
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.1อาจารยประจําชั้น  อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ ,  อ.วราศา  แยมเจริญ

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

ว30241 อ30219 ค31103 IS30201 ว30202

อังคาร

ว30221 ค30202 ส31103 ง31101 อ30219

พุธ

ศ31102 IS30201 ท30205 ส31103 ค31103 ว30241

พฤหัสบดี

ท31102 ค30202 ว30221 ก31101

ศุกร

ว30202 ค30202 ส31104 อ31102

อ31102

HomeRoom อ.เยาวรี  หนอนาคํา พ31102.4.1 อ.อังสุคนธ  พิมพันธ พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงคอัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.ประยูร  แถมจอหอ พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.เยาวรี  หนอนาคํา

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.วราศา  แยมเจริญ เลือกเสร,ี1,2,3,4,5,6

HomeRoom อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ30202.4.1 อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

กิจกรรม

ชีวะ2 1.10 1.11 1.10 ฟสิกส1

เคมี2 7401 2202 ประดิษฐ1 2203

ศิลปะ 1.4 หองสมุด 2201 2201 ชีวะ2

1.8 7401 เคมี1 3.7

ฟสิกส1 ศูนยคณิต 7401 7401

2203

พ31102.4.1 4.1
พ31102 อ.อารีย-รัก จ. : คาบ 2 สุขศึกษา1

อ.ปรียากร-ป จ. : คาบ 2 พละ1

เลือกเสรี,1,2,3,4,5,6 4.1
เลือกเสรี อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.1 4.1
อ30202 อ.Ufuk ศ. : คาบ 6 2.12

อ.Alex ศ. : คาบ 6 7401

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.2อาจารยประจําชั้น  อ.รุงฟา  สุกใส ,  อ.ยศ  พฤกษชัยกุล
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

ว30221 ส31104 ค31103 อ31102 IS30201

อังคาร

ก31101 ส31103 ท30205 ง31101 ค30202 ว30202

พุธ

IS30201 ศ31102 อ30219 ว30241 ค31103

พฤหัสบดี

ว30202 อ31102 ค30202 ว30241

ศุกร

ท31102 ค30202 ส31103 ว30221 อ30219

HomeRoom อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

HomeRoom อ.วราศา  แยมเจริญ อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.ประยูร  แถมจอหอ พัก อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.สาโรจน  มีไผ อ.สุภาพร  บุญหนัก

HomeRoom อ.ศุกลรัตน  เบาทอง อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.สาโรจน  มีไผ เลือกเสร,ี1,2,3,4,5,6

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

อ30202.4.2

พ31102.4.2

กิจกรรม

เคมี1 3.6 2201 2201 2201

1.11 1.11 6.3 ประดิษฐ1 ศูนยคณิต พสวท

1.8 ศิลปะ 2.8 ชีวะ1 7401

ฟสิกส1 3.8 3.1 ชีวะ2

3.9 3.10 3.7 เคมี1 3.1

พ31102.4.2 4.2
พ31102 อ.อารีย-รัก พ. : คาบ 8 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พ. : คาบ 8 พละ1

เลือกเสรี,1,2,3,4,5,6 4.2
เลือกเสรี อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.2 4.2
อ30202 อ.Ufuk จ. : คาบ 8 2201

อ.Alex จ. : คาบ 8 1.9

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.3อาจารยประจําชั้น  อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ ,  อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค
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

ว30202 IS30201 ส31104 ก31101

อังคาร

ส31103 ค30202 อ31102 อ30219 ว30241

พุธ

ว30221 ง31101 ค30202 ศ31102 ส31103 IS30201

พฤหัสบดี

อ30219 ค31103 ว30241 ว30202

ศุกร

ท31102 อ31102 ว30221 ค30202

ค31103

ท30205

HomeRoom อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พ31102.4.3 อ.วราศา  แยมเจริญ

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงคอ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.สุนี  อยาลืมญาติ พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ30202.4.3 อ.สาโรจน  มีไผ

