
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.1อาจารยประจําชั้น  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

ก22102 พ22103 ท22102 ค20218

อังคาร

ว22102 อ22102 พ22104

พุธ

ค22102 อ20204 ง20204 ส22103

พฤหัสบดี

ส22104 ค22102 ส22103 อ20204 ท22102

ศุกร

อ22102 ส22103 ศ22101 ค20204

ค20204

ค22102

ว22102

HomeRoom อ.พรรณี  เกษกมล อ.อารีย  รักธรรม อ.สุพัชชา  เครือฉิม พัก อ.มาลัย  เกื้อกิจ ยุว-เนตร 2

HomeRoom ง22102.2.1 อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล พัก อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.ดวงกมล  นวลมณี

HomeRoom อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.สุปญญา  ยังศิริ พัก อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

HomeRoom อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.ปรานอม  ทศรฐ อ22102.2.1 อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.สุพัชชา  เครือฉิม

HomeRoom อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว อ.วิมลศรี  จุฬารักษ พัก อ.ปรานอม  ทศรฐ

อ.ปรานอม  ทศรฐ

อ.ปรานอม  ทศรฐ

อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

กิจกรรม

2.1 สุขศกึษา2 2.1 2.1

วิทย4 2.1 โรงยมิส

2.1 2.1 คอมฯ2 2.1

2.1 ศนูยคณติ 2.1 2.1 2.1

2.1 2.1 หองศลิปะ 2.1

2.1

2.1

วิทย4

ง22102.2.1 2.1
ง22102 อ.นฤมล-อัม อ. : คาบ 1-คาบ 2 คอมฯ3

อ.จิรฐิติ-มวง อ. : คาบ 1-คาบ 2 คอมฯ3

อ22102.2.1 2.1
อ22102 อ.Perry พฤ. : คาบ 3 หองอังกฤษ

อ.Louis พฤ. : คาบ 3 2.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.2อาจารยประจําชั้น  อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล
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 ค22102 ก22102 อ20204

อังคาร

พ22103 ท22102 ส21103 ค20218 อ22102

พุธ

ค22102 ส21103 ว22102 อ20204 พ22104

พฤหัสบดี

ง20204 ค22102 ส22104 ท22102

ศุกร

ค20204 อ22102 ส21103 ว22102

ค20204

HomeRoom อ.วิมลศรี  จุฬารักษ อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.พรรณี  เกษกมล พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.อารีย  รักธรรม อ.อรทัย  งามสม อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล พัก อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.สมใจ  ไมสนธิ์

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ดวงกมล  นวลมณี

HomeRoom อ.สุปญญา  ยังศิริ อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ22102.2.2 พัก อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.อรทัย  งามสม

HomeRoom อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ อ.สมใจ  ไมสนธิ์ ง22102.2.2 พัก อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ

กิจกรรม

หองศลิปะ 2.2 2.2 2.2

สุขศกึษา2 2.2 2.2 2.2 2.2

2.2 2.2 วิทย4 2.2 โรงยมิส

คอมฯ2 2.2 2.2 2.2

2.2 หองอังกฤษ 2.2 วิทย4

2.2

ง22102.2.2 2.2
ง22102 อ.นฤมล-อัม ศ. : คาบ 3-คาบ 4 คอมฯ3

อ.จิรฐิติ-มวง ศ. : คาบ 3-คาบ 4 คอมฯ3

อ22102.2.2 2.2
อ22102 อ.Perry พฤ. : คาบ 4 2.3

อ.Louis พฤ. : คาบ 4 2.2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.3อาจารยประจําชั้น  อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล ,  อ.สุนันท  ฟกเขียว
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

ว22102 ส21103 ค22102 พ22103

อังคาร

จ20254 พ22104 อ20204 ส21103 

พุธ

ท22102 ศ22101 ค22102 ง22102

พฤหัสบดี

จ20254 อ20204 อ22102

ศุกร

ส21103 ท22102 ค22102 ก22102

อ22102

ค20218

ว22102

ส22104

HomeRoom อ.ครูวิทย1  อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ พัก อ.อารีย  รักธรรม ยุว-เนตร 2

HomeRoom ค20204.2.3.2.6 อ.Yun  Zheng อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.สมใจ  ไมสนธิ์ พัก อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

HomeRoom อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.วิมลศรี  จุฬารักษ อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ พัก อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน

HomeRoom อ.Yun  Zheng อ.สมใจ  ไมสนธิ์ ว20209.2.3.2.6 ค20204.ว20209 พัก อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล

HomeRoom อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ พัก อ22102.2.3 อ.พรรณี  เกษกมล

อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล

อ.มาลัย  เกื้อกิจ

อ.ครูวิทย1  

อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

กิจกรรม

วทิย3 2.3 2.3 สุขศกึษา2

2.3 โรงยมิส หองอังกฤษ 2.3

2.3 หองศลิปะ 2.3 คอมฯ3

2.3 หองอังกฤษ 2.3

2.3 2.3 2.3 หองแนะแนว

2.3

2.3

ศนูยวทิย

2.3

ค20204.2.3.2.6 2.3
ค20204 อ.สมใจ-ธน อ. : คาบ 1 2.6

ค20204.ว20209 2.3
ว20209 อ.นิติ-คันธ พฤ. : คาบ 4 วิทย3

ค20204 อ.สมใจ-ธน พฤ. : คาบ 4 2.6

ว20209.2.3.2.6 2.3
ว20209 อ.นิติ-คันธ พฤ. : คาบ 3 วิทย3

อ22102.2.3 2.3
อ22102 อ.Perry ศ. : คาบ 6 2.8

อ.Louis ศ. : คาบ 6 2.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.4อาจารยประจําชั้น  อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น ,  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

ว20209 ค22102

อังคาร

ว20210 ส22103 ค20210 ส22104

พุธ

ว22102 พ22103 ค22102 ส22103 ค20210

พฤหัสบดี

ว22102 ง22102 ค20210

ศุกร

ท22102 พ22104 ค22102 ค20210

ก22102

ท22102

ศ22101

ค20214

ค20218

HomeRoom อ.นิติ  คันธวิวรรณ อ22102.2.4 อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก ส22103.2.4 ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.สมสมัย  อิสรวัฒน พัก อ20204.2.4 อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

HomeRoom อ.ปราโมทย  น้ํายาง อ.อารีย  รักธรรม อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.สมสมัย  อิสรวัฒน

HomeRoom อ20204.2.4 อ.ปราโมทย  น้ํายาง อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน พัก อ22102.2.4 อ.สมสมัย  อิสรวัฒน

HomeRoom อ.อรทัย  งามสม อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ22102.2.4 อ.สมสมัย  อิสรวัฒน

อ.พรรณี  เกษกมล

อ.อรทัย  งามสม

อ.วิมลศรี  จุฬารักษ

อ.จิระศักดิ์  

อ.มาลัย  เกื้อกิจ

วทิย5 2.4

วทิย4 2.4 2.4 2.4

วทิย4 สุขศกึษา2 2.4 2.4 2.4

วิทย4 คอมฯ3 2.4

2.4 โรงยมิส 2.4 2.4

หองแนะแนว

2.4

หองศลิปะ

คอมฯ3

2.4

ส22103.2.4 2.4
ส22103 อ.พระสมบัติ  จ. : คาบ 6 หองจริยะ

อ.ฉวีวรรณ-ชื่น จ. : คาบ 6

อ20204.2.4 2.4
อ20204 อ.Tony-Pu อ. : คาบ 6 2.4

อ.Cheryl อ. : คาบ 6 6.10

อ20204 อ.Tony-Pu พฤ. : คาบ 1 2.4

อ.Cheryl พฤ. : คาบ 1 6.14

อ22102.2.4 2.4
อ22102 อ.Kenneth จ. : คาบ 3 2.7

อ.Cheryl จ. : คาบ 3 2.4

อ22102 อ.Kenneth พฤ. : คาบ 6 mulit

อ.Cheryl พฤ. : คาบ 6 2.4

อ22102 อ.Kenneth ศ. : คาบ 6 6.10

อ.Cheryl ศ. : คาบ 6 2.4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.5อาจารยประจําชั้น  อ.พรรณี  เกษกมล ,  อ.นิติ  คันธวิวรรณ
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

ค20210 พ22104 ค22102

อังคาร

ว20209 พ22103 ค22102 ส22103 ค22102

พุธ

ค20210 ง22102 ว20210

พฤหัสบดี

ว22102 ท22102 ค20210 ค20218

ศุกร

ค20210 ก22102 ว22102 ท22102

ส22103

ค20214

ศ22101

ส22104

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.ดวงกมล  นวลมณี ส22103.2.5 อ22102.2.5 พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.นิติ  คันธวิวรรณ อ.อารีย  รักธรรม อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

HomeRoom อ22102.2.5 อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ

HomeRoom อ.ปราโมทย  น้ํายาง อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ20204.2.5 พัก อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.มาลัย  เกื้อกิจ

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.พรรณี  เกษกมล อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ22102.2.5

อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม

อ20204.2.5

อ.จิระศักดิ์  

อ.วิมลศรี  จุฬารักษ

อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

2.5 โรงยมิส 2.5

วทิย1 สุขศกึษา2 2.5 2.5 2.5

2.5 คอมฯ3 วิทยกาย

วิทย4 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 วิทย4 2.5

2.5

คอมฯ1

หองศลิปะ

2.5

ส22103.2.5 2.5
ส22103 อ.พระสมบัติ  จ. : คาบ 3 หองจริยะ

อ.ฉวีวรรณ-ชื่น จ. : คาบ 3

อ20204.2.5 2.5
อ20204 อ.Kenneth อ. : คาบ 8 mulit

อ.Cheryl อ. : คาบ 8 2.5

อ20204 อ.Kenneth พฤ. : คาบ 4 mulit

อ.Cheryl พฤ. : คาบ 4 2.5

อ22102.2.5 2.5
อ22102 อ.Kenneth จ. : คาบ 4 mulit

อ.Cheryl จ. : คาบ 4 2.5

อ22102 อ.Kenneth พ. : คาบ 1 3.9

อ.Cheryl พ. : คาบ 1 2.5

อ22102 อ.Kenneth ศ. : คาบ 7 mulit

อ.Cheryl ศ. : คาบ 7 2.5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.6อาจารยประจําชั้น  อ.อารีย  รักธรรม
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

ง22102 พ22104 อ22102 ค22102

อังคาร

อ22102 ศ22101 จ20254 อ20204

พุธ

ท22102 ค20218 ค22102 ว22102

พฤหัสบดี

อ20204 ส22103 ก22102 ส22104

ศุกร

ว22102 ค22102 พ22103 ส22103 ท22102

ส22103

จ20254

HomeRoom อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.กอบกุล  คุณหิรัญ พัก อ.ปรานอม  ทศรฐ ยุว-เนตร 2

HomeRoom ค20204.2.3.2.6 อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.วิมลศรี  จุฬารักษ พัก อ.Yun  Zheng อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

HomeRoom อ22102.2.6 อ.อรทัย  งามสม อ.มาลัย  เกื้อกิจ พัก อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

HomeRoom อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว ว20209.2.3.2.6 ค20204.ว20209 พัก อ.พรรณี  เกษกมล อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.อารีย  รักธรรม พัก อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว อ.อรทัย  งามสม

อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

อ.Yun  Zheng

กิจกรรม

คอมฯ3 โรงยมิส 2.6 2.6

2.6 หองศลิปะ 2.6 2.6

2.6 2.6 2.6 วิทย4

2.6 2.6 2.6 2.6

วทิย4 2.6 สุขศกึษา2 2.6 2.6

2.6

2.6

ค20204.2.3.2.6 2.6
ค20204 อ.สมใจ-ธน อ. : คาบ 1 2.6

ค20204.ว20209 2.6
ว20209 อ.นิติ-คันธ พฤ. : คาบ 4 วิทย3

ค20204 อ.สมใจ-ธน พฤ. : คาบ 4 2.6

ว20209.2.3.2.6 2.6
ว20209 อ.นิติ-คันธ พฤ. : คาบ 3 วิทย3

อ22102.2.6 2.6
อ22102 อ.Perry พ. : คาบ 1 2.12

อ.Louis พ. : คาบ 1 2.6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.7อาจารยประจําชั้น  อ.ปรานอม  ทศรฐ ,  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

อ22102 ส22103 ค22102 ว22102

อังคาร

ศ22101 ค20204 ส22103 ท22102

พุธ

ส20201 พ22104 ค20218 ค22102 พ22103

พฤหัสบดี

ค20204 ส20204 ว22102 ท22102

ศุกร

อ20204 ว20209 ก22102 ค22102 ส22103

อ20204

อ22102

HomeRoom อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว อ.อรชา  แซลิ้ม พัก อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.ขวัญชัย  สินปรุ อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว พัก อ.สุพัชชา  เครือฉิม

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.อรชา  แซลิ้ม พัก อ.อารีย  รักธรรม

HomeRoom อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.จินตนา  อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล พัก อ.สุพัชชา  เครือฉิม ง22101.2.7

HomeRoom อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.นิติ  คันธวิวรรณ อ.พรรณี  เกษกมล พัก อ.อรชา  แซลิ้ม อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

อ22102.2.7

อ.สุรัตน  เพิกจินดา

อ.สมใจ  ไมสนธิ์

กิจกรรม

2.7 2.7 2.7 วทิย4

2201 2.7 2.7 2.7

2.7 โรงยมิส 2.7 2.7 สุขศกึษา2

2.7 2.7 วิทย4 2.7

2.7 วิทย3 2.7 2.7 หองจริยะ

2.7

หองอังกฤษ

ง22101.2.7 2.7
ง22101 อ.อัญมณี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุนันท-ฟก พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หัตถะ2

อ.บุญศร-ีพิมพ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หัตถะ1

อ22102.2.7 2.7
อ22102 อ.Perry จ. : คาบ 8 2.4

อ.Louis จ. : คาบ 8 2.7

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.8อาจารยประจําชั้น  อ.อัจฉรา  แสงศรี
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

ค22102 อ20204

อังคาร

อ22102 ค22102 ว22102 ท22102

พุธ

อ20204 พ22103 ว20209 ก22102 ส22103

พฤหัสบดี

พ22104 ท22102 อ22102 ศ22101

ศุกร

ค20218 ส20101 ส22103 ค22102 ส22104 ว22102

ส22103

ค20204

ค20204

HomeRoom อ.ปรานอม  ทศรฐ ง22101.2.8 อ.สมใจ  ไมสนธิ์ พัก อ22102.2.8 ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.ครูวิทย1  พัก อ.อรทัย  งามสม

HomeRoom อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.อารีย  รักธรรม อ.นิติ  คันธวิวรรณ พัก อ.พรรณี  เกษกมล อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

HomeRoom อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.อรทัย  งามสม พัก อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.ขวัญชัย  สินปรุ

HomeRoom อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.ปรานอม  ทศรฐ พัก อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.ครูวิทย1  

อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล

อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล

กิจกรรม

2.8 2.8

2.8 2.8 วิทย3 2.8

2.8 สุขศกึษา2 วิทย2 2.8 2.8

โรงยมิส 2.8 2.8 2201

2.8 2.8 2.8 2.8 วิทย3

2.8

2.8

2.8

ง22101.2.8 2.8
ง22101 อ.อัญมณี จ. : คาบ 2-คาบ 3

อ.สุนันท-ฟก จ. : คาบ 2-คาบ 3 หัตถะ2

อ.บุญศร-ีพิมพ จ. : คาบ 2-คาบ 3 หัตถะ1

อ22102.2.8 2.8
อ22102 อ.Perry จ. : คาบ 6 2.7

อ.Louis จ. : คาบ 6 2.8

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.9อาจารยประจําชั้น  อ.สมใจ  ไมสนธิ์
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

อ22102 พ22103 ส22103 ส20101

อังคาร

ท22102 อ20204 ค22102 ว20203

พุธ

ก22102 ว22102 ส22104 อ22102

พฤหัสบดี

ค20218 พ22104 ศ22101 ค22102 ส22103

ศุกร

ค20204 อ20204 ว22102 ท22102

ค22102

ส22103

ค20204

HomeRoom อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.อารีย  รักธรรม อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว พัก อ.จริยา  ธรรมบรรหาร ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.สุพัชชา  เครือฉิม อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

HomeRoom อ.พรรณี  เกษกมล อ22102.2.9 อ.ครูวิทย1  พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.สมใจ  ไมสนธิ์

HomeRoom อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.ขวัญชัย  สินปรุ พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

HomeRoom อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.สุรัตน  เพิกจินดา ง22101.2.9 พัก อ.ครูวิทย1  อ.สุพัชชา  เครือฉิม

อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว

อ.ปรานอม  ทศรฐ

กิจกรรม

2.9 สุขศกึษา2 2.9 2.9

2.9 2.9 2.9 วิทย5

หองแนะแนว วิทย3 2.9 2.9

2.9 โรงยมิส 2.9 2.9 หองสังคม

ศนูยคณติ 2.9 วทิย3 2.9

2.9

2.9

2.9

ง22101.2.9 2.9
ง22101 อ.สุนันท-ฟก ศ. : คาบ 3-คาบ 4 หัตถะ2

อ.บุญศร-ีพิมพ ศ. : คาบ 3-คาบ 4 หัตถะ1

อ22102.2.9 2.9
อ22102 อ.Perry พ. : คาบ 2 2.7

อ.Louis พ. : คาบ 2 2.9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.10อาจารยประจําชั้น  อ.วนิดา  ศรีคง
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

ท22102 ค20218 พ22103 ค22102

อังคาร

ส22104 ก22102 ค20204 ว22102

พุธ

ส22103 อ20204 ว20203 ค22102 ส20201

พฤหัสบดี

ส22103 ค20204 อ22102 พ22104 ท22102 ว22102

ศุกร

อ22102 ส22103 ค22102 อ20204 ศ22101

HomeRoom อ.อรทัย  งามสม อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.อารีย  รักธรรม พัก อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ22102.2.10 อ.พรรณี  เกษกมล อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล พัก อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล ง22101.2.10

HomeRoom อ.วนิดา  ศรีคง อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.ศุกลรัตน  เบาทอง พัก อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

HomeRoom อ.วนิดา  ศรีคง อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.ดวงกมล  นวลมณี พัก อ.อรทัย  งามสม อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

HomeRoom อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.วนิดา  ศรีคง อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ อ.สมใจ  ไมสนธิ์ พัก อ.ขวัญชัย  สินปรุ กิจกรรม

2.10 2.10 สุขศกึษา2 2.10

2.10 2.10 2.10 วทิย4

2.10 2.10 วิทย5 2.10 2.10

หองสังคม 2.10 2.10 โรงยมิส 2.10 วทิย4

2.10 2.10 2.10 หองอังกฤษ หองศลิปะ

ง22101.2.10 2.10
ง22101 อ.สุนันท-ฟก อ. : คาบ 7-คาบ 8 หัตถะ2

อ.บุญศร-ีพิมพ อ. : คาบ 7-คาบ 8 หัตถะ1

อ22102.2.10 2.10
อ22102 อ.Perry อ. : คาบ 2 หองอังกฤษ

อ.Louis อ. : คาบ 2 2.10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.11อาจารยประจําชั้น  อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม ,  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

