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

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ว77�8�ว77�8�ว79�9�ว79�9�ค77�9�

หน้าเสาธง 8��ว8��ว126126126
ครูพิรุณครูพิรุณครูจงเจตน์ครูจงเจตน์ครูนฤพนธ์สาธารณะ

ส79�9� ว79�?@อ77�9�ศ77�9�ค77�9�แนะแนว

126 คอม�126ศ�97126126
ครูไลลาครูสทุธนิีครูจงชญาครูนฤพนธ์ครูธดิารัตน์ครูวิริญญา

ค77��� ส77�9�อ77�9�เสริมเสริมเสริม

 ?8ปี 126126 ?8ปี ?8ปี ?8ปี
ครูวันเฉลิมครูศิริวัฒนาประสบการณประสบการณประสบการณนฤ+ขวัญ

ส77�9� อ77�9�ง79�97อ77�9�ท77�9�ค77�9�

126 126อุตสาหฯ126126126
ครูสทุธนิีครูสมัฤทธิKครูศิริวัฒนาครูสกุญัญาครูนฤพนธ์ครูวันเฉลิม

ว79��� ว79�9�ว79�9�ค77�9�ส79�9�ว79���

8�7ค 1261261261268�7ค
ครูจงเจตน์ครูจงเจตน์ครูนฤพนธ์ครูวิริญญาครูยุวธดิาครูยุวธดิา

ท77�9�

126
ครูสกุญัญา

ว79�?@

คอม�
ครูไลลา

พ79�97

โรงยิม
ครูวรัญชาติ

ส79�9�

126
ครูวันเฉลิม

ส79�9�

126
ครูวันเฉลิม

ว79���

126
ครูยุวธดิา

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ท��89�อ���8�อ���8�อ���8:ส��89�

หน้าเสาธง 537537537537537
ครูนงเยาว์ครูTeacher Aครูศิริขวัญครูสทุธนิีครูวันเฉลิมสาธารณะ

ญ���9� ง���89ง���89ง�989�ส�989�พ���98

537 537537อุตสาหฯ537โรงยิม
ครูครรชิตครูครรชิตครูสมัฤทธิKครูวิริญญาครูวรัญชาติครูพิลาวัลย์

อ���8: ค���88แนะแนวส�989�อ���8�อ��89M

537 537537537537537
ครูนฤพนธ์ครูธดิารัตน์ครูวิริญญาครูศิริขวัญครูอษัฎาพรครูสทุธนิี

ค���88 อ���8�ว�9�Q�ว�9�Q�อ���8:

537 537คอม�คอม�537
ครูTeacher Aครูมนภัทรครูมนภัทรครูสทุธนิีครูนฤพนธ์

อ���8: อ���8�อ��89Mท��89�อ���8�ส��89�

537 537537537537537
ครูTeacher Aครูอษัฎาพรครูนงเยาว์ครูศิริขวัญครูวันเฉลิมครูสทุธนิี

อ���8�

537
ครูTeacher A

อ���8�

537
ครูศิริขวัญ

ญ���9�

537
ครูพิลาวัลย์

กจิกรรม

ม.8-�
ชุมนุม
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ว78�9:ว78�9:ส77�8�ค77�8�ส78�8�

หน้าเสาธง คอม�คอม�125125125
ครูไลลาครูไลลาครูวันเฉลิมครูนฤพนธ์ครูวิริญญาสาธารณะ

อ77�8� อ77�8�แนะแนวว77�D�ว77�D�ค77�8�

125 125125D��วD��ว125
ครูสทุธนิีครูธดิารัตน์ครูพิรุณครูพิรุณครูนฤพนธ์ครูศิริขวัญ

ค77��� ว78�8�ว78�8�เสริมเสริมเสริม

 9Dปี 125125 9Dปี 9Dปี 9Dปี
ครูจงเจตน์ครูจงเจตน์ประสบการณประสบการณประสบการณนฤ+ขวัญ

อ77�8� พ78�87อ77�8�ท77�8�ว78���ส77�8�

125 โรงยิม125125125125
ครูวรัญชาติครูสทุธนิีครูสกุญัญาครูยุวธดิาครูวันเฉลิมครูศิริขวัญ

ว78�8� ว78���ว78���ส78�8�ค77�8�ว78�8�

125 D�7คD�7ค125125125
ครูยุวธดิาครูยุวธดิาครูวิริญญาครูนฤพนธ์ครูจงเจตน์ครูจงเจตน์

ง78�87

อุตสาหฯ
ครูสมัฤทธิJ

ท77�8�

125
ครูสกุญัญา

ค77�8�

125
ครูนฤพนธ์

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/� �  โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ค99�:�ภาษาที� �แนะแนวส99�:�ท99�:9

หน้าเสาธง 721721721721
ครูอญัรินทร์ม.�/�-�/@ครูธดิารัตน์ครูผ่องศรีครูศุภกานต์สาธารณะ

อ99�:� ส9:�:�ท99�:�ว9:�:�ว9:�:�ค99�:�

721 721721721721721
ครูวิริญญาครูนงเยาว์ครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์ครูอญัรินทร์ครูสทุธนิี

ว9:�� อ99�:�ส9:�:�ว9:���ค99�:�ว9:�� 

คอม� 721721323721คอม�
ครูนภสมนครูวิริญญาครูกษมาครูอญัรินทร์ครูวีระยุทธครูวีระยุทธ

อ99�:� ว99���ว99���ค99�:�ส9:�:�ท99�:�

721 415415721721721
ครูกษมาครูกษมาครูอญัรินทร์ครูธรรศ์พงษ์ครูนงเยาว์ครูนภสมน

ว99�� ว9:�:�ว9:�:�ว9:�@�ว9:�@�ว99�� 

���ช 721721คอม@คอม@���ช
ครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์ครูวีระยุทธครูวีระยุทธครูพิรุณครูพิรุณ

ว9:���

���ค
ครูกษมา

ส9:�:�

721
ครูธรรศ์พงษ์

อ99�:�

721
ครูสทุธนิี

ง9:�:9

อุตสาหฯ
ครูสมัฤทธิG

ศ99�:�

ศ�:9
ครูจงชญา

ว9:���

���ค
ครูกษมา

ว9:���

322
ครูสฤษดิG

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

ส99�:�

721
ครูผ่องศรี
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ค77�8�ภาษาที� �วิชาเลือกวิชาเลือกท77:8�

หน้าเสาธง 722722
ครูนฤพนธ์ม.�/?-�/@ม.�/?-:8ม.�/?-:8ครูนงเยาว์สาธารณะ

อ77:8� ว78���ส78:8�ว78:�:ส77:8�ท77:8�

722 ?7:ว722322722722
ครูสฤษดิCครูวิริญญาครูกษมาครูวันเฉลิมครูนงเยาว์ครูอษัฎาพร

ว77�?� ว77�8�ว77�8�อ77�8�ค77�8�ว77�?�

?��ช 722722722722?��ช
ครูพีระพงศ์ครูพีระพงศ์ครูจีรวรรณครูนฤพนธ์ครูศิริชัยครูศิริชัย

ส78:8� อ77�8�ค77�8�ว77���ว77���อ77:8�

722 722722322322722
ครูจีรวรรณครูนฤพนธ์ครูดวงพรครูดวงพรครูอษัฎาพรครูวิริญญา

ว78:�: ว77�8�ว77�8�ว78�@�ว78�@�ว78:�:

?�:ค 722722คอม7คอม7?�:ค
ครูพีระพงศ์ครูพีระพงศ์ครูปานชนกครูปานชนกครูกษมาครูกษมา

ท77�87

722
ครูศุภกานต์

ค77�8�

722
ครูนฤพนธ์

แนะแนว

722
ครูธดิารัตน์

ส77:8�

722
ครูวันเฉลิม

ง78:87

อุตสาหฯ
ครูสมัฤทธิC

กจิกรรม

ม.:-�
ชุมนุม
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16.35-17.30   .  -  .   .  -  .