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภอ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

HomeRoom อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.สาโรจน  มีไผ พัก อ.รัตนวดี  โมรากุล เลือกเสร,ี1,2,3,4,5,6

HomeRoom อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ.สุนี  อยาลืมญาติ พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

อ.ประยูร  แถมจอหอ

กิจกรรม

ฟสิกส1 6.7 2202 หองแนะแนว

6.9 6.9 6.9 6.8 ชีวะ1

เคมี1 ประดิษฐ1 6.13 ศิลปะ 1.8 2201

3.2 3.2 ชีวะ1 ฟสิกส2

หองภาษาไทย 6.6 เคมี2 ศูนยคณิต

3.8

2.5

พ31102.4.3 4.3
พ31102 อ.อารีย-รัก จ. : คาบ 6 สุขศึกษา1

อ.ปรียากร-ป จ. : คาบ 6 พละ1

เลือกเสรี,1,2,3,4,5,6 4.3
เลือกเสรี อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.3 4.3
อ30202 อ.Ufuk อ. : คาบ 6 6.7

อ.Alex อ. : คาบ 6 6.8

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.4อาจารยประจําชั้น  อ.ชัยฤทธิ์  วีรประทีป ,  อ.อังสุคนธ  พิมพันธ
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

ว30202 ค31103 ศ31102 ส31103

อังคาร

ค30202 ว30221 ท31102

พุธ

ว30241 อ31102 ก31101 ค31103 อ30219

พฤหัสบดี

IS30201 ค30202 ส31104 ว30202

ศุกร

ค30202 IS30201 ท30205 อ30219 ว30241 ว30221

อ31102

ง31101

ส31103

HomeRoom อ.ศุกลรัตน  เบาทอง อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก พ31102.4.4 อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ธงชัย  ทองสุพล

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย พัก อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ30202.4.4

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.วราศา  แยมเจริญ อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง เลือกเสร,ี1,2,3,4,5,6

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.ประยูร  แถมจอหอ พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.สาโรจน  มีไผ อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย

อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ

อ.ธงชัย  ทองสุพล

กิจกรรม

ฟสิกส2 3.2 ศิลปะ 6.11

3.10 เคมี1 หองภาษาไทย

ศูนยวิทย 3.2 2203 2203 2203

2201 1.7 1.7 ฟสิกส1

1.6 1.6 หองสมุด 6.10 ชีวะ1 เคมี1

6.12

ประดิษฐ1

2203

พ31102.4.4 4.4
พ31102 อ.อารีย-รัก จ. : คาบ 5 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ จ. : คาบ 5 พละ1

เลือกเสรี,1,2,3,4,5,6 4.4
เลือกเสรี อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.4 4.4
อ30202 อ.Ufuk อ. : คาบ 7 3.8

อ.Alex อ. : คาบ 7 3.6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.5อาจารยประจําชั้น  อ.ภาวดี  ผสมทรัพย ,  อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน
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

ค30202 ศ31102 ส31103

อังคาร

ส31103 IS30201 ว30221 ค30202

พุธ

ง31101 ง30204 ค30202

พฤหัสบดี

ว30241 ค31103 ว30221 ท30205

ศุกร

ค31103 ว30241 ท31102 IS30201

ส31104

ก31101

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก ว30202.4.5 อ31102.4.5

HomeRoom พ31102.4.5 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom ว30202.4.5 อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ31102.4.5 อ.รัชพล  เตจะยา อ.ประยูร  แถมจอหอ

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ30219.4.5 อ.เยาวรี  หนอนาคํา พัก อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ

อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

อ30219.4.5

อ30202.4.5

อ.วราศา  แยมเจริญ

กิจกรรม

3.11 ศิลปะ 1.8

6.11 6.10 เคมี2 3.2

ประดิษฐ1 คอม3 3.8

ชีวะ2 3.11 เคมี1 หองสมุด

6.8 ชีวะ2 หองภาษาไทย 6.5

3.6

หองแนะแนว

พ31102.4.5 4.5
พ31102 อ.อารีย-รัก อ. : คาบ 1 สุขศึกษา1

อ.ปรียากร-ป อ. : คาบ 1 พละ1

ว30202.4.5 4.5
ว30202 อ.ณัฐวัชร-มหา จ. : คาบ 5-คาบ 6

อ.ศุกลรัตน-บ จ. : คาบ 5-คาบ 6 ฟสิกส2

ว30202 อ.ณัฐวัชร-มหา พ. : คาบ 1-คาบ 2

อ.ศุกลรัตน-บ พ. : คาบ 1-คาบ 2 ฟสิกส1

อ30202.4.5 4.5
อ30202 อ.Robert พ. : คาบ 8 3.7

อ.Kathrina พ. : คาบ 8 3.8

อ30219.4.5 4.5
อ30219 อ.Sherlyn อ. : คาบ 8 3.2

อ.Robert อ. : คาบ 8 3.1

อ30219 อ.Robert ศ. : คาบ 2 6.8

อ.Sherlyn ศ. : คาบ 2 หองอังกฤษ

อ31102.4.5 4.5
อ31102 อ.Kathrina จ. : คาบ 7 หองอังกฤษ

อ.Robert จ. : คาบ 7 3.6

อ31102 อ.Robert พฤ. : คาบ 5 หองเยอรมัน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.6อาจารยประจําชั้น  อ.วนิดา  ศรีคง ,  อ.รัชพล  เตจะยา
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

ส31104 ก31101 ส31103 ว30202 ค31103

อังคาร

IS30201 ค30202 ว30241 ง30204

พุธ

ค30202 ว30221 ท31102

พฤหัสบดี

ส31103 IS30201 ว30221 ค31103 ว30241

ศุกร

ง31101 ศ31102 ค30202 ว30202

ท30205

HomeRoom อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.วราศา  แยมเจริญ อ.วนิดา  ศรีคง พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

HomeRoom อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ30219.4.6 อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.พรรณี  ประยุง อ.รุงฟา  สุกใส

HomeRoom อ30202.4.6 อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พ31102.4.6 พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.วนิดา  ศรีคง อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ.รัชพล  เตจะยา พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.พรรณี  ประยุง อ30219.4.6

HomeRoom อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ อ31102.4.6

อ31102.4.6

อ.ประยูร  แถมจอหอ

กิจกรรม

6.7 หองแนะแนว 6.5 พสวท ศูนยคณิต

6.8 6.12 ชีวะ1 คอม3

6.7 เคมี2 2.2

3.1 3.1 เคมี2 6.1 ชีวะ1

ประดิษฐ1 ศิลปะ 2.9 พสวท

หองสมุด

พ31102.4.6 4.6
พ31102 อ.อารีย-รัก พ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พ. : คาบ 3 พละ1

อ30202.4.6 4.6
อ30202 อ.Robert พ. : คาบ 1 6.5

อ.Kathrina พ. : คาบ 1 6.7

อ30219.4.6 4.6

อ30219 อ.Robert อ. : คาบ 2 6.8

อ.Kathrina อ. : คาบ 2 Muti

อ30219 อ.Robert พฤ. : คาบ 7 6.1

อ.Kathrina พฤ. : คาบ 7 6.4

อ31102.4.6 4.6
อ31102 อ.Robert จ. : คาบ 8 6.3

อ.Kathrina จ. : คาบ 8 6.6

อ31102 อ.Robert ศ. : คาบ 7 6.6

อ.Kathrina ศ. : คาบ 7 6.8

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.7อาจารยประจําชั้น  อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา ,  อ.รัตนวดี  โมรากุล
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

ค31104 ว30241 ง31103 ว30202 ส31103

อังคาร

อ31102 ค30208 อ30219 ว30221 ค30292 ว30282

พุธ

ค31104 ส31104 ว30221 ท31102

พฤหัสบดี

ว30202 ค30208 ง30202

ศุกร

ศ31102 ส31103 อ30219 ค30208 ว30241

อ31102

ก31101

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.สุปญญา  ยังศิริ พัก อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ.สุนี  อยาลืมญาติ อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา

HomeRoom อ30202.4.7 อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ภาวดี  ผสมทรัพย

HomeRoom อ.รัตนวดี  โมรากุล พ31102.4.7 พัก อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ดร.สุรสีห (AB)  

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.เยาวรี  หนอนาคํา

อ.สุนี  อยาลืมญาติ

อ.วราศา  แยมเจริญ

ศูนยคณิต ชีวะ2 คอม3 ฟสิกส1 2.1

6.10 ศูนยคณิต หองอังกฤษ ศูนยวิทย 3.8 ฟสิกส2

ศูนยคณิต หองจริยะ เคมี1 2202

ฟสิกส2 2203 คอม2

ศิลปะ 3.10 3.8 ศูนยคณิต ชีวะ2

2.1

3.10

พ31102.4.7 4.7
พ31102 อ.อารีย-รัก พฤ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 3 พละ1

อ30202.4.7 4.7
อ30202 อ.Ufuk พ. : คาบ 1 3.6

อ.Alex พ. : คาบ 1 3.1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.8อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัชดา  พินิจชอบ ,  อ.ธงชัย  ทองสุพล
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

ค31104 IS30201 ว30221 ง30204

อังคาร

ท31102 ค30208 ว30202

พุธ

ว30241 ค31104 ส31103

พฤหัสบดี

ค30208 ศ31102 ว30202 ส31104

ศุกร

ค30208 ว30221 ก31101 ว30241

ส31103

ค30214

IS30201

ง31102

HomeRoom อ31102.4.8 อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.มาลัย  เกื้อกิจ พัก อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.รุงฟา  สุกใส

HomeRoom อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ31102.4.8

HomeRoom อ.พรรณี  ประยุง อ30202.4.8 พัก พ31102.4.8 อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ธงชัย  ทองสุพล

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ30219.4.8 พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น พัก อ30219.4.8 อ.วราศา  แยมเจริญ อ.พรรณี  ประยุง

อ.ธงชัย  ทองสุพล

อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ

อ.มาลัย  เกื้อกิจ

อ.รุงฟา  สุกใส

ศูนยคณิต 6.11 เคมี2 คอม3

หองภาษาไทย ศูนยคณิต ฟสิกส2

ชีวะ1 6.1 6.1

2.11 ศิลปะ พสวท 2203

ศูนยคณิต เคมี2 2.2 ชีวะ1

6.5

ศูนยคณิต

2203

คอม2

พ31102.4.8 4.8
พ31102 อ.อารีย-รัก พ. : คาบ 5 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พ. : คาบ 5 พละ1

อ30202.4.8 4.8
อ30202 อ.Robert พ. : คาบ 3 หองอังกฤษ

อ.Kathrina พ. : คาบ 3 6.2

อ30219.4.8 4.8

อ30219 อ.Robert พฤ. : คาบ 3 2.8

อ.Kathrina พฤ. : คาบ 3 2.3

อ30219 อ.Robert ศ. : คาบ 5 2.2

อ.Kathrina ศ. : คาบ 5 2.3

อ31102.4.8 4.8
อ31102 อ.Robert จ. : คาบ 1 6.10

อ.Kathrina จ. : คาบ 1 6.12

อ31102 อ.Robert อ. : คาบ 7 6.5

อ.Kathrina อ. : คาบ 7 Muti

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.9อาจารยประจําชั้น  อ.ประยูร  แถมจอหอ ,  อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ
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

ง31102 ค31103 IS30201

อังคาร

ท31102 ก31101

พุธ

ค30202 ส31103 ส31104 ว30106

พฤหัสบดี

ค30202 ส31103 IS30201

ศุกร

ศ31102 ค31103

ค30202

HomeRoom อ.รุงฟา  สุกใส อ30207.4.9 พัก อ.กรรณิการ  อุทธา อ30219.4.9 อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ31102.4.9 พัก อ.วราศา  แยมเจริญ