ส21103 อ22102 ศ22101 ว22102

อังคาร

ค20204 อ20204 ว20203 ค22102

พุธ

ท22102 ค22102 ส21103 

พฤหัสบดี

ว22102 ค20218 ก22102 ส20201 อ20204

ศุกร

พ22103 ค22102 ส21103 อ22102 ส22104

ท22102

พ22104

ค20204

HomeRoom อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.ขวัญชัย  สินปรุ พัก อ.ครูวิทย1  ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ อ.สมใจ  ไมสนธิ์ อ.ศุกลรัตน  เบาทอง พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

HomeRoom ง22101.2.11 อ.สุพัชชา  เครือฉิม พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม

HomeRoom อ.ครูวิทย1  อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.พรรณี  เกษกมล พัก อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.สมใจ  ไมสนธิ์

HomeRoom อ.อารีย  รักธรรม อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ฉวีวรรณ  ชื่นชนม อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ22102.2.11

อ.สุพัชชา  เครือฉิม

อ.ดวงกมล  นวลมณี

อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ

กิจกรรม

2.11 2.11 2201 วทิย3

2.11 2.11 วิทย5 2.11

2.11 2.11 2.11

วทิย3 2.11 2.11 2.11 2.11

สุขศกึษา2 ศนูยคณติ 2.11 2.11 2.11

2.11

โรงยมิส

2.11

ง22101.2.11 2.11
ง22101 อ.สุนันท-ฟก พ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ2

อ.บุญศร-ีพิมพ พ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ1

อ22102.2.11 2.11
อ22102 อ.Perry ศ. : คาบ 7 2.8

อ.Louis ศ. : คาบ 7 2.11

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.12อาจารยประจําชั้น  อ.นฤมล  อัมรินทรรัตน ,  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

ว22102 ค20204 ส21103 อ22102

อังคาร

ก22102 ค22102 ส22104 อ20204 ว22102

พุธ

ศ22101 ส21103 อ22102 ท22102

พฤหัสบดี

ว20203 ส21103 ค20204

ศุกร

ส20201 ค22102 พ22103 ท22102 ค20218

อ20204

พ22104

ค22102

HomeRoom อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ ยุว-เนตร 2

HomeRoom อ.พรรณี  เกษกมล อ.อรชา  แซลิ้ม อ22102.2.12 อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.ณัฐสรวง  ภูสกุล

HomeRoom   อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.กอบกุล  คุณหิรัญ พัก อ.อรทัย  งามสม

HomeRoom อ.ศุกลรัตน  เบาทอง ง22101.2.12 พัก อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.อรชา  แซลิ้ม อ.อารีย  รักธรรม พัก อ.อรทัย  งามสม อ.มาลัย  เกื้อกิจ

อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

อ.ดวงกมล  นวลมณี

อ.อรชา  แซลิ้ม

กิจกรรม

วทิย4 2.12 2.12 2.12

2.12 2.12 2.12 2.12 วิทย4

2201 2.12 2.12 2.12

วทิย5 2.12 2.12

2.12 2.12 สุขศกึษา2 2.12 2.12

2.12

โรงยมิส

2.12

ง22101.2.12 2.12
ง22101 อ.สุนันท-ฟก พฤ. : คาบ 3-คาบ 4 หัตถะ2

อ.บุญศร-ีพิมพ พฤ. : คาบ 3-คาบ 4 2.12

อ22102.2.12 2.12
อ22102 อ.Perry อ. : คาบ 3 2.11

อ.Louis อ. : คาบ 3 2.12

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ
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