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

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ท���8�ภาษาที� �วิชาเลือกวิชาเลือกส�8:8�

หน้าเสาธง 723723
ครูศุภกานต์ม.�/>-�/?ม.�/>-:8ม.�/>-:8ครูธรรศ์พงษ์สาธารณะ

ค���8� อ���8�ส��:8�ว�8:8:ว�8:8:อ��:8�

723 723723>�>ฟ>�>ฟ723
ครูนภสมนครูผ่องศรีครูจงเจตน์ครูจงเจตน์ครูสทุธนิีครูอญัรินทร์

ว����� ค���8�ว�8:�:ว�8�?�ว�8�?�ว�����

>�:ค 723322คอม�คอม�>�:ค
ครูอญัรินทร์ครูกษมาครูปานชนกครูปานชนกครูยอดขวัญครูยอดขวัญ

ว�8:�: ว�8:8:ว�8:8:ศ��:8�ค���8�ว�8:�:

>��ค 322322ศ:8�723>��ค
ครูจงเจตน์ครูจงเจตน์ครูจงชญาครูอญัรินทร์ครูกษมาครูกษมา

ส�8:8: ท��:8�อ���8�อ��:8�ส�8:8�ค���8�

723 723723723723723
ครูสกุญัญาครูนภสมนครูสทุธนิีครูธรรศ์พงษ์ครูอญัรินทร์ครูวิริญญา

ง�8:8�

อุตสาหฯ
ครูสมัฤทธิG

ว�8���

>�:ว
ครูสฤษดิG

ส��:8�

723
ครูผ่องศรี

ส�8:8:

723
ครูวิริญญา

ว���>�

>��ช
ครูพรเทพ

ท��:8�

723
ครูสกุญัญา

แนะแนว

723
ครูธดิารัตน์

กจิกรรม

ม.:-�
ชุมนุม

ว���>�

>��ช
ครูพรเทพ
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ว89:9:ภาษาที� �วิชาเลือกวิชาเลือกว89:��

หน้าเสาธง 724724
ครูจุฑาทพิย์ม.�/�-�/@ม.�/�-:9ม.�/�-:9ครูอรอุมาสาธารณะ

ว88��� ค88�9�อ88�9�ท88�98อ88:9�ว88���

���ช 724724724724���ช
ครูรุ่งนภาครูนภสมนครูวันเพญ็ครูอษัฎาพรครูพรเทพครูพรเทพ

ว89:9: ท88:9�ส88:9�อ88�9�ค88�9�ว89:9:

724 724724724724724
ครูนงเยาว์ครูผ่องศรีครูนภสมนครูรุ่งนภาครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์

ส88:9� ง89:98ท88:9�ว89�@�ว89�@�ค88�9�

724 อุตสาหฯ724คอม8คอม8724
ครูสมัฤทธิGครูนงเยาว์ครูปานชนกครูปานชนกครูรุ่งนภาครูผ่องศรี

ว88��� ว89���ส89:9�แนะแนวค88�9�ว88���

322 �8:ว724724724322
ครูสฤษดิGครูวิริญญาครูธดิารัตน์ครูรุ่งนภาครูดวงพรครูดวงพร

ว89:9:

724
ครูจุฑาทพิย์

ว89:�:

��:ค
ครูอรอุมา

ส89:9�

724
ครูวิริญญา

อ88:9�

724
ครูอษัฎาพร

ว89:�:

��:ค
ครูอรอุมา

กจิกรรม

ม.:-�
ชุมนุม
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ส889:�ภาษาที� �วิชาเลือกวิชาเลือกค88�:�

หน้าเสาธง 725725
ครูผ่องศรีม.�/>-�/�ม.�/>-9:ม.�/>-9:ครูอญัรินทร์สาธารณะ

อ88�:� ว8:9:9ง8:9:8ว8:9��ท88�:8ส8:9:�

725 725อุตสาหฯ725725725
ครูจุฑาทพิย์ครูสมัฤทธิEครูอรอุมาครูวันเพญ็ครูธรรศ์พงษ์ครูนภสมน