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.วนิดา  ศรีคง อ31102.4.9 พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.ณัชพงษพัฒน  คันธวิวรณ

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ30219.4.9 พัก อ.วนิดา  ศรีคง อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน เลือกเสรี,9,10,11,12,13,14

HomeRoom อ30207.4.9 อ30202.4.9 พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.กรรณิการ  อุทธา พ31102.4.9

อ.กรรณิการ  อุทธา

กิจกรรม

คอม2 2203 2.4

2203 2203

2.6 2.6 6.11 วิทย5

7401 2201 2201

ศิลปะ 2203

3.7

พ31102.4.9 4.9
พ31102 อ.อารีย-รัก ศ. : คาบ 7 สุขศึกษา1

อ.ปรียากร-ป ศ. : คาบ 7 พละ1

เลือกเสรี,9,10,11,12,134.9
เลือกเสรี อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พัชรพล-ปญ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รพีพร-ภ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุเทพ-ยา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.9 4.9

อ30202 อ.Ufuk ศ. : คาบ 3 2.11

อ.Michael ศ. : คาบ 3 Muti

อ30207.4.9 4.9
อ30207 อ.สุรัตน-พ จ. : คาบ 3 6.3

อ.Stuart จ. : คาบ 3 Muti

อ30207 อ.Stuart ศ. : คาบ 2 2203

อ.สุรัตน-พ ศ. : คาบ 2 1.11

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.10อาจารยประจําชั้น  อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน
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

อ31102 IS30201 ส31103 ว30106

อังคาร

ค30202 ส31103 อ30207 อ30219

พุธ

ท31102 IS30201 ค31103

พฤหัสบดี

อ30207 ค30202 อ31102

ศุกร

ค30202 ง31102 อ30219 ส31104

ค31103

ศ31102

ก31101

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน อ.ธงชัย  ทองสุพล พัก อ.ณัชพงษพัฒน  คันธวิวรณ

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ธงชัย  ทองสุพล พัก อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

HomeRoom อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ30202.4.10 พัก อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

HomeRoom อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ พ31102.4.10 เลือกเสรี,9,10,11,12,13,14

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.รุงฟา  สุกใส พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ

อ.วราศา  แยมเจริญ

กิจกรรม

หองอังกฤษ 2.4 หองสังคม เคมี1

6.14 หองสังคม หองญี่ปุน หองอังกฤษ

หองภาษาไทย ศูนยคณิต ศูนยคณิต

3.5 3.5 7401

3.5 คอม3 2202 2202

6.13

ศิลปะ 

2.8

พ31102.4.10 4.10
พ31102 อ.อารีย-รัก พฤ. : คาบ 6 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พฤ. : คาบ 6 พละ1

เลือกเสรี,9,10,11,12,134.10
เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุเทพ-ยา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รพีพร-ภ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พัชรพล-ปญ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.10 4.10

อ30202 อ.Ufuk พ. : คาบ 3 หองเยอรมัน

อ.Alex พ. : คาบ 3 2.4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.11อาจารยประจําชั้น  อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ ,  อ.สุภาพร  บุญหนัก
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

ท31102 ศ31102 อ30219 อ31102

อังคาร

ค30202 IS30201 ส31104 ส31103

พุธ

ง31102 ค31103 ก31101 อ30207 อ30219

พฤหัสบดี

ค30202 ส31103

ศุกร

อ31102 อ30207 ค30202 ว30106

ค31103

IS30201

HomeRoom อ.อนุรักษ  ทิพยมณี พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ.รุงฟา  สุกใส อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.วราศา  แยมเจริญ พัก อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก พ31102.4.11 พัก อ30202.4.11 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค เลือกเสรี,9,10,11,12,13,14

