
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.1อาจารยประจําชั้น  อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร ,  อ.สุพัชชา  เครือฉิม

Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ศ22101 ค20203 ส22101 

อังคาร

ท22101 พ22101 ค22101 อ22101

พุธ

I20201 ก22101 ว22101 ส22102 ค22101

พฤหัสบดี

ง20203 ค20203 อ20203 ส20201. ส22101 

ศุกร

ง22101 ค22101 อ22101 อ20203 พ22102

ว22101

I20201

ส22101 

ท22101

HomeRoom อ.วิมลศรี  จุฬารักษ อ22101.2.1 อ.สังวาล  รอบคอบ พัก อ.วนิดา  ศรีคง ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.อารีย  รักธรรม พัก อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.พรรณี  เกษกมล อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล พัก วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา อ.พรลภัส  กุลวงศ

HomeRoom อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน อ.สังวาล  รอบคอบ อ.สุรัตน  เพิกจินดา พัก อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.วนิดา  ศรีคง

HomeRoom อ.สุนันท  ฟกเขียว อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ดวงกมล  นวลมณี

อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

อ.วนิดา  ศรีคง

อ.สุพัชชา  เครือฉิม

กิจกรรม

หองศิลปะ 2.1 2.1

2.1 สขุศึกษา2 2.1 2.1

2.1 2.1 วิทย4 2.1 2.1

คอม3 2.1 2.1 2.1 หองสงัคม

หตัถะ2 2.1 2.1 2.1 พลศึกษา1

วิทย4

2.1

2.1

2.1

อ22101.2.1 2.1
อ22101. อ.D จ. : คาบ 3 2.3

อ.C จ. : คาบ 3 2.1
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.2อาจารยประจําชั้น  อ.ไพรัตน  อินทพัฒน ,  อ.วิมลศรี  จุฬารักษ
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ค20203 ท22101 พ22102 ส22101 

อังคาร

ก22101 อ22101 ส22101 ค22101 ท22101 ง20203

พุธ

พ22101 ค22101 ง22101 ค20203 ส22102

พฤหัสบดี

I20201 ส22101 ว22101 ส20201.

ศุกร

อ20203 ค22101 ศ22101 I20201 อ22101

ว22101

อ20203

HomeRoom อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.ดวงกมล  นวลมณี พัก อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.พรรณี  เกษกมล อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน

HomeRoom อ.อารีย  รักธรรม อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.ไพรัตน  อินทพัฒน พัก อ.พรลภัส  กุลวงศ วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.ปณิธี  หนูนอย พัก อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ22101.2.2

HomeRoom อ.ปพิชญา  ปภังกร อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.วิมลศรี  จุฬารักษ พัก อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

อ.ปณิธี  หนูนอย

อ.ปพิชญา  ปภังกร

กิจกรรม

2.2 2.2 ปงปอง 2.2

2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 คอม3

สขุศึกษา2 2.2 หตัถะ2 2.2 2.2

2.2 2.2 วิทย3 2.2

2.2 2.2 หองศิลปะ 2.2 2.2

วิทย3

2.2

อ22101.2.2 2.2
อ22101. อ.D พฤ. : คาบ 7 2.2

อ.C พฤ. : คาบ 7 2.1
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.3อาจารยประจําชั้น  อ.พากร  ธนไพศาลกิจ ,  อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ส22101 อ20203 ง22101

อังคาร

ท22101 ค22101 ส22101 ว22101 ศ22101

พุธ

อ22101 พ22101 จ20253 ท22101

พฤหัสบดี

อ22101 ส20201. ส22101 ค22101 อ20203 ก22101

ศุกร

I20201 จ20253 ว22101 ค22101

พ22102

I20201

ส22102

HomeRoom อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.สุนันท  ฟกเขียว พัก ค20203,2.3,2.7 ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล พัก อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล อ.วิมลศรี  จุฬารักษ

HomeRoom อ.กิติกรณ  จันพูล อ.อารีย  รักธรรม ว20210,ค20203,2.3,2.7 พัก อ.อณัญญา  พิเชษฐโภคินอ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ

HomeRoom อ.กิติกรณ  จันพูล อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.พรรณี  เกษกมล

HomeRoom อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.อณัญญา  พิเชษฐโภคิน อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ22101.2.3