ท889:� อ889:�อ88�:�ว88���ว88���ค88�:�

725 725725415415725
ครูสทุธนิีครูนภสมนครูยุวธดิาครูยุวธดิาครูอญัรินทร์ครูสกุญัญา

ว8:��� ท889:�ส8:9:9ว88�>�ว88�>�ว8:���

คอม9 725725>��ช>��ชคอม9
ครูสกุญัญาครูวิริญญาครูประภาครูประภาครูปารณยี์ครูปารณยี์

ว8:9:9 ว8:9�9ว8:9�9ค88�:�ศ889:�ว8:9:9

725 >�9ค>�9ค725ศ9:8725
ครูอรอุมาครูอรอุมาครูอญัรินทร์ครูจงชญาครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์

ส8:9:9

725
ครูวิริญญา

ว8:9:9

725
ครูจุฑาทพิย์

ส8:9:�

725
ครูธรรศ์พงษ์

ค88�:�

725
ครูอญัรินทร์

ว8:���

323
ครูสฤษดิE

อ889:�

725
ครูสทุธนิี

ส889:�

725
ครูผ่องศรี

แนะแนว

725
ครูธดิารัตน์

กจิกรรม

ม.9-�
ชุมนุม

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/� �  โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ว9:;�;ว9:;�;วิชาเลือกวิชาเลือกท99;:�

หน้าเสาธง =�9ค=�9ค728
ครูอรอุมาครูอรอุมาม.�/=-;:ม.�/=-;:ครูสกุญัญาสาธารณะ

ง9:;:9 ว99�= ว99�= ส9:;:�ว9:;��อ99;:�

อุตสาหฯ =��ช=��ช728728728
ครูพรเทพครูพรเทพครูวิริญญาครูอรอุมาครูอษัฎาพรครูสมัฤทธิD

อ99�:� ว9:;:;ว9:;:;แนะแนวส99;:�ค99�:�

728 728728728728728
ครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์ครูธดิารัตน์ครูผ่องศรีครูรุ่งนภาครูจีรวรรณ

ว9:;:; ว99���ว99���ส9:;:�ค99�:�ว9:;:;

728 =�9ค=�9ค728728728
ครูยุวธดิาครูยุวธดิาครูวิริญญาครูรุ่งนภาครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์

อ99;:� ท99�:9ท99;:�ภาษาที� �ว9:���ค99�:�

728 728728=9;ว728
ครูวันเพญ็ครูสกุญัญาม.�/�-;9ครูสฤษดิDครูรุ่งนภาครูอษัฎาพร

ส99;:�

728
ครูผ่องศรี

ค99�:�

728
ครูรุ่งนภา

ว9:���

คอม�
ครูไลลา

อ99�:�

728
ครูจีรวรรณ

ว9:���

คอม�
ครูไลลา

กจิกรรม

ม.;-�
ชุมนุม

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที  �/�!�! โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที อ�����ค�����วิชาเลือกวิชาเลือกว�����

หน้าเสาธง 732732;��ค
ครูสทุธนิีครูอญัรินทร์ม.�/;-��ม.�/;-��ครูยุวธดิาสาธารณะ

ส����� ท�����ค�����ว�����ว�����อ�����

732 732732;��ค;��ค732
ครูสกุญัญาครูอญัรินทร์ครูยุวธดิาครูยุวธดิาครูนภสมนครูธรรศ์พงษ์

ส����� ว�����ว�����ศ�����ง�����ท�����

732 ;��ค;��คศ���อุตสาหฯ732
ครูยุวธดิาครูยุวธดิาครูจงชญาครูสมัฤทธิDครูสกุญัญาครูวิริญญา

ว���;! ว�����ว�����ส�����ส�����ว���;!

;��ช 732732732732;��ช
ครูจุฑาทพิย์ครูจุฑาทพิย์ครูธรรศ์พงษ์ครูวิริญญาครูพรเทพครูพรเทพ

ค����� ว���F�ท�����ภาษาที  �อ�����ว�����

732 คอมF732732;��ว
ครูวีระยุทธครูวันเพญ็ม.�/H-��ครูสทุธนิีครูสฤษดิDครูอญัรินทร์

อ�����

732
ครูนภสมน

ส�����

732
ครูผ่องศรี

ค�����

732
ครูอญัรินทร์

ส�����

732
ครูผ่องศรี

ว���F�

คอมF
ครูวีระยุทธ

แนะแนว

732
ครูธดิารัตน์

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/� �  โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ว�9�:�ว�9�:�พ�9��9พ�9��9ค���9<

หน้าเสาธง คอม:คอม:โรงยิมโรงยิม733
ครูวีระยุทธครูวีระยุทธครูวรัญชาติครูวรัญชาติครูรุ่งนภาสาธารณะ

ส���9� ท���9�อ���9�ค���9<อ���9<

733 733733733733
ครูนงเยาว์ครูอษัฎาพรครูรุ่งนภาครูสมรครูผ่องศรี

อ���9� ง�9�9�วิชาเลือกวิชาเลือกวิชาเลือก

733 อุตสาหฯ
ครูสมัฤทธิEม.�/��-��ม.�/��-��ม.�/��-��ครูสมร

อ���9� อ���9<ค���9<แนะแนวส���9�

733 733733733733
ครูสมรครูรุ่งนภาครูธดิารัตน์ครูผ่องศรีครูอษัฎาพร

ท���9� ค���9<ภาษาที� �อ���9�

733 733733
ครูรุ่งนภาม.�/H-��ครูสมรครูนงเยาว์

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที  �/�!�! โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที อ���:�อ���:�ค���:�ส���:�

หน้าเสาธง 734734734734
ครูสมรครูอษัฎาพรครูรุ่งนภาครูผ่องศรีสาธารณะ

อ���:� ท���:�ว�:�A�ว�:�A�

734 734คอม�คอม�
ครูสกุญัญาครูปานชนกครูปานชนกครูสมร

ศ���:� ค���:�อ���:�วิชาเลือกวิชาเลือกวิชาเลือก

ศ�:� 734734
ครูรุ่งนภาครูสมรม.�/��-��ม.�/��-��ม.�/��-��ครูจงชญา

พ�:��: ค���:�ท���:�พ�:��:แนะแนว

โรงยิม 734734โรงยิม734
ครูรุ่งนภาครูสกุญัญาครูวรัญชาติครูธดิารัตน์ครูวรัญชาติ

อ���:� ค���:�ง�:�:�ภาษาที  �ส���:�อ���:�

734 734อุตสาหฯ734734
ครูรุ่งนภาครูสมัฤทธิGม.�/H-��ครูผ่องศรีครูอษัฎาพรครูสมร

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที�  / ��� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� อ���9 แนะแนวส���9 ค�� 9;อ�� 9 

หน้าเสาธง 735735735735735
ครูอษัฎาพรครูธดิารัตน์ครูพานทองครูไตรสรณ์ครูสมรสาธารณะ

ค�� 9; ส���9 ว�9 D�ว�9 D�

735 735คอม�คอม�
ครูพานทองครูไลลาครูไลลาครูไตรสรณ์

ค�� 9; อ�� 9;ท���9 วิชาเลือกวิชาเลือกวิชาเลือก

735 735735
ครูสมรครูนงเยาว์ม.�/��-��ม.�/��-��ม.�/��-��ครูไตรสรณ์

ง�9�9� ท���9 อ�� 9 อ���9 

อุตสาหฯ 735735735
ครูนงเยาว์ครูสมรครูอษัฎาพรครูสมัฤทธิF

พ�9 �9 อ�� 9;ค�� 9;ภาษาที�  พ�9 �9

โรงยิม 735735โรงยิม
ครูสมรครูไตรสรณ์ม.�/G-��ครูวรัญชาติครูวรัญชาติ

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

10

16.35-17.30   .  -  .   .  -  .