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.ณัชพงษพัฒน  คันธวิวรณ

อ.สุภาพร  บุญหนัก

อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน

กิจกรรม

หองภาษาไทย ศิลปะ 6.3 6.3

2.9 2.11 7401 6.4

คอม3 6.8 หองแนะแนว 2.12 2.12

1.4 2202

2.4 2.4 2203 วิทย6

ศูนยคณิต

2.10

พ31102.4.11 4.11
พ31102 อ.อารีย-รัก พฤ. : คาบ 2 สุขศึกษา1

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 2 พละ1

เลือกเสรี,9,10,11,12,134.11
เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุเทพ-ยา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รพีพร-ภ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พัชรพล-ปญ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.11 4.11

อ30202 อ.Ufuk พฤ. : คาบ 5 2.2

อ.Alex พฤ. : คาบ 5 2.10

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.12อาจารยประจําชั้น  อ.ภรัณยู  วุฒินันท ,  อ.วราภา  ทองพาศน
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

ท31102 ว30105 อ30207

อังคาร

IS30201 อ30207 ท30207 ส31103

พุธ

ส31104 ง31102 ส31103 ส30209 อ31102

พฤหัสบดี

ศ31102 IS30201 ส30202 อ30219

ศุกร

อ30219 ค30220 ก31101 อ31102 ค31103 ส30202

ส30209

ท30201

ค31103

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.พรรณี  ประยุง อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ

HomeRoom อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒน อ.วิจิตรา  เลาวเลิศ พ31102.4.12 พัก อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.ธงชัย  ทองสุพล

HomeRoom อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.รุงฟา  สุกใส อ.ธงชัย  ทองสุพล พัก .วาที่ ร.ต.ธัชทฤต  สุขเจริญ อ.สุนี  อยาลืมญาติ

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.จิรวรรณ  เจริญกุลวัฒนอ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ30202.4.12 เลือกเสรี,9,10,11,12,13,14

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.วราศา  แยมเจริญ พัก อ.สุนี  อยาลืมญาติ อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

.วาที่ ร.ต.ธัชทฤต  สุขเจริญ

อ.ธัญจิตรา  หงสพญา

อ.พรทิพย  ชาติกรณ

กิจกรรม

7401 ชีวะ1 1.7

2.1 2.1 2.11 2.11

หองสังคม คอม3 2.10 7401 2.7

ศิลปะ 2.5 6.14 2.12

3.11 3.11 หองแนะแนว 2201 1.4 2203

1.7

หองภาษาไทย

2.7

พ31102.4.12 4.12
พ31102 อ.อารีย-รัก อ. : คาบ 3 สุขศึกษา2

อ.กันตภณ-บุญ อ. : คาบ 3 พละ1

เลือกเสรี,9,10,11,12,134.12
เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุเทพ-ยา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รพีพร-ภ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พัชรพล-ปญ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30202.4.12 4.12

อ30202 อ.Ufuk พฤ. : คาบ 6 6.12

อ.Alex พฤ. : คาบ 6 6.11

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.13อาจารยประจําชั้น  อ.อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิน ,  อ.ปติวรตา  นาคจันทร
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

ว30105 ท31102

อังคาร

ท30201 ศ31102 ส31104

พุธ

ค31103 ก31101 ส30202 IS30201

พฤหัสบดี

ง31102 ส31103

ศุกร

ค30220 ส31103 IS30201

ค31103

ส30202

HomeRoom อ.พรรณี  ประยุง อ30202.4.13,4.14 พัก อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ30219.4.13,14

HomeRoom จ30252,ย30246.4.13 อ.ธัญจิตรา  หงสพญา พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ30207.4.13,4.14

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.วราศา  แยมเจริญ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ31102.4.13,14 อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ30207.4.13,4.14

HomeRoom อ31102.4.13,1430252,ย30246.4.1 อ.รุงฟา  สุกใส พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงคอ30219.4.13,14 เลือกเสรี,9,10,11,12,13,14

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ พ31102.4.13 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ จ30252,ย30246.4.13