อ.ดวงกมล  นวลมณี

อ.มาลัย  เกื้อกิจ

วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา

กิจกรรม

2.3 2.3 หตัถะ2

2.3 2.3 2.3 วิทย4 หองศิลปะ

2.3 สขุศึกษา2 2.3 2.3

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

2.3 2.3 วิทย4 2.3

ปงปอง

2.3

2.3

ค20203,2.3,2.7 2.3
ค20203. อ.รุจิภา-สาย จ. : คาบ 6 2.3

ว20210,ค20203,2.3,2 2.3
ว20210 อ.ปุณยนที-ก พ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย3

พ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย3

ค20203. อ.รุจิภา-สาย พ. : คาบ 4 2.3

พ. : คาบ 4 2.3

อ22101.2.3 2.3
อ22101. อ.D ศ. : คาบ 7 2.1

อ.C ศ. : คาบ 7 2.3
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.4อาจารยประจําชั้น  อ.นิติ  คันธวิวรณ ,  อ.มาลัย  เกื้อกิจ
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ท22101 ส22101 ค22103 ว22101G

อังคาร

ว20203 I20201 ค20209 ท22101 อ20203

พุธ

ส22102 อ22101 ค20209 พ22101 ส22101 ค22103

พฤหัสบดี

ง22101 ว22101G ค20209 อ22101

ศุกร

ว20204 ส22101 ค22103 อ20203 ก22101

อ22101

พ22102

ศ22101

ค20212

I20201

HomeRoom อ.อรทัย  งามสม อ.วนิดา  ศรีคง อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.นิติ  คันธวิวรณ ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.สมสมัย  อิสระวัฒน พัก อ.อรทัย  งามสม อ.As  

HomeRoom อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.Bs  อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.อารีย  รักธรรม พัก อ.วนิดา  ศรีคง อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

HomeRoom อ.ไพรัตน  อินทพัฒน อ.นิติ  คันธวิวรณ พัก อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.Bs  

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.วนิดา  ศรีคง อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.As  อ.พรรณี  เกษกมล

อ.Bs  

อ.ดวงกมล  นวลมณี

อ.วิมลศรี  จุฬารักษ

อ.จิระศักดิ์  

อ.มาลัย  เกื้อกิจ

2.4 2.4 2.4 วิทย2

วิทยกาย 2.4 2.4 2.4 Multi

2.4 2.4 2.4 สขุศึกษา2 2.4 2.4

หตัถะ2 วิทย2 2.4 2.4

วิทยกาย 2.4 2.4 2.4 2.4

2.4

ปงปอง

หองศิลปะ

2.4

2.4
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.5อาจารยประจําชั้น  อ.สุนันท  ฟกเขียว ,  อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ค20209 ส22101 ค22103 อ22101 ก22101

อังคาร

ง22101 ค20209 ว22101G พ22102 อ20203

พุธ

ว20203 ท22101 ค22103 อ22101

พฤหัสบดี

ค20209 ส22101 I20201 อ22101 ว22101G

ศุกร

ส22101 พ22101 ค22103 อ20203 ว20204

ท22101

I20201

ค20212

ศ22101

ส22102

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.วนิดา  ศรีคง อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.Bs  พัก อ.พรรณี  เกษกมล ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.สุนันท  ฟกเขียว อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.นิติ  คันธวิวรณ พัก อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.Nats  

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.อรทัย  งามสม พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.Bs  

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.วนิดา  ศรีคง อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.Bs  พัก อ.นิติ  คันธวิวรณ

HomeRoom อ.วนิดา  ศรีคง อ.อารีย  รักธรรม อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.Nats  พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ

อ.อรทัย  งามสม

อ.มาลัย  เกื้อกิจ

อ.จิระศักดิ์  

อ.วิมลศรี  จุฬารักษ

อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5

หตัถะ2 ศูนยคณิต วิทย2 ปงปอง 2.5

วิทยกาย 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 2.5 2.5 วิทย2

2.5 สขุศึกษา2 2.5 2.5 วิทยกาย

2.5

2.5

2.5

หองศิลปะ

2.5
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.6อาจารยประจําชั้น  อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม ,  อ.สังวาล  รอบคอบ
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ว22101 ส22101 ค22101

อังคาร

I20201 ค22101 ส20201. ง22101

พุธ

ว20209 พ22102 I20201 ท22101 ค20203

พฤหัสบดี

ศ22101 ส22102 ค22101 ว22101

ศุกร

ท22101 พ22101 ค20203 ส22101 

ก22101

ส22101 

HomeRoom อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล อ22101.2.6 อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม พัก อ.อทิพงษ  มหานิล ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.อทิพงษ  มหานิล อ.ธงชัย  ทองสุพล อ20203.2.6 พัก อ.ไพรัตน  อินทพัฒน

HomeRoom อ.ไพรัตน  ฮงทอง อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.มาลัย  เกื้อกิจ พัก อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ อ.สังวาล  รอบคอบ

HomeRoom อ.วิมลศรี  จุฬารักษ อ22101.2.6 วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา พัก อ.อทิพงษ  มหานิล อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

HomeRoom อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ อ.อารีย  รักธรรม อ.สังวาล  รอบคอบ พัก อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ20203.2.6

อ.พรรณี  เกษกมล

อ22101.2.6

อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม

กิจกรรม

วิทย4 2.6 2.6

2.6 2.6 2.6 หตัถะ2

วิทย4 ปงปอง 2.6 2.6 2.6

หองศิลปะ 2.6 2.6 วิทย4

2.6 สขุศึกษา2 2.6 2.6

2.6

2.6

อ20203.2.6 2.6
อ20203 อ.Nats อ. : คาบ 4 2.6

อ.Es อ. : คาบ 4 2.5

อ20203 อ.Nats ศ. : คาบ 7 2.6

อ.Es ศ. : คาบ 7 2.9

อ22101.2.6 2.6
อ22101 อ.Nats จ. : คาบ 3 2.6

อ.Es จ. : คาบ 3 2.8

อ22101 อ.Nats พ. : คาบ 8 2.6

อ.Es พ. : คาบ 8 2.12

อ22101 อ.Nats พฤ. : คาบ 3 2.6

อ.Es พฤ. : คาบ 3 2.9
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.7อาจารยประจําชั้น  อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน ,  อ.ปณิธี  หนูนอย
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ค22101 I20201 ส22101 

อังคาร

ส22101 ค22101 ศ22101 จ20253 ว22101

พุธ

ส22102 พ22102 ส22101 พ22101

พฤหัสบดี

ท22101 อ22101 จ20253 ค22101 อ20203

ศุกร

ท22101 ว22101 I20201 อ20203

อ22101

ก22101

ส20201.

HomeRoom อ22101.2.7 อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล พัก ค20203,2.3,2.7 ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.วิมลศรี  จุฬารักษ พัก อ.อณัญญา  พิเชษฐโภคิน อ.ปณิธี  หนูนอย

HomeRoom วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา อ.ดวงกมล  นวลมณี ว20210,ค20203,2.3,2.7 พัก อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.อารีย  รักธรรม

HomeRoom อ.อรทัย  งามสม อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูรอ.อณัญญา  พิเชษฐโภคิน พัก อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.สุรัตน  เพิกจินดา

HomeRoom อ.อรทัย  งามสม อ.ปณิธี  หนูนอย อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.สุรัตน  เพิกจินดา พัก ง22102.2.7

อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร

อ.พรรณี  เกษกมล

อ.ธงชัย  ทองสุพล

กิจกรรม

2.7 2.7 2.7

2.7 2.7 หองศิลปะ 2.7 วิทย3

2.7 ปงปอง 2.7 สขุศึกษา2

2.7 2.7 2.7 2.7 2.7

2.7 วิทย4 2.7 2.7

2.7

2.7

2.7

ค20203,2.3,2.7 2.7
ค20203. อ.รุจิภา-สาย จ. : คาบ 6 2.3

ง22102.2.7 2.7
ง22102 อ.นฤมล-อัม ศ. : คาบ 6-คาบ 7 คอม3

อ.จิรฐิติ-มวง ศ. : คาบ 6-คาบ 7 คอม1

ว20210,ค20203,2.3,2 2.7
ว20210 อ.ปุณยนที-ก พ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย3

พ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย3

ค20203. อ.รุจิภา-สาย พ. : คาบ 4 2.3

พ. : คาบ 4 2.3

อ22101.2.7 2.7
อ22101. อ.D จ. : คาบ 1 2.6

อ.C จ. : คาบ 1 2.7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.8อาจารยประจําชั้น  อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล ,  อ.จิรฐิติ  มวงจันทร
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ส22101 อ20203 ว20209 ค20203

