
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.1อาจารยประจําชั้น  อ.ศุกลรัตน  เบาทอง ,  อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

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

ค32101 ส32101 ว30242 ว30222

อังคาร

ว30202 ค30203 I30202 อ30213 ศ32101

พุธ

ว30222 ท32101 อ32101 ค32101

พฤหัสบดี

ค30203 อ32101 I30202 อ30213 ว30202

ศุกร

ส32102 ค30203 ว30242

ก32101

ส30207

ส32101

HomeRoom พ32101.5.1 อ.วาสนา  ภูมี อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ30203.5.1 พัก อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย

HomeRoom อ.ศุกลรัตน  เบาทอง อ.วาสนา  ภูมี อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ

HomeRoom อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ธัญจิตรา  หงสพญา พัก อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.วาสนา  ภูมี

HomeRoom อ.วาสนา  ภูมี อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

HomeRoom ง32101.5.1 วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา อ.วาสนา  ภูมี พัก อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ

อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ

อ.บุษบา  วงวิพัฒน

อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม

กิจกรรม

ศูนยคณิต หองสังคม วิทย1 เคมี1

ฟสิกส2 2.7 2.7 2203 ดนตรีไทย

เคมี1 หองภาษาไทย 6.12 6.12

2203 2203 2203 3.11 ฟสิกส2

7401 7401 วิทย1

6.6

1.12

6.12

ง32101.5.1 5.1
ง32101 อ.สายหยุด-ขุน ศ. : คาบ 1 ประดิษฐ2

อ.กมลรัตน-ลิข ศ. : คาบ 1 7401

พ32101.5.1 5.1
พ32101 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 1 สนาม

อ.ปทมา-เสา จ. : คาบ 1 สุขศึกษา2

อ30203.5.1 5.1

อ30203. อ.D จ. : คาบ 4 2.8

อ.C จ. : คาบ 4 2.2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.2อาจารยประจําชั้น  อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท ,  อ.อนุรักษ  ทิพยมณี
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

ค30203 ส32101 ว30222 ท32101

อังคาร

ก32101 ค32101 I30202 อ30213 ว30202

พุธ

ส30207 อ32101 ศ32101 ค30203 ส32101 ว30242

พฤหัสบดี

อ32101 ค32101 I30202 อ30213 ว30202

ศุกร

ว30242 ว30222 ส32102 ค30203

HomeRoom อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.นิติ  คันธวิวรณ พัก พ32101.5.2 อ.อนุรักษ  ทิพยมณี

HomeRoom อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.เกศณิชชา  ทองมาก พัก อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.เปรมจิต  คลายแกว พัก อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ

HomeRoom อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท

HomeRoom อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ ง32101.5.2 อ30203.5.2 อ.นิติ  คันธวิวรณ พัก อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.เปรมจิต  คลายแกว กิจกรรม

6.3 6.3 เคมี1 หองภาษาไทย

7401 7401 6.5 6.5 วิทยกาย

2.9 2.9 ดนตรีไทย 1.12 3.8 วิทย1

6.14 6.8 6.6 6.1 ศูนยวิทย

วิทย1 เคมี1 หองสังคม 2.11

ง32101.5.2 5.2
ง32101 อ.สายหยุด-ขุน ศ. : คาบ 2 1.7

อ.กมลรัตน-ลิข ศ. : คาบ 2 6.1

พ32101.5.2 5.2
พ32101 อ.วิทยา-ดี จ. : คาบ 6 สนาม

อ.งามตา-ถิ่น จ. : คาบ 6 สุขศึกษา2

อ30203.5.2 5.2

อ30203. อ.D ศ. : คาบ 3 หองญี่ปุน

อ.C ศ. : คาบ 3 6.11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.3อาจารยประจําชั้น  อ.สายหยุด  ขุนทิพยทอง ,  อ.ไพรัตน  ฮงทอง
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

ส32101 ค30203 ว30202 I30202 ศ32101

อังคาร

ว30242 อ32101

พุธ

ค30203 ส30207 ส32101 อ30213 ก32101 ว30202

พฤหัสบดี

ค32101 ว30223 ว30242

ศุกร

ว30223 I30202 ท32101 ค30203 ส32102

อ32101

ค32101

อ30213

HomeRoom อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร พัก อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ

HomeRoom อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ พ32101.5.3 พัก อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ30203.5.3

HomeRoom อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง พัก อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ.เปรมจิต  คลายแกว ง32101.5.3 อ.ไพรัตน  ฮงทอง พัก อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ

HomeRoom อ.ไพรัตน  ฮงทอง อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.ธัญจิตรา  หงสพญา พัก อ.เปรมจิต  คลายแกว วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา

อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

อ.เปรมจิต  คลายแกว

อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง

กิจกรรม

หองสังคม 6.1 ฟสิกส1 1.12 ดนตรีไทย

วิทย1 6.3

6.3 6.4 6.4 6.4 6.4 ฟสิกส1

3.9 เคมี2 วิทย1

เคมี2 2.7 หองภาษาไทย 6.1 6.1

1.5

6.4

3.1

ง32101.5.3 5.3
ง32101 อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 2 ประดิษฐ2

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 2 3.2

พ32101.5.3 5.3
พ32101 อ.สุชิน-พูล อ. : คาบ 4 สนาม

อ.ปทมา-เสา อ. : คาบ 4 สุขศึกษา1

อ30203.5.3 5.3

อ30203. อ.D อ. : คาบ 7 2.11

อ.C อ. : คาบ 7 6.3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.4อาจารยประจําชั้น  อ.กมลรัตน  ลิขนะกุล
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

อ30213 ว30202 ค32101 ส32101

อังคาร

I30202 ค30203 อ30213 อ32101 ว30222

พุธ

ท32101 ส32101 ค32101 ว30202

พฤหัสบดี

ก32101 อ32101 ว30242 ค30203

ศุกร

ศ32101 ว30242 ว30222 ค30203 ส30207 I30202

ส32102

HomeRoom อ.อังสุคนธ  พิมพันธ ง32101.5.4 อ.ศุกลรัตน  เบาทอง พัก อ.วาสนา  ภูมี อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.วาสนา  ภูมี พ32101.5.4 อ.อังสุคนธ  พิมพันธ พัก อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.นิติ  คันธวิวรณ

HomeRoom อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา พัก อ.วาสนา  ภูมี อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

HomeRoom อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ พัก อ.วาสนา  ภูมี

HomeRoom อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ อ.นิติ  คันธวิวรณ อ.วาสนา  ภูมี พัก อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

อ30203.5.4

อ.บุษบา  วงวิพัฒน

กิจกรรม

2203 ฟสิกส2 6.9 6.9

2.9 6.14 2.9 3.9 เคมี1

6.12 3.7 3.7 ฟสิกส2

6.2 6.11 วิทย1 6.10

ดนตรีไทย วิทย1 เคมี1 3.4 3.5 3.4

6.10

ง32101.5.4 5.4
ง32101 อ.สายหยุด-ขุน จ. : คาบ 2 ประดิษฐ1

อ.กมลรัตน-ลิข จ. : คาบ 2 2203

พ32101.5.4 5.4
พ32101 อ.วิทยา-ดี อ. : คาบ 3 สนาม

อ.งามตา-ถิ่น อ. : คาบ 3 สุขศึกษา2

อ30203.5.4 5.4

อ30203. อ.D จ. : คาบ 8 หองอังกฤษ

อ.C จ. : คาบ 8 6.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.5อาจารยประจําชั้น  อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม ,  อ.เปรมจิต  คลายแกว
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

ว30222 อ32101 ว30242 ค30203 I30202

อังคาร

อ30213 ส32101 ว30202 ค32101 I30202

พุธ

ส30207 ส32101 ว30242 ค30203 ท32101

พฤหัสบดี

อ30213 ศ32101 ค32101 อ32101 ว30202

ศุกร

ส32102 ค30203 ว30222

ก32101

HomeRoom อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ปวีณา  สินกลัด ง32101.5.5 อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ พัก อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

HomeRoom อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร พัก อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

HomeRoom อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ พัก อ.เปรมจิต  คลายแกว อ.ธัญจิตรา  หงสพญา

HomeRoom อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.เปรมจิต  คลายแกว พัก อ.ปวีณา  สินกลัด อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา อ30203..5.5 พ32101.5.5 อ.เปรมจิต  คลายแกว พัก อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย

อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ

กิจกรรม

เคมี1 3.3 วิทย1 2301 2301

6.11 2.12 ฟสิกส1 1.8 6.9

7301 หองสังคม วิทย1 6.6 หองภาษาไทย

1.10 ดนตรีไทย 1.4 3.10 ฟสิกส1

6.10 6.12 เคมี1

6.9

ง32101.5.5 5.5
ง32101 อ.สายหยุด-ขุน จ. : คาบ 3 ประดิษฐ2

อ.กมลรัตน-ลิข จ. : คาบ 3 3.4

พ32101.5.5 5.5
พ32101 อ.สุชิน-พูล ศ. : คาบ 3 สนาม

อ.ปทมา-เสา ศ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ30203..5.5 5.5

อ30203. อ.D ศ. : คาบ 2 6.14

อ.C ศ. : คาบ 2 6.12

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.6อาจารยประจําชั้น  อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ ,  อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ
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

I30202 ก32101 ว30242 ค32101 ว30222

อังคาร

ส30207 ค30203 ว30242

พุธ

ว30202 I30202

พฤหัสบดี

ค30203 ส32101 ว30222 ท32101

ศุกร

ส32102 ส32101 ศ32101 ค30203 ว30202

ค32101

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐอ.มนตรี  เหรียญไพโรจน พัก อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ32101.5.6

HomeRoom อ32101.5.6 ง32101.5.6 อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ30203.5.6 พัก อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.พิมพพา  เธียรนรเศรษฐ

HomeRoom อ.ศุกลรัตน  เบาทอง พ32101.5.6 พัก อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ30213.5.6

HomeRoom อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย พัก อ.อนุรักษ  ทิพยมณี

HomeRoom อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน พัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน

อ30213.5.6

กิจกรรม

6.7 6.7 วิทย1 3.4 เคมี1

6.11 3.2 วิทย1

ฟสิกส1 6.7

6.6 หองสังคม เคมี1 หองภาษาไทย

7301 หองสังคม ดนตรีไทย 1.12 ฟสิกส1

6.7

ง32101.5.6 5.6
ง32101 อ.สายหยุด-ขุน อ. : คาบ 2 ประดิษฐ2

อ.กมลรัตน-ลิข อ. : คาบ 2 3.11

พ32101.5.6 5.6
พ32101 อ.วิทยา-ดี พ. : คาบ 3 สนาม

อ.งามตา-ถิ่น พ. : คาบ 3 สุขศึกษา2

อ30203.5.6 5.6

อ30203. อ.Bs อ. : คาบ 4 หองอังกฤษ

อ.As อ. : คาบ 4 Multi

อ30213.5.6 5.6
อ30213 อ.Gs พ. : คาบ 7 Multi

อ.Fs พ. : คาบ 7 6.7

อ30213 อ.Gs พฤ. : คาบ 8 Multi

อ.Fs พฤ. : คาบ 8 หองอังกฤษ

อ32101.5.6 5.6
อ32101 อ.Gs จ. : คาบ 7 6.2

อ.Fs จ. : คาบ 7 6.1

อ32101 อ.Gs อ. : คาบ 1 หองอังกฤษ

อ.Fs อ. : คาบ 1 Multi

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.7อาจารยประจําชั้น  อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย ,  อ.มนตชัย  สิทธิจันทร
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

ค32102 ว30222 อ32101 ส32101

อังคาร

ท32101 ว30202 ง30203

พุธ

ก32101 ค32102 อ32101 ว30242 ศ32101 ว30222

พฤหัสบดี

ว30202 ค30209 ง32103

ศุกร

ส32101 ค30209 ว30242 ส32102 ค30209

ค30209

HomeRoom อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ปวีณา  สินกลัด พ32101.5.7 พัก อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม ว30285.5.7

HomeRoom อ.ธัญจิตรา  หงสพญา อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท พัก อ.สุปญญา  ยังศิริ

HomeRoom อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย

HomeRoom อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ พัก อ30203.5.7 อ.ดร.สุรสีห (AB)  

HomeRoom อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขาอ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ

อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ

3.12 เคมี1 6.6 หองสังคม

หองภาษาไทย ฟสิกส2 คอม1

2203 2203 2203 ชีวะ2 ดนตรีไทย เคมี1

วิทย5 6.1 คอม1

หองสังคม ศูนยคณิต ชีวะ2 6.3 6.3

6.6

พ32101.5.7 5.7
พ32101 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 4 สนาม

อ.ปทมา-เสา จ. : คาบ 4 สุขศึกษา2

ว30285.5.7 5.7
ว30285 อ.มนตชัย-ส จ. : คาบ 7-คาบ 8 ศูนยวิทย

อ.ปราโมทย-น จ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.โกเมน-ป จ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30203.5.7 5.7
อ30203. อ.D พฤ. : คาบ 6 6.5

อ.C พฤ. : คาบ 6 6.4

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.8อาจารยประจําชั้น  อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ ,  อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร
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

ท32101 ว30242 ค32102 ง32102

อังคาร

ง30204 ส32101 ก32101 ค30209 ว30202

พุธ

ค32102 ว30242 I30202 ว30223

พฤหัสบดี

ศ32101 ค30209 ส32102 ว30223

ศุกร

ว30202 ค30209 ส32101 ท32101

ค30209

ค30215

I30202

HomeRoom อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ32101.5.8 อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.ฐิติภัทร  ทองมา

HomeRoom อ.รุงฟา  สุกใส อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ พัก อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ30213.5.8 อ.ปราโมทย  น้ํายาง อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.ไพรัตน  ฮงทอง พ32101.5.8

HomeRoom อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.จิระวรรณ  พึ่งกริม อ30203.5.8 พัก อ32101.5.8 อ.ไพรัตน  ฮงทอง

HomeRoom อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ30213.5.8 พัก อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ.อนุรักษ  ทิพยมณี

อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ

อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ

อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

3.11 ชีวะ1 2.4 คอม1

คอม3 6.6 6.6 6.5 ฟสิกส1

2.11 ชีวะ2 3.2 เคมี2

ดนตรีไทย 2.8 2.8 เคมี1

ฟสิกส1 6.2 6.2 หองภาษาไทย

2.9

ศูนยคณิต

6.2

พ32101.5.8 5.8
พ32101 อ.วิทยา-ดี พ. : คาบ 7 สนาม

อ.งามตา-ถิ่น พ. : คาบ 7 สุขศึกษา1

อ30203.5.8 5.8
อ30203. อ.Is พฤ. : คาบ 4 2202

อ.Hs พฤ. : คาบ 4 2201

อ30213.5.8 5.8

อ30213 อ.Gs พ. : คาบ 2 หองอังกฤษ

อ.Fs พ. : คาบ 2 2.11

อ30213 อ.Gs ศ. : คาบ 4 6.1

อ.Fs ศ. : คาบ 4 6.2

อ32101.5.8 5.8
อ32101 อ.Gs จ. : คาบ 2 Muit

อ.Fs จ. : คาบ 2 3.11

อ32101 อ.Gs พฤ. : คาบ 6 6.3

อ.Fs พฤ. : คาบ 6 6.2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.9อาจารยประจําชั้น  อ.ธัญจิตรา  หงสพญา
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

ศ32101 ส30206 I30202 ค32101 ง30282

อังคาร

ค30203 ว30108 ท32101

พุธ

ง30222 ส30206 ค32101

พฤหัสบดี

ส32101 ค30203 ง32102 ส32102

ศุกร

ก32101 ส32101 I30202 ค30203

HomeRoom อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ30211.5.9 อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.กมลรัตน  ลิขนะกุล

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.วิสาน  เจริญสิน พัก อ30213.5.9 อ.ธัญจิตรา  หงสพญา

HomeRoom อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา อ30211.5.9 พ32101.5.9 พัก อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ.สุภาพร  บุญหนัก

HomeRoom อ32101.5.9 อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ30203.5.9 อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.บุษบา  วงวิพัฒน

HomeRoom อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ30213.5.9 พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ32101.5.9 กิจกรรม

ดนตรีไทย 2301 2301 7401 7401

3.7 วิทยกาย 6.7

ประดิษฐ1 6.11 3.12

6.14 3.3 คอม1 6.7

2301 2301 2301 2202

พ32101.5.9 5.9
พ32101 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 4 สนาม

อ.ปทมา-เสา พ. : คาบ 4 สุขศึกษา1

อ30203.5.9 5.9
อ30203. อ.C พฤ. : คาบ 3 หองอังกฤษ

อ.Hs พฤ. : คาบ 3 Multi

อ30211.5.9 5.9

อ30211 อ.ครูใหม 1 จ. : คาบ 3 1.5

อ.Gs จ. : คาบ 3 2301

อ30211 อ.Gs พ. : คาบ 3 6.2

อ.ครูใหม 1 พ. : คาบ 3 6.5

อ30213.5.9 5.9
อ30213 อ.สิรินันทน-ส อ. : คาบ 6 6.6

อ.Is อ. : คาบ 6 6.7

อ30213 อ.Is ศ. : คาบ 4 1.3

อ.สิรินันทน-ส ศ. : คาบ 4 2301

อ32101.5.9 5.9
อ32101 อ.Gs พฤ. : คาบ 1 Muit

อ.นวลจันทร-ศ พฤ. : คาบ 1 6.13

อ32101 อ.นวลจันทร-ศ ศ. : คาบ 7 2202
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.10อาจารยประจําชั้น  อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง ,  อ.บุษบา  วงวิพัฒน
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

ส32101 ค32101 ส32102 อ30211 อ30213

อังคาร

อ30213 ง30222 ค30203 ท32101

พุธ

ง30282 อ32101 ค30203

พฤหัสบดี

ค32101 อ30211 I30202 ส30206 ว30108

ศุกร

อ32101 ง32102 ส32101 I30202 ค30203 ส30206

ศ32101

ก32101

HomeRoom อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขา พัก อ.ครูใหม 1  อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง

HomeRoom อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ พัก อ.อนุรักษ  ทิพยมณี

HomeRoom อ.กมลรัตน  ลิขนะกุล อ30203.5.10 พัก อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ

HomeRoom อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.ครูใหม 1  อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา พัก พ32101.5.10 อ.วิสาน  เจริญสิน

HomeRoom อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.ศศิธร  หลาบนารินทร พัก อ.ประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา

อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ

อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ

กิจกรรม

7401 7401 7401 6.6 6.12

7301 ประดิษฐ1 7401 หองภาษาไทย

7401 7401 7401

7401 7401 7401 7401 วิทย3

2.4 คอม1 6.6 6.6 6.7 6.7

ดนตรีไทย

7401

พ32101.5.10 5.10
พ32101 อ.วิทยา-ดี พฤ. : คาบ 6 สนาม

อ.งามตา-ถิ่น พฤ. : คาบ 6 สุขศึกษา2

อ30203.5.10 5.10
อ30203. อ.D พ. : คาบ 4 2.4

อ.C พ. : คาบ 4 7401

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.11อาจารยประจําชั้น  อ.นวลจันทร  เศรษฐกร
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

ส30206 ศ32101 อ30213 ค32101 ส32101 อ32101

อังคาร

ส30206 อ30211 ค30203 ง30282

พุธ

ง32102 ค32101 I30202 อ32101 ง30222

พฤหัสบดี

ส32102 I30202 ค30203 ส32101 อ30213 ท32101

ศุกร

ว30108 ก32101 อ30211 ค30203

HomeRoom อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.วาสนา  ภูมี พัก อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

HomeRoom อ30203.5.11 อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา อ.เบญจมาศ  ศรอําพล พัก อ.วาสนา  ภูมี อ.กมลรัตน  ลิขนะกุล

HomeRoom อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.วาสนา  ภูมี อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก พ32101.5.11 อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา

HomeRoom วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขาอ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.วาสนา  ภูมี อ.บุษบา  วงวิพัฒน พัก อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.ธัญจิตรา  หงสพญา

HomeRoom อ.วิสาน  เจริญสิน อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ พัก อ.เบญจมาศ  ศรอําพล อ.วาสนา  ภูมี กิจกรรม

2301 ดนตรีไทย 1.4 1.4 6.7 6.6

7301 6.4 6.14 6.14

คอม1 6.3 6.7 6.7 ประดิษฐ1

2301 2301 2301 2301 2301 2301

วิทย5 6.9 3.4 ศูนยคณิต

พ32101.5.11 5.11
พ32101 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 6 สนาม

อ.ปทมา-เสา พ. : คาบ 6 สุขศึกษา2

อ30203.5.11 5.11
อ30203. อ.D อ. : คาบ 1 2.8

อ.C อ. : คาบ 1 2.4

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.12อาจารยประจําชั้น  อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา ,  อ.จิราภรณ  เทพกรรณ
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

ค30221 อ32101 ก32101 ง32102 ศ32101

อังคาร

ท30202 ส30210 ค32101 I30202 ง30225

พุธ

อ32101 อ30213 ส30203 ท32101 ค32101 อ30211

พฤหัสบดี

อ30213 ส32102 ว30108 ท30211

ศุกร

ส30210 อ30211 ส30203 ท32101 ท30211

I30202

ส32101

ส32101

HomeRoom อ.รัตนา  ใสแกว อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ อ.ฐิติภัทร  ทองมา พัก อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโงว อ.จิราภรณ  เทพกรรณ อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.สุเทพ  ยาสุภาพ

HomeRoom อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.อังสุคนธ  พิมพันธ ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.อนุรักษ  ทิพยมณี พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.ครูใหม 1  

HomeRoom อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.วิสาน  เจริญสิน พัก อ.อรทัย  งามสม พ32101.5.12

HomeRoom อ.จิราภรณ  เทพกรรณ อ.ครูใหม 1  ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.อนุรักษ  ทิพยมณี พัก อ30203.5.12 อ.อรทัย  งามสม

อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา

อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา

กิจกรรม

6.5 6.5 6.5 คอม1 ดนตรีไทย

2.11 หองสังคม 2.10 3.3 ประดิษฐ2

2301 2301 2301 7301 2301 2301

2.9 6.3 วิทยกาย 1.12

2.1 2.5 หองสังคม 7401 2.7

3.12

7301

1.12

พ32101.5.12 5.12
พ32101 อ.วิทยา-ดี พฤ. : คาบ 7 สนาม

อ.งามตา-ถิ่น พฤ. : คาบ 7 สุขศึกษา2

อ30203.5.12 5.12
อ30203. อ.D ศ. : คาบ 6 2.7

อ.C ศ. : คาบ 6 2.5
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.13อาจารยประจําชั้น  อ.เบญจมาศ  ศรอําพล ,  อ.วาสนา  ภูมี
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

ส30203 ค30221 ท32101 ว30108

อังคาร

ท30202 ส32101 ก32101

พุธ

ค32101 ส32102 ศ32101 ส32101

พฤหัสบดี

ศุกร

ค32101 ง32102 ส30203 I30202

I30202

HomeRoom ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.รัตนา  ใสแกว อ.ธัญจิตรา  หงสพญา พัก อ30213.5.13,5.14 อ.วิสาน  เจริญสิน

HomeRoom จ30253,ญ30263.5.13 อ32101.5.13,5.14 อ.พนารัตน  แซโงว พัก อ.บุษบา  วงวิพัฒน อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ

HomeRoom อ.วาสนา  ภูมี วาที่ ร.ต.ชลสินธุ  แกวสีขาอ30203.5.13,5.14 อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ พัก อ30211.5.13,5.14 อ.บุษบา  วงวิพัฒน

HomeRoom จ30253,ญ30263.5.13 อ30211.5.13,5.14 พัก จ30253,ญ30263.5.13

HomeRoom อ.วาสนา  ภูมี พ32101.5.13 อ32101.5.13,5.14 อ.ฐิติภัทร  ทองมา พัก ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

อ30213.5.13,5.14

อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

กิจกรรม

2201 2201 หองภาษาไทย วิทย6

หองภาษาไทย 2.3 2.3

2201 2201 ดนตรีไทย 3.10

ศูนยคณิต คอม2 3.10 3.10

3.12

จ30253,ญ30263.5.13 5.13
ญ30263 อ.ปติวรตา-น อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองญี่ปุน

จ30253 อ.อณัญญา-พ อ. : คาบ 1-คาบ 2 6.8

จ30253 อ.อณัญญา-พ พฤ. : คาบ 1-คาบ 7 6.5

ญ30263 อ.ปติวรตา-น พฤ. : คาบ 1-คาบ 7 หองญี่ปุน

พ32101.5.13 5.13
พ32101 อ.ปทมา-เสา ศ. : คาบ 2 1.10

อ.สุชิน-พูล ศ. : คาบ 2 สนาม

อ30203.5.13,5.14 5.13
อ30203. อ.As พ. : คาบ 3 Multi

อ.C พ. : คาบ 3 2.7

อ.D พ. : คาบ 3 2.11

อ30211.5.13,5.14 5.13
อ30211 อ.เบญจมาศ-ศ พ. : คาบ 6 3.11

อ.Gs พ. : คาบ 6 3.10

อ.ครูใหม 1 พ. : คาบ 6 2202

อ30211 อ.Gs พฤ. : คาบ 4 3.1

อ.เบญจมาศ-ศ พฤ. : คาบ 4 3.4

อ.ครูใหม 1 พฤ. : คาบ 4 2.8

อ30213.5.13,5.14 5.13
อ30213 อ.Is จ. : คาบ 6 Muit
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.14อาจารยประจําชั้น  อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ ,  อ.เกศณิชชา  ทองมาก
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

ง32102 ท32101 ว30108 ส32102

อังคาร

ค32101 ส30203

พุธ

ค30221 I30202 ส32101

พฤหัสบดี

ส32101 ท32101 ก32101 ส30203

ศุกร

ค32101 ศ32101

ท30202

I30202

HomeRoom อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ.วิสาน  เจริญสิน พัก อ30213.5.13,5.14 อ.บุษบา  วงวิพัฒน

HomeRoom ฝ30233,ย30243.5.14 อ32101.5.13,5.14 อ.เปรมจิต  คลายแกว พัก ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

HomeRoom อ.รัตนา  ใสแกว อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ30203.5.13,5.14 อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา พัก อ30211.5.13,5.1430233,ย30243.5.1

HomeRoom อ.สุกัญญา  เชยวัฒนา 30233,ย30243.5.1 อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ30211.5.13,5.14 พัก อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

HomeRoom พ32101.5.14 อ.เปรมจิต  คลายแกว อ32101.5.13,5.14 อ.โฆษิต  มั่นคงหัตถ พัก ฝ30233,ย30243.5.14

อ.พนารัตน  แซโงว

อ30213.5.13,5.14

อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

กิจกรรม

คอม1 2.1 วิทย6 2.12

ศูนยคณิต 7401

6.13 6.13 2.1

2.6 2.10 7401 7401

2.12 ดนตรีไทย

7401

7401

ฝ30233,ย30243.5.14 5.14
ย30243 อ.พิมพันธุ-พ อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองเยอรมัน

ฝ30233 อ.ศุภวรรณ-ชัย อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองฝรั่งเศส

ฝ30233 อ.ศุภวรรณ-ชัย พ. : คาบ 7 2202

ย30243 อ.พิมพันธุ-พ พ. : คาบ 7 2203

ฝ30233 อ.ศุภวรรณ-ชัย พฤ. : คาบ 2 หองฝรั่งเศส

ย30243 อ.พิมพันธุ-พ พฤ. : คาบ 2 2.6

ย30243 อ.พิมพันธุ-พ ศ. : คาบ 6-คาบ 7 หองเยอรมัน

ฝ30233 อ.ศุภวรรณ-ชัย ศ. : คาบ 6-คาบ 7 หองฝรั่งเศส

พ32101.5.14 5.14
พ32101 อ.งามตา-ถิ่น ศ. : คาบ 1 สุขศึกษา2

อ.วิทยา-ดี ศ. : คาบ 1 สนาม

อ30203.5.13,5.14 5.14

อ30203. อ.As พ. : คาบ 3 Multi

อ.C พ. : คาบ 3 2.7

อ.D พ. : คาบ 3 2.11

อ30211.5.13,5.14 5.14
อ30211 อ.ครูใหม 1 พ. : คาบ 6 2202

อ.เบญจมาศ-ศ พ. : คาบ 6 3.11

อ.Gs พ. : คาบ 6 3.10
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