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

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

นางสาวกรีติกา มีสขุ

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

ว่าที�ร้อยตรีธรีพงษ์ สงิห์สกล

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

ครูMr.Leeครูพรทพิย์(โดมกลางครูบงกชครูเจษฎาครูกญัชญาณิศร์ครูณิชานันท์

ครูธรีพงษ์ค้นคว้ากลางครูสมุาลีครูปรัทยาพันธ์ครูปรัทยาพันธ์ครูนิรุทธ์

ครูรดารัตน์ค้นคว้ากลางครูธนาทติย์ครูนฤมลครูภาวิณีครูภาวิณี

ชีวิตครูกญัชญาณิศร์กลางครูลดาวัลย์ครูสมุาลีครูนฤมลครูธนาทติย์

ครูบงกชครูกญัชญาณิศร์กลางครูกรีติกาครูกรีติกาค้นคว้าครูณิชานันท์

ครูจุฑารัตน์ครูจารุวรรณกลางครูเจษฎาครูกญัชญาณิศร์ครูภาวิณี

ค้นคว้าครูบงกชกลางครูMr.Leeครูธนาทติย์ครูณิชานันท์ครูจารุวรรณ

ครูปรัทยาพันธ์ครูปรัทยาพันธ์กลางครูรดารัตน์ครูนันทนาครูกรีติกาครูกรีติกา

ชีวิตครูพันวิทย์กลางครูธรีพงษ์ครูธรีพงษ์ค้นคว้าครูกญัชญาณิศร์

ครูจุฑารัตน์ครูบงกชกลางครูวุฒิไกรครูณิชานันท์ครูนันทนาครูธนาทติย์

ครูภาวิณี
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ส  �J� ศึกษาอ J� �พักอ  ��Jค J�JMค  ���

1248 1248วัน124812481248

ว  ��� ว  ���ว  ���พักแนะแนวท  �J�ว  ���

1248 12481248วัน124812481248

ค  �J� ทกัษะอ  ��Jพักว  �J�ว  �J�ศึกษา

1248 ม.�1248วัน12481248

ค J�JM อ  �J�อ J� �พักศ  �J�ค  ���ท  �J�

1248 12481248วัน100112481248

ครูธรีพงษ์

ครูลดาวัลย์

ชมรม

ครูกญัชญาณิศร์

ค้นคว้า

ชมรม

พบคณะ

ว  �J�

1241

อ  �J�

1241

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ค  �J�

1248

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสภุาภรณ์ ศรีทบัทมิ

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

นายปรัทยาพันธ ์ประสาทกลาง

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

ครูปิยะรัตน์ครูสมุาลีกลางครูสดใสครูสภุาภรณ์ครูสภุาภรณ์ครูศลิษา

ค้นคว้าครูสดใสกลางครูบุญฐกาญจน์ครูบุญฐกาญจน์ครูสดุาดวงครูสดุาดวง

ครูสมุาลีครูปิยะรัตน์กลางครูเจษฎาครูกนกลักษณ์ครูกนกลักษณ์ครูMr.Lee

ชีวิตครูอญัชณากลางเสรีเสรีครูรดารัตน์ครูธญัลักษณ์

ครูศลิษาครูนิรุทธ์กลางครูพงศกรครูพงศกรครูสดใสครูพรทพิย์(โดม

ครูภารวีครูภารวีกลางครูสดุาดวงครูสดุาดวงครูพาชิต

ครูบุษยาครูลดาวัลย์กลางครูวรเดชครูวรเดชครูเจษฎาครูพิมพ์รติ

ครูพาชิตค้นคว้ากลางครูบุษยาครูอมัพิกาครูอมัพิกาครูพิมพ์รติ

ชีวิตครูองัคารัตน์กลางเสรีเสรีครูปรัทยาพันธ์ครูปรัทยาพันธ์

ครูลดาวัลย์ครูวุฒิไกรกลางครูพิมพ์รติครูรดารัตน์ครูองัคารัตน์ครูพิมพ์รติ

ครูพิมพ์รติ
ค  �&�
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206 ม.�206วัน6/3-196/3-19206
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1252 ม.�1252วัน6/3-196/3-191252

ค  ��� อ  ���ศ  &��พักค  �&�แนะแนวส  &��

1252 12521001วัน125212521252

ครูธญัลักษณ์

ครูอญัชณา

ชมรม

ครูพันวิทย์

ครูMr.Lee

ชมรม

พบคณะ

อ  ���

206

ค  �&�

206

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

อ  ���

1252

อ  �� 

1252

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางอมัพิกา ฟ้าคุ้ม

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

นางสาวพัชรา ผอสงูเนิน

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

ครูจารุวรรณครูนิชาภากลางครูวรเดชครูวรเดชครูบุญฐกาญจน์ครูบุญฐกาญจน์

ครูจารุวรรณครูพรทพิย์(โดมกลางครูสภุาภรณ์ครูสภุาภรณ์ครูบุษยาครูสดใส

ครูปิยะรัตน์ครูเจษฎากลางครูสดุาดวงครูสดุาดวงครูMr.Leeครูสดใส

ชีวิตค้นคว้ากลางเสรีเสรีครูปิยะรัตน์ครูนิรุทธ์

ครูรดารัตน์ครูบุษยากลางครูสดใสครูอมัพิกาครูอมัพิกาครูสาวิตรี

ครูสริิฤกษ์ครูสริิฤกษ์กลางครูสนิุษาครูนันทนาครูพัชรา

ครูปวีณาครูรดารัตน์กลางครูสดุาดวงครูสดุาดวงครูบารมีครูบารมี

ค้นคว้าครูศลิษากลางครูนํ�าเพชรครูนํ�าเพชรครูศศิธรครูวุฒิไกร

ชีวิตครูปวีณากลางเสรีเสรีครูนันทนาครูเจษฎา

ครูพันวิทย์ครูเยาวลักษณ์กลางครูปวีณาครูศลิษาครูสนิุษาครูMr.Lee

ครูพัชรา
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ครูนิชาภา

ครูสาวิตรี

ชมรม

ครูศศิธร

ครูเยาวลักษณ์

ชมรม

พบคณะ

อ  �&�
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กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ
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พบคณะ



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

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

นางสาวองัคารัตน์ ชมสนัเทยีะ

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

นางภารวี พูนแก้ว

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

ครูณวิสาร์ครูชมพูนุชกลางครูนันทนาครูพิมพ์รติครูองัคารัตน์ครูรดารัตน์

ครูพิมพ์รติครูMr.Leeกลางครูณวิสาร์ครูกนกลักษณ์ครูกนกลักษณ์ครูจุฑารัตน์

ครูพิมพ์รติครูพรทพิย์(โดมกลางครูจุฑารัตน์ครูเจษฎาครูปรัทยาพันธ์ครูปรัทยาพันธ์

ชีวิตค้นคว้ากลางเสรีเสรีครูสริิฤกษ์ครูสริิฤกษ์

ครูนิรุทธ์ครูนันทนากลางครูบุญฐกาญจน์ครูบุญฐกาญจน์ครูสดุาดวงครูสดุาดวง

ครูสมุาลีครูนฤมลกลางครูอฒัฐากรครูอญัชณาครูปิยะรัตน์

ครูพัชราครูพัชรากลางครูเจษฎาครูอฒัฐากรครูสริิฤกษ์ครูสริิฤกษ์

ครูสดุาดวงครูสดุาดวงกลางครูวุฒิไกรครูอฒัฐากรครูภารวีครูภารวี

ชีวิตครูลดาวัลย์กลางเสรีเสรีครูนํ�าเพชรครูนํ�าเพชร

ครูสมุาลีครูอญัชณากลางครูMr.Leeครูปิยะรัตน์ครูพันวิทย์ครูรดารัตน์

ครูลดาวัลย์
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203 203203วัน203203203

ครูองัคารัตน์

ครูชมพูนุช

ชมรม

ค้นคว้า

ครูนฤมล

ชมรม

พบคณะ

ส!!I� 

705

ค!! IJ

705

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ศึกษา

ส!!I� 

203

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายวุฒิไกร  กขุินทด

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

นายสรุวีร์ ดาบุดดี

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

ครูศลิษาครูปิยะรัตน์กลางครูสชุาติ(ชื�น)ครูสดใสครูเยาวลักษณ์ครูอรพันธ์

ครูณิชานันท์ค้นคว้ากลางครูปิยะรัตน์ครูสาวิตรีครูสมุาลีครูเจษฎา

ครูเยาวลักษณ์ครูสดใสกลางครูMrs.Sapnaครูณิชานันท์ครูสมุาลีครูพรทพิย์(โดม

ชีวิตครูMr.JaredกลางเสรีเสรีครูMrs.SapnaครูMrs.Mu Yar

ครูสดใสครูสาวิตรีกลางค้นคว้าครูวรเดชครูศลิษาครูนิรุทธ์

ครูสภุาภรณ์ครูสภุาภรณ์กลางครูลดาวัลย์ครูปิยะรัตน์ครูอมัพิกา

ครูสาวิตรีค้นคว้ากลางครูภารวีครูภารวีครูพาชิตครูรดารัตน์

ครูสาวิตรีครูMr.Jaredกลางครูพงศกรครูพงศกรครูสกุญัญาครูพาชิต

ชีวิตครูสาวิตรีกลางเสรีเสรีครูสกุญัญาครูพันวิทย์

ครูวุฒิไกรครูสนิุษากลางครูสดุาดวงครูสดุาดวงครูเจษฎาครูลดาวัลย์

ครูอมัพิกา
ว�� !S

1043

แนะแนว ส���� ท���� พักง�� ��ค�� ��อ�� � 

1034 10341034วัน103410341034

พ����' ค�� ��ศึกษาพักท���� ค�� ��ท�� �!

1034 1034วัน103410341034

ศ���� อ�� � ค�� ��พักอ�� ��ค�� ��ท�� �!

1034 10341034วัน103410341034

ต�� �� ทกัษะอ��  �พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมอ�� ��

1034 ม.�1034วัน6/3-196/3-191034

อ��  � ค�� ��ค�� ��พักศึกษาว�� S�ส���� 

1034 10341034วัน503/21034

ว�� � ว�� � พักอ�� � ท�� �!ว�� !S

10431043วัน104310431043

แนะแนว ค�� ��ศึกษาพักว�� ! ว�� ! ท���� 

1043 1043วัน104310431043

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

1043 10431043วัน503/1503/11043

อ��  � ทกัษะค�� ��พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมส���� 

1043 ม.�1043วัน6/3-196/3-191043

อ�� � ศ���� ค�� ��พักอ�� ��อ�� ��พ�����

1043 10011043วัน13411341โรงยิม

ครูMrs.Mu Yar

ชมรม

ครูปิยะรัตน์

ครูสนิุษา

ชมรม

พบคณะ

ต�� ��

1034

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ท�� �!

1043

ค�� ��

1043

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางสาววิชุดา ห่อประภัทรพงศ์

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

นางสาวปวีณา ทุมดี

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

ครูMrs.Mu Yarครูพงศกรกลาง ชนม์นิภา ชนม์นิภาครูนฤมลครูบุษยา

ครูลดาวัลย์ค้นคว้ากลางครูMrs.Sapnaครูสชุาติ(ชื�น)ครูนิรุทธ์ครูปิยะรัตน์

ColinColinกลางครูอรพันธ์ครูสนิุษาครูบุษยาครูเจษฎา

ชีวิตครูMrs.Mu Yarกลางเสรีเสรีครูลดาวัลย์ครูชนม์นิภา

ครูMr.Colinค้นคว้ากลางครูปิยะรัตน์ครูนฤมลครูพรทพิย์(โดมครูMr.Jared

ครูวุฒิไกรครูMr.JaredกลางครูMrs.Sapnaครูพันวิทย์ครูศศิธร

ครูนันทนาครูณิชานันท์กลางครูณิชานันท์ครูอรพันธ์ครูธญัลักษณ์ครูชาญณรงค์

ครูณิชานันท์ครูMrs.Sapnaกลางครูจารุวรรณครูสริิฤกษ์ครูนันทนาครูปวีณา

ชีวิตครูเจษฎากลางเสรีเสรีครูศศิธรครูณิชานันท์

ค้นคว้าครูณิชานันท์กลางครูชาญณรงค์ครูสชุาติ(ชื�น)ครูจารุวรรณครูปวีณา

ครูธญัลักษณ์
อ  ���

605

ท  ��� ต  �� ว ��U�พักอ   ���อ   ���ส  ���

505 505503/1วัน 505 505505

ท  ��� อ  ���ศึกษาพักอ  � �ง ����อ  ���

505 505วัน505505505

พ  ��W อ  ��Xอ  ��Xพักแนะแนวค  ��Zท  ���

505  505 505วัน505505505

อ  ��� ทกัษะต  �� พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมอ  ���

505 ม.�505วัน6/3-196/3-19505

อ  ��� อ  ��Xศึกษาพักท  ���ส  ���ศ  ���

505 505วัน505505505

ศ  ���อ  ���พักอ  � �อ  ���ท  ���

1001605วัน604605605

จ  ��� ท  ���ค  ���พักค ����แนะแนวอ  ���

605 605605วัน605605605

ค  ��Z ค ����อ  � �พักส  ���ว ��U�ท  ���

605 605605วัน605503/2605

ค  ��� ทกัษะพ  ��Wพักเพิ�มเติมเพิ�มเติมท  ���

605 ม.�605วัน6/3-196/3-19605

ค  ��Z ศึกษาค  ���พักจ  ���ง ����ส  ���

605 605วัน605605605

ครูสนิุษา

ครูMrs.Sapna

ชมรม

ค้นคว้า

ค้นคว้า

ชมรม

พบคณะ

ค  ��Z

505

อ  � �

505

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ศึกษา

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางจุฑารัตน์ กระโทกนอก

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

นายสริิฤกษ์ อภิญญาพงศ์

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

ค้นคว้าครูMr.Colinกลางครูจุฑารัตน์ครูสมุาลีครูสกุญัญาครูMr.Jared

ครูพรทพิย์(โดมครูพงศกรกลางครูนันทนาครูอญัชณา ชนม์นิภา ชนม์นิภา

ครูนิรุทธ์ค้นคว้ากลางครูMrs.Mu YarครูสกุญัญาครูอญัชณาครูMrs.Sapna

ชีวิตครูอรพันธ์กลางเสรีเสรีครูจุฑารัตน์ครูนันทนา

ครูMrs.Mu YarครูMrs.SapnaกลางColinColinครูสมุาลีครูชนม์นิภา

ครูพงศกรครูเจษฎากลางครูพันวิทย์ครูจารุวรรณครูนิชาภา

ครูสมุาลีค้นคว้ากลางครูชนม์นิภาครูMrs.Mu Yarครูชมพูนุชครูอรพันธ์

ค้นคว้าครูชมพูนุชกลางครูMr.Colinครูสชุาติ(ชื�น)ครูปิยะรัตน์ครูจารุวรรณ

ชีวิตครูปิยะรัตน์กลางเสรีเสรีColinColin

ครูนิชาภาครูMrs.Mu Yarกลาง ชนม์นิภา ชนม์นิภาครูMr.Jaredครูชาญณรงค์

ครูสมุาลี
ท  �&�

507

อ  ��& ศึกษาอ  ��Uพักอ  �&�ท  �&�ส  �&�

1115 1115วัน111511151115

อ  ���� ศ  �&�ว &�'�พักท  �&�ค  ���อ  ����

 1115 1115407วัน11151115 1115

อ  � & อ  ��&ศึกษาพักต  �& ส  �&�ค  ���

1115 1115วัน111511151115

ท  �&� ทกัษะแนะแนวพักเพิ�มเติมเพิ�มเติมอ  �&�

1115 ม.�1115วัน6/3-196/3-191115

อ  ��� ต  �& อ  � &พักอ  ��Uอ  ��Uท  �&�

1115 11151115วัน 1115 11151115

ว &�'�พ  �&Wพักอ  ��&ส  �&�อ  �&�

407507วัน507507507

แนะแนว ท  �&�ศึกษาพักอ  ���อ  � &ค  ���

507 507วัน507507507

ส  �&� ศึกษาค  ���พักอ  ��Uง &���ท  �&�

507 507วัน507507507

อ  ��U ทกัษะท  �&�พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมอ  ��U

 507 ม.�507วัน6/3-196/3-19 507

จ  ��� อ  �&�อ  � &พักอ   ���อ   ���อ  ��&

507 507507วัน 505 505507

ครูเจษฎา

ครูสชุาติ(ชื�น)

ชมรม

ครูชาญณรงค์

ครูวุฒิไกร

ชมรม

พบคณะ

พ  �&W

1115

ง &���

1115

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

จ  ���

507

ศ  �&�

1001

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายชาญณรงค์ เอกนลินสนุทร

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

นางสาวสทุษิา  แพเกาะ

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

ครูนันทนาครูนิรุทธ์กลางค้นคว้าครูศลิษาครูสนิุษาครูMrs.Sapna

ครูพงศกรครูสชุาติ(ชื�น)กลางครูจุฑารัตน์ครูศลิษาครูPartTimeCครูPartTimeC

ครูจุฑารัตน์ครูบุษยากลางครูพรทพิย์(โดมครูMrs.Mu Yar ชาญณรงค์ ชาญณรงค์

ชีวิตครูสนิุษากลางเสรีเสรีครูMrs.Mu Yarครูบุษยา

 ชาญณรงค์ ชาญณรงค์กลางครูเจษฎาครูMrs.Sapnaครูอรพันธ์ครูนันทนา

ครูพันวิทย์ครูสชุาติ(ชื�น)กลางครูวุฒิไกรครูณวิสาร์ครูสาวิตรี

ครูเจษฎาครูMrs.Micaelaกลางครูสทุษิาครูสทุษิาครูจารุวรรณครูลดาวัลย์

ครูอรพันธ์ครูMrs.Mu Yarกลาง สทุษิา สทุษิาครูณวิสาร์ครูลดาวัลย์

ชีวิตครูสมุาลีกลางเสรีเสรี สทุษิาครูสทุษิา

ครูดวงทพิย์ฯค้นคว้ากลางครูMrs.Mu Yarครูสมุาลีครูสาวิตรีครูจารุวรรณ

ครูวรเดช
ว X�Y�

503/1

อ  � X ท  �X�อ  ��Xพักศึกษาส  �X�ค  ���

1124 11241124วัน11241124

จ  �X� ว X�Y�ง X���พักอ  �X�ส  �X�จ  �X�

 1124 4071124วัน11241124 1124

จ  �X� อ  �X�ท  �X�พักศ  �X�ต  �X จ  �X�

 1124 11241124วัน11241124 1124

ท  �X� ทกัษะค  ���พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมต  �X 

1124 ม.�1124วัน6/3-196/3-191124

ท  �X� จ  �X�จ  �X�พักพ  �X[อ  � Xแนะแนว

1124  1124 1124วัน112411241124

อ  ��Xง X���พักศ  �X�ท  �X�ค  ���

11211121วัน100111211121

อ  �X� พ  �X[อ  ��Xพักญ  �X�ญ  �X�ส  �X�

1121 11121121วัน 1121 11211121

อ  �X� แนะแนวอ  � Xพักญ  �X�ญ  �X�ท  �X�

1121 11211121วัน 1121 11211121

ญ  �X� ทกัษะท  �X�พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมญ  �X�

 1121 ม.�1121วัน6/3-196/3-19 1121

ส  �X� จ  ���ศึกษาพักอ  � Xท  �X�ค  ���

1121 1121วัน112111211121

ค้นคว้า

ครูMrs.Micaela

ชมรม

ครูดวงทพิย์ฯ

ค้นคว้า

ชมรม

พบคณะ

ศึกษา

อ  ��X

1124

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

จ  ���

1121

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นายกานต์ นาครังสรรค์

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

นางสาวรดารัตน์  ยุมิมัย

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

ครูพาชิตครูลดาวัลย์กลางครูMs.SongครูMs.Songครูอรพันธ์ครูจารุวรรณ

ครูสชุาติ(ชื�น)ครูนิรุทธ์กลางครูMrs.Mu Yarครูพรทพิย์(โดมครูลดาวัลย์ครูศศิธร

ค้นคว้าครูวรเดชกลางครูศศิธรครูพิมพ์รติครูพิมพ์ชนกครูพิมพ์ชนก

ชีวิตครูพาชิตกลางเสรีเสรีครูจารุวรรณครูMr.Pakorn

ครูเจษฎาครูพิมพ์รติกลางครูพิมพ์ชนกครูพิมพ์ชนกครูMrs.Mu YarครูMrs.Micaela

ครูอรวรรณครูอรวรรณกลางครูดวงทพิย์ฯครูวุฒิไกรครูรดารัตน์

ครูปิยะรัตน์ครูเยาวลักษณ์กลางครูMr.Pakornครูนันทนาครูองัคารัตน์ครูดวงทพิย์ฯ

ครูMrs.Micaelaครูสชุาติ(ชื�น)กลางครูMr.Pakornครูเยาวลักษณ์ครูชมพูนุชครูปิยะรัตน์

ชีวิตครูนันทนากลางเสรีเสรีครูไกรพลครูไกรพล

ค้นคว้าครูเจษฎากลางครูสริิฤกษ์ครูพันวิทย์ครูอรวรรณครูอรวรรณ

ครูองัคารัตน์
ส""�� 

409/2

ส""�� ท""�� อ"" � พักก"" ��ก"" ��แนะแนว

1044 10441044วัน104410441044

ท"" �! ง"� ��อ""  �พักอ"" �"ศ""�� อ"" � 

1044 10441044วัน104410441044

ก"" � ศึกษาว"� (�พักท"" �!ค"" ��ก"" � 

6/18 503/1วัน104410446/18

อ"" �� ทกัษะท""�� พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมส""�� 

1044 ม.�1044วัน6/3-196/3-191044

อ""  � พ""��)ค"" ��พักก"" � ก"" � ต"" �"

1044 10441044วัน6/186/181044

ฝ"" � ฝ"" � พักจ"" ��ศ""�� แนะแนว

6/176/17วัน409/21001409/2

จ"" �� ท"" �!อ"" � พักอ"" ��ท""�� ส""�� 

409/2 409/2409/2วัน409/2409/2409/2

ท"" �! อ""  �ง"� ��พักอ"" ��อ"" � ค"" ��

409/2 409/2409/2วัน409/2409/2409/2

ฝ"  �� ทกัษะท""�� พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมฝ"  ��

6/17 ม.�409/2วัน6/3-196/3-196/17

ฝ"" � ศึกษาพ""��)พักว"� (�อ""  �ฝ"" � 

6/17 409/2วัน503/1409/26/17

ค้นคว้า

ครูMr.Pakorn

ชมรม

ครูชมพูนุช

ค้นคว้า

ชมรม

พบคณะ

ศึกษา

อ"" ��

1044

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ค"" ��

409/2

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ



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

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

นางกนัยารัตน์ ผกาพวง

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

นางสาวปิยะรัตน์  ฉาไธสง

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

ครูบุษยาครูณิชานันท์กลางครูMrs.Mu Yarครูเยาวลักษณ์ครูกนัยารัตน์ครูกนัยารัตน์

ครูMrs.Mu YarครูMrs.Sapnaกลางครูอภิรดีครูอภิรดีครูพรทพิย์(โดมครูสวุรินทร์

ครูMr.Pakornครูจารุวรรณกลางครูปิญญาครูปิญญาครูณิชานันท์ครูสมุาลี

ครูอภิรดีครูอภิรดีกลางครูเจษฎาครูบุษยาครูอรพันธ์ครูสมุาลี

ครูเยาวลักษณ์ครูจารุวรรณกลางครูดวงใจครูดวงใจครูนิรุทธ์ครูวรเดช

ครูสวุรินทร์ครูพันวิทย์กลางครูMr.Pakornครูบุษยาครูดวงทพิย์ฯ

ครูรุ่งนภา(ขอ)ครูวรเดชกลางครูธญัลักษณ์ครูปิยะรัตน์ครูสนิุษาครูบุษยา

ครูโสพรรณวดีครูโสพรรณวดีกลางครูวิเชียรครูวิเชียรครูศลิษาครูสนิุษา

ชีวิตครูวุฒิไกรกลางเสรีเสรีครูโสพรรณวดีครูศลิษา

ครูMr.Pakornครูดวงทพิย์ฯกลางครูMrs.Sapnaครูอรพันธ์ครูธญัลักษณ์ครูปิยะรัตน์

ครูเจษฎา
พ!!���

806

ง!!�V� ท!!�� ค!!��Wพักต!!��!อ!!���ง!!�V�

ธุรกจิ W ธุรกจิ Wธุรกจิ Wวันธุรกจิ Wธุรกจิ Wธุรกจิ W

ง!���� ต!!��!อ!!�!�พักง!!�� ง!!�� ศ!!���

ธุรกจิ W ธุรกจิ Wธุรกจิ Wวันธุรกจิ Wธุรกจิ Wธุรกจิ W

ท!!��� อ!!��'ส!!���พักง!!�VWง!!�VWค!!��W

ธุรกจิ W ธุรกจิ Wธุรกจิ Wวันธุรกจิ Wธุรกจิ Wธุรกจิ W

ท!!��� ง!!�� ง!!�� พักพ!!���ท!!�� แนะแนว

ธุรกจิ W ธุรกจิ Wธุรกจิ Wวันธุรกจิ Wธุรกจิ Wธุรกจิ W

ว!��V� อ!!���ส!!���พักง!!�V ง!!�V อ!!���

406 ธุรกจิ Wธุรกจิ Wวันธุรกจิ Wธุรกจิ Wธุรกจิ W

ง!����อ!!���พักอ!!��'ท!!�� จ!!���

806806วัน806806806

ท!!�� ส!���Wว!��V�พักอ!!���ท!!���ค!!��W

806 806406วัน806806806

ค!!��W ท!����ท!����พักส!��W!ส!��W!ส!!���

806 806806วัน806806806

ส!!��� ทกัษะศ!!���พักเพิ�มเติมเพิ�มเติมท!����

806 ม.�1001วัน6/3-196/3-19806

ท!!��� อ!!��'จ!!���พักอ!!���แนะแนวอ!!���

806 806806วัน806806806

ครูMr.Pakorn

ครูภาวิณี

ชมรม

ค้นคว้า

ค้นคว้า

ชมรม

พบคณะ

อ!!��'

ธุรกจิ W

ง!!���

ธุรกจิ W

กจิกรรม

พบคณะ

พบคณะ

ศึกษา

ศึกษา

กจิกรรม

พบคณะ

ครูปิญญา

ครูจันทณี

ครูกนัยารัตน์

ง!!�VW

ธุรกจิ W

ง!!���

1024

ง!!�V�

1024

ครูจันทณี

ครูกนัยารัตน์

ง!!���

1024

ง!!�VV

1024