อังคาร

ว22101 ค22101 ส22102 I20201

พุธ

ค20203 ส22101 I20201 ส20201. ท22101

พฤหัสบดี

ส22101 พ22101 อ22101 ค22101

ศุกร

ก22101 ค22101 พ22102 อ20203 ศ22101

ท22101

อ22101

ว22101

HomeRoom อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.ปพิชญา  ปภังกร อ.ไพรัตน  ฮงทอง พัก อ.พรลภัส  กุลวงศ ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล อ22101.2.8 อ.อทิพงษ  มหานิล พัก วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา อ.มาลัย  เกื้อกิจ

HomeRoom อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.สุพัชชา  เครือฉิม

HomeRoom อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.อารีย  รักธรรม ง22102.2.8 พัก อ.กิติกรณ  จันพูล อ.อทิพงษ  มหานิล

HomeRoom อ.พรรณี  เกษกมล อ.อทิพงษ  มหานิล อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.ปพิชญา  ปภังกร พัก อ.ขวัญชัย  สินปรุ

อ.สุพัชชา  เครือฉิม

อ.กิติกรณ  จันพูล

อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

กิจกรรม

2.8 2.8 วิทย4 2.8

วิทย4 2.8 2.8 2.8

2.8 2.8 2.8 2.8 2.8

2.8 สขุศึกษา2 2.8 2.8

2.8 2.8 ปงปอง 2.8 หองศิลปะ

2.8

2.8

วิทย4

ง22102.2.8 2.8
ง22102 อ.นฤมล-อัม พฤ. : คาบ 3-คาบ 4 คอม3

อ.จิรฐิติ-มวง พฤ. : คาบ 3-คาบ 4 คอม1

อ22101.2.8 2.8
อ22101. อ.D อ. : คาบ 3 2.9

อ.C อ. : คาบ 3 2.8

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.9อาจารยประจําชั้น  อ.อรทัย  งามสม ,  อ.ขวัญชัย  สินปรุ
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

อ20203 พ22101 ง22102 ค20203

อังคาร

ศ22101 ว20209 ค20203 ท22101

พุธ

ว22101 ค22101 ส22101 ท22101

พฤหัสบดี

พ22102 ส22101 ค22101 I20201 อ22101

ศุกร

อ22101 ก22101 ส22101 ค22101 I20201 ว22101

ส22102

อ20203

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.อารีย  รักธรรม อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน พัก อ.สังวาล  รอบคอบ ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.ขวัญชัย  สินปรุ อ.ไพรัตน  ฮงทอง พัก อ.สังวาล  รอบคอบ อ.อรทัย  งามสม

HomeRoom อ.ปณิธี  หนูนอย อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล พัก อ22101.2.9 อ.อรทัย  งามสม

HomeRoom อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.พรลภัส  กุลวงศ พัก อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร

HomeRoom อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.พรรณี  เกษกมล อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.พรลภัส  กุลวงศ พัก อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.ปณิธี  หนูนอย

วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา

อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ

กิจกรรม

2.9 สขุศึกษา2 คอม3 2.9

2201 วิทย4 2.9 2.9

วิทย2 2.9 2.9 2.9

ปงปอง 2.9 2.9 2.9 2.9

2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 วิทย3

หองสงัคม

2.9

อ22101.2.9 2.9
อ22101. อ.D พ. : คาบ 6 2.10

อ.C พ. : คาบ 6 2.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.10อาจารยประจําชั้น  อ.อทิพงษ  มหานิล ,  อ.ปพิชญา  ปภังกร
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ค20205 ส22101 พ22101 I20201 ว22101

อังคาร

ค22101 ส22102 ง22102 ส22101 

พุธ

ท22101 อ20203 ส22101 ค22101 ศ22101

พฤหัสบดี

ก22101 ค22101 ว22101 อ22101 I20201

ศุกร

อ22101 ค20205 ว20209 ท22101

พ22102

อ20203

HomeRoom อ.รุจิภา  สายสุข อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.อารีย  รักธรรม อ.มาลัย  เกื้อกิจ พัก อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.อทิพงษ  มหานิล วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน พัก อ22101.2.10 อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

HomeRoom อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.ปพิชญา  ปภังกร อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.อทิพงษ  มหานิล พัก อ.ขวัญชัย  สินปรุ

HomeRoom อ.พรรณี  เกษกมล อ.อทิพงษ  มหานิล อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.มาลัย  เกื้อกิจ