อ.พรทิพย  ชาติกรณ

อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

30252,ย30246.4.1

กิจกรรม

วิทย1 7401

หองภาษาไทย ศิลปะ 2.1

2.9 2.9 1.6 6.7

คอม2 2.9

6.3 2.8 6.3

7401

2.1

จ30252,ย30246.4.13 4.13
ย30246 อ.เบญจมาศ-ศ อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองเยอรมัน

จ30252 อ.อณัญญา-พ อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองอังกฤษ

จ30252 อ.อณัญญา-พ พ. : คาบ 8 หองอังกฤษ

ย30246 อ.เบญจมาศ-ศ พ. : คาบ 8 หองเยอรมัน

จ30252 อ.อณัญญา-พ พฤ. : คาบ 2 หองญี่ปุน

ย30246 อ.เบญจมาศ-ศ พฤ. : คาบ 2 หองเยอรมัน

จ30252 อ.อณัญญา-พ ศ. : คาบ 6-คาบ 7 หองอังกฤษ

ย30246 อ.เบญจมาศ-ศ ศ. : คาบ 6-คาบ 7 หองเยอรมัน

พ31102.4.13 4.13
พ31102 อ.อารีย-รัก ศ. : คาบ 2 สุขศึกษา2

อ.ปรียากร-ป ศ. : คาบ 2 พละ1

เลือกเสรี,9,10,11,12,134.13

เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุเทพ-ยา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รพีพร-ภ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พัชรพล-ปญ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.14อาจารยประจําชั้น  อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา ,  อ.มิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
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

ศ31102 ค30220 ส31103

อังคาร

ง31102 ค31103 IS30201

พุธ

ส30202 ท31102 ค31103

พฤหัสบดี

ว30105 ส31103

ศุกร

ท30201 ก31101 IS30201

ส30202

ส31104

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ 30262,ฝ30232.4.อ30202.4.13,4.14 พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ธงชัย  ทองสุพล อ30219.4.13,14

HomeRoom ญ30262,ฝ30232.4.14 อ.รุงฟา  สุกใส พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ อ30207.4.13,4.14

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ31102.4.13,14 อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ30207.4.13,4.14

HomeRoom อ31102.4.13,14 อ.พรรณี  ประยุง พัก อ.ธงชัย  ทองสุพล อ30219.4.13,14 เลือกเสรี,9,10,11,12,13,14

HomeRoom อ.ธัญจิตรา  หงสพญา อ.วราศา  แยมเจริญ อ.นิติพงษ  ปญญาวงษ พัก พ31102.4.14 ญ30262,ฝ30232.4.14

อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

30262,ฝ30232.4.

กิจกรรม

ศิลปะ 2.12 2202

คอม3 2201 6.2

7301 7301 2.7

วิทย1 2.11

2202 2202 2.6

2202

2.12

ญ30262,ฝ30232.4.14 4.14
ฝ30232 อ.มิ่งขวัญ-ช จ. : คาบ 2 หองฝรั่งเศส

ญ30262 อ.ปติวรตา-น จ. : คาบ 2 หองญี่ปุน

ญ30262 อ.ปติวรตา-น อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองญี่ปุน

ฝ30232 อ.มิ่งขวัญ-ช อ. : คาบ 1-คาบ 2 หองฝรั่งเศส

ญ30262 อ.ปติวรตา-น พ. : คาบ 8 หองญี่ปุน

ฝ30232 อ.มิ่งขวัญ-ช พ. : คาบ 8 หองฝรั่งเศส

ญ30262 อ.ปติวรตา-น ศ. : คาบ 6-คาบ 7 หองญี่ปุน

ฝ30232 อ.มิ่งขวัญ-ช ศ. : คาบ 6-คาบ 7 หองฝรั่งเศส

พ31102.4.14 4.14
พ31102 อ.อารีย-รัก ศ. : คาบ 5 สุขศึกษา2

อ.กันตภณ-บุญ ศ. : คาบ 5 พละ1

เลือกเสรี,9,10,11,12,134.14

เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุเทพ-ยา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รพีพร-ภ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พัชรพล-ปญ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปรียากร-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ
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