
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.1อาจารยประจําชั้น  อ.สุปญญา  ยังศิริ ,  อ.ปนัดดา  ศรีมุล

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

ส23102 พ23102 ค23101 ส23101 ท23101

อังคาร

อ23101 ว23101 พ23101 อ20209

พุธ

ง23101 อ23101 ค20205 ส23101 ก23101

พฤหัสบดี

ท23101 อ20209 ง20205 ค20205

ศุกร

ค20205 ส23101 ศ23101

ค23101

ค23101

ว23101

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ

HomeRoom อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.สุวิเปรียว  บํารุง พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

HomeRoom อ.บุญศรี  พิมพสุวรรณ อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

HomeRoom อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.สุปญญา  ยังศิริ พัก อ.สมสมัย  อิสระวัฒน

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.รพีพร  ภูภูษิต พัก อ23101.3.1

ยุว-เนตร 3

อ.ปนัดดา  ศรีมุล

อ.ปนัดดา  ศรีมุล

อ.ปรีชา  บุญปลอด

กิจกรรม

3.1 โรงยมิส 3.1 3.1 3.1

3.1 วิทย3 3.1 3.1

หตัถะ2 3.1 3.1 3.1 3.1

3.1 3.1 คอม2 3.1

3.1 3.1 หลงัหอประชุม

3.1

3.1

วิทย6

อ23101.3.1 3.1
อ23101. อ.F ศ. : คาบ 7 3.3

อ.E ศ. : คาบ 7 3.1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.2อาจารยประจําชั้น  อ.บุญศรี  พิมพสุวรรณ ,  อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ
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

ส23101 อ23101 ค23101 พ23101 ส23102

อังคาร

ง20205 พ23102 ค20205 ค23101

พุธ

ค20205 อ23101 ว23101 ท23101

พฤหัสบดี

ก23101 ศ23101 ค23101 ส23101 ง23101

ศุกร

ส23101 ท23101 อ20209 ค20205 ว23101

อ20209

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.รุจิภา  สายสุข อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก

HomeRoom อ.สุปญญา  ยังศิริ อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ.รุจิภา  สายสุข

HomeRoom อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ

HomeRoom อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.รุจิภา  สายสุข อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร พัก อ.บุญศรี  พิมพสุวรรณ

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ อ.ครูใหม 1  อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

ยุว-เนตร 3

อ.ครูใหม 1  

อ23101.3.2

กิจกรรม

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

คอม1 โรงยมิส 3.2 3.2

3.2 3.2 วิทย6 3.2

3.2 หลงัหอประชุม 3.2 3.2 หตัถะ2

3.2 3.2 3.2 3.2 วิทย5

3.2

อ23101.3.2 3.2
อ23101. อ.F พ. : คาบ 8 3.8

อ.E พ. : คาบ 8 3.2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.3อาจารยประจําชั้น  อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ,  อ.รัตนา  ใสแกว
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

ง23101 ส23101 อ20209 ก23101 ว23101

อังคาร

พ23101 ท23101 ส23101 อ23101 พ23102

พุธ

ศ23101 ค23101 จ20255 อ23101

พฤหัสบดี

จ20255 ค23101 ว23101 ส23101 อ20209

ศุกร

ท23101

ค23101

ส23102

HomeRoom อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.พนารัตน  แซโงว อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.สุรัตน  เพิกจินดา ค20205.3.3,3.6 พัก อ.สุวิเปรียว  บํารุง

HomeRoom อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.รัตนา  ใสแกว อ23101.3.3 อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา

HomeRoom อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.รัตนา  ใสแกว อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

HomeRoom ว20205,ค20205.3.3,3.6 อ.พนารัตน  แซโงว พัก

ยุว-เนตร 3

อ.รัตนา  ใสแกว

ค20205.3.3,3.6

อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์

กิจกรรม

ประดิษฐ2 3.3 3.3 3.3 วิทย4

3.3 3.3 3.3 3.3 โรงยมิส

หลงัหอประชุม 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 วิทย6 3.3 3.3

3.3

3.3

3.3

ค20205.3.3,3.6 3.3
ค20205. อ.จุไรรัตน-ชื่น อ. : คาบ 5 3.3

ค20205. อ.จุไรรัตน-ชื่น พ. : คาบ 8 3.3

ว20205,ค20205.3.3,3 3.3
ว20205 อ.รัตนวดี-ม ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

อ.ปรีชา-บ ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ค20205 อ.จุไรรัตน-ชื่น ศ. : คาบ 1 3.3

ศ. : คาบ 1 3.3

อ23101.3.3 3.3
อ23101. อ.F พ. : คาบ 4 3.5

อ.E พ. : คาบ 4 3.3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.4อาจารยประจําชั้น  อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน
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

อ20209 ศ23101 ว23101G ค23101

อังคาร

ส23101 ท23101 ค20211 อ23101 ว20205

พุธ

พ23102 ส23101 พ23101 ค20211 อ23101 ว23101G

พฤหัสบดี

ท23101 ค23101 อ20209 ง23101 ค20211

ศุกร

ค20211 ก23101 ค23101 ว20211 อ23101

ค20219

ส23101

HomeRoom อ.Bs  ส23101.3.4 อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ.กรรณิการ  อุทธา อ.As  พัก อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา

HomeRoom อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.กรรณิการ  อุทธา อ.As  พัก อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.Bs  อ.สุเทพ  ยาสุภาพ พัก อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา พัก อ.As  

ยุว-เนตร 3

อ.อรทัย  แยมมณฑา

อ.จริยา  ธรรมบรรหาร

3.4 หลงัหอประชุม วิทย5 3.4

3.4 3.4 3.4 3.4 วิทย6

โรงยมิส 3.4 3.4 3.4 3.4 วิทย5

3.4 3.4 3.4 ประดิษฐ2 3.4

3.4 3.4 3.4 วิทย6 Multi

3.4

3.4

ส23101.3.4 3.4
ส23101. อ.พระสมบัติ จ. : คาบ 2

อ.จริยา-ธรรม จ. : คาบ 2 หองจริยะ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.5อาจารยประจําชั้น  อ.กรรณิการ  อุทธา
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

พ23101 ค23101 ว23101G ค20211 อ23101

อังคาร

อ20209 พ23102 ค23101 ว20205 ส23101

พุธ

ท23101 ค20211 อ20209 ศ23101 ง23101

พฤหัสบดี

ว20211 ค20211 ท23101 ค23101

ศุกร

อ23101 ส23102 ว23101G ก23101 ส23101

ค20219

อ23101

ค20211

HomeRoom อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน ส23101.3.5 อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ.As  

HomeRoom อ.Bs  อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ.กรรณิการ  อุทธา อ.Bs  อ.รพีพร  ภูภูษิต พัก อ.สุนันท  ฟกเขียว

HomeRoom อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา อ.กรรณิการ  อุทธา อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.As  อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

ยุว-เนตร 3

อ.อรทัย  แยมมณฑา

อ.As  

อ.กรรณิการ  อุทธา

3.5 3.5 วิทย5 3.5 3.5

3.5 โรงยมิส 3.5 วิทย6 3.5

3.5 3.5 3.5 หลงัหอประชุม หตัถะ2

วิทย6 3.5 3.5 3.5

3.5 3.5 วิทย5 3.5 3.5

3.5

3.5

3.5

ส23101.3.5 3.5
ส23101. อ.พระสมบัติ จ. : คาบ 3

อ.ชาญวุฒิ-ทอง จ. : คาบ 3 หองจริยะ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.6อาจารยประจําชั้น  อ.รพีพร  ภูภูษิต ,  อ.รุจิภา  สายสุข
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

ว23101 อ23101 ค20221 ส23101 จ20255

อังคาร

ท23101 อ20209 ศ23101

พุธ

อ23101 ก23101 ค20221 ส23102 พ23102 พ23101

พฤหัสบดี

จ20255 ค20221 ง23101 ว23101

ศุกร

ส23101 อ20209 ท23101

ส23101

HomeRoom อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.รุจิภา  สายสุข อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร พัก อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร

HomeRoom อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ อ.นวลจันทร  เศรษฐกร ค20205.3.3,3.6 พัก อ.รพีพร  ภูภูษิต

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.รุจิภา  สายสุข อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.สุวิเปรียว  บํารุง พัก อ.สุวิเปรียว  บํารุง

HomeRoom อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.รุจิภา  สายสุข อ.สุนันท  ฟกเขียว พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom ว20205,ค20205.3.3,3.6 อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ23101.3.6 อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ

ยุว-เนตร 3

ค20205.3.3,3.6

อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

กิจกรรม

วิทย5 3.6 3.6 3.6 3.6

3.6 3.6 หลงัหอประชุม

3.6 3.6 3.6 3.6 โรงยมิส 3.6

3.6 3.6 หตัถะ2 วิทย5

3.6 3.6 3.6

3.6

ค20205.3.3,3.6 3.6
ค20205. อ.จุไรรัตน-ชื่น อ. : คาบ 5 3.3

ค20205. อ.จุไรรัตน-ชื่น พ. : คาบ 8 3.3

ว20205,ค20205.3.3,3 3.6
ว20205 อ.รัตนวดี-ม ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

อ.ปรีชา-บ ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ศ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ค20205 อ.จุไรรัตน-ชื่น ศ. : คาบ 1 3.3

ศ. : คาบ 1 3.3

อ23101.3.6 3.6
อ23101. อ.F ศ. : คาบ 4 3.1

อ.E ศ. : คาบ 4 3.6

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.7อาจารยประจําชั้น  อ.สมสมัย  อิสระวัฒน ,  อ.ปรีชา  บุญปลอด
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

ท23101 ค23101 อ23101 ค20205

อังคาร

ว20205 ส23101 ท23101 ค23101

พุธ

ส23101 พ23101 ว23101 ส23102 ค20205

พฤหัสบดี

อ20209 ค20205 ส23101 ก23101 พ23102 ศ23101

ศุกร

อ23101 ค23101 ง23102 ว23101

อ20209

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโงว อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ครูใหม 1  พัก อ.สมสมัย  อิสระวัฒน

HomeRoom อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.พนารัตน  แซโงว พัก อ.ปนัดดา  ศรีมุล

HomeRoom อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก อ.สมสมัย  อิสระวัฒน

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.สุวิเปรียว  บํารุง พัก อ.ยุทธนา  แซพั่ว

HomeRoom อ.ครูใหม 1  อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน อ23101.3.7 พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

ยุว-เนตร 3

อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

กิจกรรม

3.7 3.7 3.7 3.7

วิทย6 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 วิทย5 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 โรงยมิส นาฏศิลป

3.7 3.7 คอม1 วิทย6

3.7

อ23101.3.7 3.7
อ23101. อ.F ศ. : คาบ 5 3.4

อ.E ศ. : คาบ 5 3.7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.8อาจารยประจําชั้น  อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว
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 ก23101 ส23102 ค23101

อังคาร

ค23101 ส23101 อ20209 ง23102 ว23101

พุธ

อ20209 ค20205 ส23101 ท23101 ว20205

พฤหัสบดี

ส23101 อ23101 พ23102 ค23101 ท23101

ศุกร

พ23101 อ23101 ศ23101 ว23101 ค20205

HomeRoom อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ23101.3.8 อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน พัก

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ครูใหม 1  อ.ฐิติภัทร  ทองมา พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.ครูใหม 1  อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ

HomeRoom อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว พัก อ.ปนัดดา  ศรีมุล

ยุว-เนตร 3

กิจกรรม

3.8 3.8 3.8 3.8

3.8 3.8 3.8 คอม1 วิทย5

3.8 3.8 3.8 3.8 วิทย6

3.8 3.8 โรงยมิส 3.8 3.8

3.8 3.8 นาฏศิลป วิทย5 3.8

อ23101.3.8 3.8
อ23101. อ.F จ. : คาบ 2 3.12

อ.E จ. : คาบ 2 3.8

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.9อาจารยประจําชั้น  อ.ยุทธนา  แซพั่ว ,  อ.สุวิเปรียว  บํารุง
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

ค23101 ส23101 ศ23101 ท23101

อังคาร

ส23101 อ23101 ค20205 อ20209 ส23102 ว23101

พุธ

ค23101 ว20205 ท23101 ค20205

พฤหัสบดี

ง23102 ก23101 ค20205 ส23101

ศุกร

อ20209 พ23101 พ23102 ค23101 ว23101 อ23101

ฝ20231

ฝ20231

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ23101.3.9 อ.ยุทธนา  แซพั่ว พัก อ.พนารัตน  แซโงว

HomeRoom อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ครูใหม 1  อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.พนารัตน  แซโงว พัก อ.ปนัดดา  ศรีมุล

HomeRoom อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล พัก

HomeRoom อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ชัยฤทธิ์  วีรประทีป อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ปรีชา  บุญปลอด พัก อ.ครูใหม 1  

ยุว-เนตร 3

อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

กิจกรรม

3.9 3.9 นาฏศิลป 3.9

3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 วิทย2

3.9 วิทย6 3.9 3.9

คอม1 3.9 3.9 3.9

3.9 3.9 โรงยมิส 3.9 วิทย4 3.9

หองฝรัง่เศส

หองฝรัง่เศส

อ23101.3.9 3.9
อ23101. อ.F จ. : คาบ 3 6.2

อ.E จ. : คาบ 3 3.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.10อาจารยประจําชั้น  อ.จริยา  ธรรมบรรหาร ,  อ.พนารัตน  แซโงว
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

อ20209 ท23101 ค23101 ค20205 ว23101

อังคาร

ศ23101 ก23101 ส23101 ท23101 อ23101

พุธ

ค20205 ง23102 ฝ20231 ค23101

พฤหัสบดี

ส23101 ว23101 อ20209 ฝ20231

ศุกร

ค20205 ส23102 อ23101 พ23101 ส23101 พ23102

ค23101

HomeRoom อ.ครูใหม 1  อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ อ.รัตนา  ใสแกว อ.สมสมัย  อิสระวัฒน พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.รัตนา  ใสแกว พัก ว20213.3.10

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ23101.3.10 อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.ครูใหม 1  พัก อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ชัยฤทธิ์  วีรประทีป

ยุว-เนตร 3

อ.รัตนา  ใสแกว

กิจกรรม

3.10 3.10 3.10 3.10 วิทย5

นาฏศิลป 3.10 3.10 3.10 3.10

3.10 คอม1 หองฝรัง่เศส 3.10

3.10 วิทย5 3.10 หองฝรัง่เศส

3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 โรงยมิส

3.10

ว20213.3.10 3.10
ว20213 อ.ปณิธี-ห พ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทยกาย

อ.ทิพยรัตน-ห พ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทยกาย

อ23101.3.10 3.10
อ23101. อ.F พฤ. : คาบ 2 3.8

อ.E พฤ. : คาบ 2 3.10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.11อาจารยประจําชั้น  อ.กอบกุล  คุณหิรัญ ,  อ.ฐิติภัทร  ทองมา
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

ว23101 ส23101 พ23102 ย20241 อ23101

อังคาร

ค23101 ส23101 ก23101 อ23101

พุธ

ย20241 ศ23101 ค20205 ง23102

พฤหัสบดี

ส23102 ท23101 ค20205 ว23101

ศุกร

ท23101 ส23101 พ23101 ค23101 อ20209 ค20205

อ20209

ค23101

HomeRoom อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ชัยฤทธิ์  วีรประทีป อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

HomeRoom ว20213.3.11 อ.รุจิภา  สายสุข อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

HomeRoom อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ23101.3.11 พัก อ.ฐิติภัทร  ทองมา

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.พนารัตน  แซโงว อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโงว อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.รุจิภา  สายสุข อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

ยุว-เนตร 3

อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

อ.รุจิภา  สายสุข

กิจกรรม

วิทย6 3.11 โรงยมิส หองเยอรมัน 3.11

3.11 3.11 3.11 3.11

หองเยอรมัน นาฏศิลป 3.11 คอม1

3.11 3.11 3.11 วิทย6

3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 3.11

3.11

3.11

ว20213.3.11 3.11
ว20213 อ.ปณิธี-ห อ. : คาบ 1-คาบ 2 ศูนยวิทย

อ.นิติ-ค อ. : คาบ 1-คาบ 2 ศูนยวิทย

อ23101.3.11 3.11
อ23101. อ.F พ. : คาบ 5 6.1

อ.E พ. : คาบ 5 3.11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.12อาจารยประจําชั้น  อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ ,  อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร
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

ง23102 อ20209 ย20241 ค23101 อ23101

อังคาร

ค20205 ว23101 ส23101 ท23101

พุธ

ส23102 ย20241 ท23101 ค20205 ส23101 พ23102

พฤหัสบดี

อ23101 ศ23101 ส23101 ค20205 ค23101

ศุกร

อ20209 ก23101 พ23101

ค23101

ว23101

HomeRoom อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.รัตนา  ใสแกว พัก อ.ครูใหม 1  

HomeRoom อ23101.3.12 อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.ศิรรัตน  เสตสุวรรณ อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร พัก อ.ชัยฤทธิ์  วีรประทีป

HomeRoom อ.ครูใหม 1  อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ.รัตนา  ใสแกว

HomeRoom อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ ว20213.3.12 พัก อ.สุวิเปรียว  บํารุง

ยุว-เนตร 3

อ.รัตนา  ใสแกว

อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

กิจกรรม

คอม2 3.12 หองเยอรมัน 3.12 3.12

3.12 วิทย5 3.12 3.12

3.12 หองเยอรมัน 3.12 3.12 3.12 โรงยมิส

3.12 นาฏศิลป 3.12 3.12 3.12

3.12 3.12 3.12

3.12

วิทย5

ว20213.3.12 3.12
ว20213 อ.รัตนวดี-ม ศ. : คาบ 4-คาบ 5 ศูนยวิทย

อ.กัลยา-ป ศ. : คาบ 4-คาบ 5

อ23101.3.12 3.12
อ23101. อ.F อ. : คาบ 1 3.11

อ.E อ. : คาบ 1 3.12

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ