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.รุจิภา  สายสุข อ.ไพรัตน  ฮงทอง พัก อ.สุพัชชา  เครือฉิม

อ.ดวงกมล  นวลมณี

อ.ปพิชญา  ปภังกร

กิจกรรม

2.10 2.10 สขุศึกษา2 2.10 วิทย4

2.10 2.10 คอม3 2.10

2.10 2.10 2.10 2.10 2201

2.10 2.10 วิทย4 2.10 2.10

2.10 2.10 วิทย3 2.10

ปงปอง

2.10

อ22101.2.10 2.10
อ22101. อ.D อ. : คาบ 6 2.11

อ.C อ. : คาบ 6 2.10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.11อาจารยประจําชั้น  อ.สุรัตน  เพิกจินดา ,  อ.พรลภัส  กุลวงศ
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

ส22102 อ22101 ว22101 I20201

อังคาร

พ22101 ท22101 ค22101 อ22101 ศ22101

พุธ

ง22102 อ20203 ค20203

พฤหัสบดี

ค22101 I20201 ก22101 พ22102 ว22101 ส22101 

ศุกร

ค20203 ส22101 ท22101 ว20209

ค22101

อ20203

ส22101 

HomeRoom วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขาอ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.ปณิธี  หนูนอย พัก อ.มาลัย  เกื้อกิจ ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.อารีย  รักธรรม อ.อรทัย  งามสม อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร พัก อ.ขวัญชัย  สินปรุ

HomeRoom อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน อ.สุรัตน  เพิกจินดา พัก อ.สังวาล  รอบคอบ อ22101.2.11

HomeRoom อ.พรลภัส  กุลวงศ อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.พรรณี  เกษกมล อ.ดวงกมล  นวลมณี พัก อ.ปณิธี  หนูนอย อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

HomeRoom อ.สังวาล  รอบคอบ อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.อรทัย  งามสม พัก อ.ไพรัตน  ฮงทอง

อ.พรลภัส  กุลวงศ

อ.สุรัตน  เพิกจินดา

อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

กิจกรรม

2.11 2.11 วิทย3 2.11

สขุศึกษา2 2.11 2.11 2.11 2201

คอม3 2.11 2.11

2.11 2.11 2.11 ปงปอง วิทย4 2.11

2.11 2.11 2.11 วิทย4

2.11

2.11

2.11

อ22101.2.11 2.11
อ22101. อ.D พ. : คาบ 7 2.10

อ.C พ. : คาบ 7 2.11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.12อาจารยประจําชั้น  อ.อารีย  รักธรรม ,  อ.วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขาว
Homeroom คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7

08.15-8.30 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20

คาบ 8

14.20-15.10วัน
เวลา

จันทร

I20201 ค22101 ศ22101

อังคาร

ส22101 พ22101 อ22101 I20201 ค22101 ส22102

พุธ

ค22101 ส22101 ท22101 อ20203 ก22101 ว22101

พฤหัสบดี

ค20205 ท22101 ส22101 ว20209

ศุกร

ว22101 พ22102 ง22102 อ22101 ค20205

อ20203

HomeRoom อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.ขวัญชัย  สินปรุ พัก

HomeRoom อ.วนิดา  ศรีคง อ.อารีย  รักธรรม อ.กิติกรณ  จันพูล อ.มาลัย  เกื้อกิจ พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา

HomeRoom อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.วนิดา  ศรีคง อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.ปพิชญา  ปภังกร พัก อ.พรรณี  เกษกมล อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

HomeRoom อ.รุจิภา  สายสุข อ22101.2.12 อ.สุพัชชา  เครือฉิม พัก อ.วนิดา  ศรีคง อ.รัชพล  เตจะยา

HomeRoom อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน พัก อ.กิติกรณ  จันพูล อ.รุจิภา  สายสุข

อ.ปพิชญา  ปภังกร

กิจกรรม

2.12 2.12 2201

2.12 สขุศึกษา2 2.12 2.12 2.12 2.12

2.12 2.12 2.12 2.12 หองแนะแนว วิทย4

2.12 2.12 2.12 เคมี2

วิทย4 ปงปอง คอม3 2.12 2.12

2.12

อ22101.2.12 2.12
อ22101. อ.D พฤ. : คาบ 2 3.9

อ.C พฤ. : คาบ 2 2.12

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ