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

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ค88�9�ง89�98วิชาเลือกวิชาเลือกท88�9�

หน้าเสาธง 512อุตสาหฯ512
ครูไตรสรณ์ครูสมัฤทธิ?ม.�ม.�ครูวริศศราพรสาธารณะ

ท88�9� พ89��9พ89��9ภ.สื�อสารภ.สื�อสาร

512 โรงยิมโรงยิม6/14-166/14-16
ครูวรัญชาติครูวรัญชาติจ-ญ-ฝจ-ญ-ฝครูสกุญัญา

สายภาษา อ88�9�ค88�9�อ88�9�ท88�9�สายภาษา

512512512512
ครูอษัฎาพรครูไตรสรณ์ครูสมรครูวริศศราพรม.�/��-��ม.�/��-��

ศ88�9� อ88�9�แนะแนวสายภาษาสายภาษาส88�9�

ศ�98 512512512
ครูอษัฎาพรครูธดิารัตน์ม.�/��-��ม.�/��-��ครูพานทองครูจงชญา

ท88�9� อ88�9�ว89�GHว89�GHส88�9�

512 512คอม�คอม�512
ครูสมรครูไลลาครูไลลาครูพานทองครูสกุญัญา

สายภาษา
ม.�/��-��

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

สายภาษา
ม.�/��-��

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� ท���89ท���8�วิชาเลือกวิชาเลือกง�8�8�

หน้าเสาธง 513513อุตสาหฯ
ครูวริศศราพรครูนงเยาว์ม.�ม.�ครูสมัฤทธิ?สาธารณะ

ท���89 อ���8�ส���8�ภ.สื�อสารภ.สื�อสาร

513 5135136/14-166/14-16
ครูสมรครูวันเฉลิมจ-ญ-ฝจ-ญ-ฝครูวริศศราพร

สายภาษา พ�8��8พ�8��8อ���8�สายภาษา

โรงยิมโรงยิม513
ครูวรัญชาติครูวรัญชาติครูอษัฎาพรม.�/��-��ม.�/��-��

อ���8� ว�8�EFว�8�EFสายภาษาสายภาษาค���8�

513 คอม�คอม�513
ครูไลลาครูไลลาม.�/��-��ม.�/��-��ครูไตรสรณ์ครูสมร

ส���8� อ���8�ค���8�ท���8�แนะแนว

513 513513513513
ครูอษัฎาพรครูไตรสรณ์ครูนงเยาว์ครูธดิารัตน์ครูวันเฉลิม

สายภาษา
ม.�/��-��

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

สายภาษา
ม.�/��-��

10
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ตารางเรียน ชั�น ม. �/�� ห้องเรียนประจาํ ��� ภาคเรียนที� �/���� โรงเรียนสรุวิทยาคาร

เวลา

ศุกร์

พฤหสัฯ

พุธ

องัคาร

จนัทร์

08.30-09.25

คาบที� 1 2 3 4 5 6 7

09.25-10.20 10.20-11.15 11.15-12.05 12.05-12.55 12.55-13.50 13.50-14.45

ลงชื�อ................................ผู้ช่วยฯฝ่ายวิชาการ ลงชื�อ..................................ผู้อาํนวยการ

8

14.45-15.40

9

15.40-16.35

หน้าที� พ9:��:พ9:��:วิชาเลือกวิชาเลือกแนะแนว

หน้าเสาธง โรงยิมโรงยิม514
ครูวรัญชาติครูวรัญชาติม.�ม.�ครูธดิารัตน์สาธารณะ

ส99�:� ว9:�ABว9:�ABภ.สื�อสารภ.สื�อสารท99�:�

514 คอมAคอมA6/14-166/14-16514
ครูวีระยุทธครูวีระยุทธจ-ญ-ฝจ-ญ-ฝครูสกุญัญาครูวันเฉลิม

สายภาษา ค99�:�อ99�:�อ99�:�สายภาษา

514514514
ครูไตรสรณ์ครูอษัฎาพรครูสมรม.�/��-��ม.�/��-��

ท99�:� ค99�:�อ99�:�สายภาษาสายภาษาอ99�:�

514 514514514
ครูไตรสรณ์ครูอษัฎาพรม.�/��-��ม.�/��-��ครูสมรครูวริศศราพร

ง9:�:9 ท99�:�ส99�:�ศ99�:�ท99�:�

อุตสาหฯ 514514ศ�:9514
ครูวริศศราพรครูวันเฉลิมครูจงชญาครูสกุญัญาครูสมัฤทธิI

สายภาษา
ม.�/��-��

กจิกรรม

ม.�-�
ชุมนุม

สายภาษา
ม.�/��-��

10

16.35-17.30   .  -  .   .  -  .


