมสงูเนิน

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

ครูอจัฉราครูไกรศรกลาง ชาญณรงค์ ชาญณรงค์ครูMs.Izhalynครูบุษณี

ครูกฤษฎาครูกฤษฎากลางครูรุ่งนภา(ทอง)ครูไกรศรครูอจัฉราครูธนกฤต

ครูบุษณีครูชาญณรงค์กลางครูPartTimeCครูPartTimeCครูณษมาครูกนัทมิา

ครูMs.IzhalynครูMr.Colinกลาง ชาญณรงค์ ชาญณรงค์ครูรุ่งนภา(ทอง)ครูรดารัตน์

ชีวิตครูPartTimeCกลางครูกฤษฎาครูณษมาครูจุฑารัตน์ครูจุฑารัตน์

ครูสทุษิาครูปุณณ์ปวีย์กลางครูสทุษิาครูสทุษิาครูSWU

ครูรุ่งนภา(ทอง)ครูปวีณากลางครูวณัฐฐาครูพาชิตครูพงศกรครูพงศกร

ครูSWUครูวิยะดากลางครูพาชิตครูรดารัตน์ครูรุ่งนภา(ทอง)ครูสทุษิา

ครูสทุษิาครูสทุษิากลางครูสวุรินทร์ครูปุณณ์ปวีย์ครูปุณณ์ปวีย์ครูPartTimeB

ชีวิตครูธนกฤตกลางครูวิยะดาครูวณัฐฐาครูสทุษิาครูสทุษิา

ครูปวีณา
ค�!��_

708

อ�!��! ค�!��_ส�!��!พักจ�!!!!จ�!!!!I30202

308 308308วัน 308 308308

พ�!��� ว�����ว�����พักส�!��_ส�!��!ค�!��_

โรงยิม 308308วัน308308308

ศ�!��! อ�!��!จ�!!!!พักจ�!!!_จ�!!!_ท�!��!

308 308308วัน 308 308308

แนะแนว I30202อ�!!�aพักจ�!!!!จ�!!!!ส�!��_

308 308308วัน 308 308308

อ�!!�a ทกัษะจ�!!!_พักว�����ท�!��!อ�!!�a

 308 ม.�308วัน308308 308

ญ�!!�!ว����!พักญ�!!�_ญ�!!�_I30202

708708วัน 708 708708

ว�!�'! ส�!��_ค�!��_พักอ�!��!ท�!��!ว�!�'!

408 708708วัน708708408

ญ�!!�_ I30202ส�!��!พักท�!��!แนะแนวส�!��_

708 708708วัน708708708

อ�!��! ญ�!!�!ญ�!!�!พักง�!��_ว����!ว����!

708  708 708วัน708708708

ญ�!!�! ทกัษะพ�!���พักส�!��!อ�!��!ญ�!!�!

 708 ม.�โรงยิมวัน708708 708

ครูMr.Colin

ครูสวุรินทร์

ชมรม

ครูกาญจนา

ครูรักตาภา

ชมรม

พบคณะ

อ�!��!

308

ง�!��_

308

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ว��!'�

408

ศ�!��!

1031

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาวพิมพ์ชนก พรหมศร

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

นายไกรพล แก้วกนั

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

ครูโสพรรณวดีครูMs.IzhalynกลางครูMr.CarlครูอจัฉราครูศาสตราครูMs.Song

ครูMs.IzhalynครูรักตาภากลางครูMr.Colinครูบงกชครูพิมพ์ชนกครูพิมพ์ชนก

ครูMs.SongครูMs.Songกลาง นิรุทธ์ นิรุทธ์ครูโสพรรณวดีครูรุ่งนภา(ขอ)

ครูรุ่งนภา(ขอ)ครูธนกฤตกลางครูพิมพ์ชนกครูพิมพ์ชนกครูบุญฐกาญจน์ครูบุญฐกาญจน์

ชีวิตครูบุญฐกาญจน์กลางครูบงกชครูศาสตราครูสวุรินทร์ครูพิมพ์ชนก

ครูไกรพลครูไกรพลกลางครูMr.Colinครูรุ่งนภา(ขอ)ครูปวีณา

ครูโสพรรณวดีครูสวุรินทร์กลางครูไกรพลครูไกรพลครูปวีณาครูจิราพรรณ

ครูสถาพรครูไกรพลกลางครูจิราพรรณครูจิราพรรณครูSWUครูชนนิกานต์

ครูธนัย์นิชาครูธนัย์นิชากลางครูไกรพลครูธนกฤตครูSWUครูสถาพร

ชีวิตครูรุ่งนภา(ขอ)กลางครูรดารัตน์ครูรักตาภาครูไกรพลครูไกรพล

ครูโสพรรณวดี
ท� �X 

1323

ก�  �Y ท� �X I30202พักอ�  �Zค� ��Yส� �XY

1136 11361136วัน113611361136

ก�  � I30202ศ� �X พักอ� �X อ� �X ก�  � 

5/18 11361031วัน113611365/18

ส� �X ก�  �Yก�  �Yพักอ�  �Zอ�  �Zท� �X 

1136 11361136วัน 1136 11361136

ว�X��� ส� �X พ� �X�พักก�  � ก�  � ว�X���

1136 1136โรงยิมวัน5/185/181136

ก�  � ทกัษะว�X���พักอ� �X ส� �XYง� �XY

1136 ม.�1136วัน113611361136

ฝ�  �Yฝ�  �Yพักอ� �X ส� �X ค� ��Y

5/175/17วัน132313231323

ว�X�� ท� �X ง� �XYพักฝ�  � ฝ�  � ค� ��Y

1323 13231323วัน5/175/171323

อ� �X ส� �XYฝ�  �Yพักว�X�� ว�X�� I30202

1323 13231323วัน132313231323

ส� �XY ว� �& ว� �& พักฝ�  � พ� �X�I30202

1323 406406วัน1323โรงยิม1323

ฝ�  � ทกัษะส� �X พักแนะแนวศ� �X ฝ�  � 

5/17 ม.�1323วัน132310315/17

ครูอจัฉรา

ครูรดารัตน์

ชมรม

ครูชนนิกานต์

ครูสริิฤกษ์

ชมรม

พบคณะ

ค� ��Y

1136

แนะแนว

1136

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

อ� �X 

1323

ว�X &�

503/2

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางพรรณพนัช รอดเริญ

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

นางสาวนาฎอนงค์ ประพิณ

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

ครูสถาพรครูณษมาครูวิเชียรกลางครูรักตาภาครูพรรณพนัชครูพรรณพนัช

ครูภารวีครูอุบลพรรณครูอุบลพรรณกลางครูณษมา กาญจนาพร กาญจนาพร

ครูดวงทพิย์ฯครูจันทณีครูจันทณีกลางครูMr.Colinครูชนนิกานต์ครูธนกฤต

ครูMr.Carlครูดวงทพิย์ฯครูสถาพรกลางครูสทุธสนีิครูพรรณพนัชครูพรรณพนัช

ครูวิเชียรครูอุบลพรรณครูอุบลพรรณกลางครูภารวีครูภารวีครูชนนิกานต์

ครูMr.Colinครูศาสตรากลางครูปิยพัทธ์ครูชนนิกานต์ครูอภิวุฒิ

ครูวิเชียรครูศาสตรากลางครูรดารัตน์ครูปวีณาครูปุณณ์ปวีย์ครูปุณณ์ปวีย์

ครูปุณณ์ปวีย์ครูพาชิตกลางครูปวีณาครูรักตาภาครูธนกฤตครูพิพัฒน์

ครูอภิวุฒิครูอภิวุฒิกลางครูพิพัฒน์ครูพิพัฒน์ครูพงศกรครูพงศกร

ชีวิตครูชนนิกานต์กลางครูวิเชียรครูพาชิตครูดนุพงษ์ครูดนุพงษ์

ครูอภิวุฒิ
ศ#��#�

 ป.'

ง#��KK ส#�'�Lท#�'��ส#�'��พักศ#�'��ง#��KK

1023 ธุรกจิ �ธุรกจิ �ธุรกจิ �วัน10311023

อ#��'( ว#�''#ง#��"#ง#��"#พักท#�'��อ#��'(

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

พ#�'�M จ#���"ง#��(Kง#��(Kพักอ#�'��อ#�'��

โรงยิม ธุรกจิ �10231023วัน302ธุรกจิ �

ง#��KK อ#��'(จ#���"ส#�'�Lพักค#�''Lง#��KK

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

อ#�'�� ส#�'��ง#��KLง#��KLพักว#�''#ว#�''#

ธุรกจิ � ธุรกจิ �10231023วันธุรกจิ �ธุรกจิ �

อ#�'��ส#�'�Lพักศ#��#Lอ#�'��ศ#��#�

302302วัน ป.�302 ป.'

ว#�''� ส#�'��ส#�'�Lพักแนะแนวค#�''Lว#�''�

302 302302วัน302302302

ศ#��#" ว#�''�ท#�'��พักค#�''Lศ#�'��พ#�'�M

 ป.� 302302วัน3021031โรงยิม

ว#�'K� ศ#��#�ศ#��#�พักศ#���Mศ#���Mว#�'K�

503/2  ป.' ป.'วัน ป.' ป.'503/2

ศ#��#M ทกัษะอ#�'��พักส#�'��ท#�'��ศ#��#M

 ป.' ม.�302วัน302302 ป.'

ครูรดารัตน์

ครูสทุธสนีิ

ชมรม

ครูสวุรินทร์

ครูพิพัฒน์

ชมรม

พบคณะ

แนะแนว

ธุรกจิ �

ค#�''L

ธุรกจิ �

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ง#�'�L

302

ศ#��#�

 ป.'

กจิกรรม

พบคณะ

ครูจันทณี

ครูอุบลพรรณ

ครูดวงใจ

ครูอุบลพรรณ

ครูพิพัฒน์

ครูพิพัฒน์

ง#��(K

1023

ง#��KL

ธุรกจิ �

ง#��K#

ธุรกจิ �

ง#��"#

ธุรกจิ �

ศ#��#�

 ป.'

ศ#��#�

 ป.'

ครูจันทณี

ครูอภิรดี

ครูดวงใจ

ครูพิพัฒน์

ง#��(K

1023

ง#��K'

ธุรกจิ �

ง#��K#

ธุรกจิ �

ศ#��#�

 ป.'


