
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.1อาจารยประจําชั้น  อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ ,  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

อ30215 ว30205 ค33103

อังคาร

ก33102 ศ33102 ง33101 อ33102 ค30206

พุธ

ส33102 ค33103 ว30243 อ30215

พฤหัสบดี

ค30206 ว30205 ส33102 อ33102

ศุกร

ท33102 ค30206 ว30225

ว30243

ว30225

HomeRoom พ33102.6.1 อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ พัก

HomeRoom อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.วนิดา  ชมมาลี อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก

HomeRoom อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล

HomeRoom อ.สังเวียน  มณีจันทร อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ พัก อ30206.6.1

อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร

อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์

กิจกรรม

6.1 ฟสิกส1 6.1

หองแนะแนว นาฏศิลป 6.1 6.1 6.1

6.1 6.1 ชีวะ1 6.1

6.1 ฟสิกส1 6.1 6.1

6.1 6.1 เคมี1

ศูนยวิทย

เคมี1

พ33102.6.1 6.1
พ33102 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 1 6.1

อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 1 โรงยิมส

อ30206.6.1 6.1
อ30206 อ.Tony ศ. : คาบ 7 7401

อ.Adrian ศ. : คาบ 7 6.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.2อาจารยประจําชั้น  อ.พรทิพย  ชาติกรณ ,  อ.นภพรรณ  ทัศนศร
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

ว30243 ค30206 อ33102 ว30225

อังคาร

ท33102 ง33101 อ30215

พุธ

ว30205 ค30206 ส33102

พฤหัสบดี

ว30243 ก33102 ค33103 อ30215 ว30205

ศุกร

ส33102 ศ33102 ว30225 ค30206

ค33103

อ33102

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ พ33102.6.2 อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.สุพัตรา  ชัยมณี พัก อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย

HomeRoom อ.นันทพร  พวงแกว อ.วนิดา  ชมมาลี อ30206.6.2 พัก อ.สุพัตรา  ชัยมณี

HomeRoom อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย พัก

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.สุพัตรา  ชัยมณี พัก อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

อ.พรทิพย  ชาติกรณ

อ.สุพัตรา  ชัยมณี

กิจกรรม

ชีวะ2 6.2 6.2 เคมี2

6.2 6.2 6.2

ฟสิกส1 6.2 6.2

ชีวะ2 หองแนะแนว 6.2 6.2 ฟสิกส1

หองสังคม นาฏศิลป เคมี2 6.2

6.2

6.2

พ33102.6.2 6.2
พ33102 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 3 6.2

อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 3 โรงยิมส2

อ30206.6.2 6.2
อ30206 อ.Tony อ. : คาบ 5 6.6

อ.Adrian อ. : คาบ 5 6.2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.3อาจารยประจําชั้น  อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร ,  อ.สุเทพ  ยาสุภาพ
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

ค33103 ส33102 อ30215 ว30225 ว30205

อังคาร

อ33102 ค33103 ว30243

พุธ

ง31101 ว30225 ค30206

พฤหัสบดี

อ33102 ส33102 ท33102 ก33102

ศุกร

ว30243 ว30205 อ30215 ค30206

ศ33102

ค30206

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ พัก อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom พ33102.6.3 อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร

HomeRoom อ30206.6.3 อ.วนิดา  ชมมาลี อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ พัก อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

HomeRoom อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.สังเวียน  มณีจันทร พัก อ.เสาวภา  เชาวนชลากร

HomeRoom อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ

อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

กิจกรรม

6.3 6.3 6.3 เคมี1 ฟสิกส1

6.3 ศูนยคณิต ชีวะ1

6.3 เคมี1 6.3

6.3 หองสังคม 6.3 หองแนะแนว

ชีวะ1 ฟสิกส1 6.3 6.3

นาฏศิลป

6.3

พ33102.6.3 6.3
พ33102 อ.สุชิน-พูล อ. : คาบ 1 6.3

อ.ชัยฤทธิ์-วี อ. : คาบ 1 โรงยิมส

อ30206.6.3 6.3
อ30206 อ.Tony พ. : คาบ 2 3.12

อ.Adrian พ. : คาบ 2 6.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.4อาจารยประจําชั้น  อ.เสาวภา  เชาวนชลากร
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

อ33102 ว30205 ส33102 ค30206

อังคาร

ง33101 อ30215 ค30206 ว30225

พุธ

ศ33102 อ30215 ว30243 ค33103

พฤหัสบดี

ส33102 ว30225 ว30205 อ33102

ศุกร

ค33103 ว30243 ก33102

ค30206

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย พัก อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ

HomeRoom อ.วนิดา  ชมมาลี อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ30206.6.4 อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ พัก อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์

HomeRoom อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.สาโรจน  มีไผ ท33102G,ท33102.6.4 พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ

HomeRoom อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ อ.มนตชัย  สิทธิจันทร พัก อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.สาโรจน  มีไผ อ.เสาวภา  เชาวนชลากร พัก พ33102.6.4

อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ

กิจกรรม

6.4 วิทยกาย หองสังคม 6.4

6.4 6.5 6.4 เคมี1

นาฏศิลป 6.4 ชีวะ2 6.4

6.4 เคมี1 วิทยกาย 6.4

6.4 ชีวะ2 หองแนะแนว

6.4

ท33102G,ท33102.6.46.4
ท33102G อ.ภาวด-ีผสม พ. : คาบ 4-คาบ 5 หองภาษาไทย

ท33102 อ.นันทพร-พวง พ. : คาบ 4-คาบ 5 6.4

พ33102.6.4 6.4
พ33102 อ.สุชิน-พูล ศ. : คาบ 7 6.4

อ.ชัยฤทธิ์-วี ศ. : คาบ 7 โรงยิมส

อ30206.6.4 6.4

อ30206 อ.Tony อ. : คาบ 4 6.5

อ.Adrian อ. : คาบ 4 6.4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.5อาจารยประจําชั้น  อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย
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

ศ33102 อ30215 ค33103 ว30205

อังคาร

ค30206 ก33102 อ30215 ว30225 ส33102

พุธ

ง31101 ค33103 ท33102 ว30243

พฤหัสบดี

ส33102 ว30225 อ33102

ศุกร

ว30205 ค30206 ว30243 อ33102

ค30206

HomeRoom อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย พัก ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

HomeRoom อ.วนิดา  ชมมาลี อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.สังเวียน  มณีจันทร พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร

HomeRoom ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ30206.6.5 อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย พัก อ.สุพัตรา  ชัยมณี

HomeRoom อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร พ33102.6.5 พัก อ.สุพัตรา  ชัยมณี

อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

กิจกรรม

นาฏศิลป 6.5 6.5 ฟสิกส2

6.5 หองแนะแนว 6.5 เคมี2 6.5

6.5 6.5 6.5 ชีวะ1

6.5 เคมี2 6.5

วิทยกาย 6.5 ชีวะ1 6.5

6.5

พ33102.6.5 6.5
พ33102 อ.สุชิน-พูล ศ. : คาบ 5 6.5

อ.ชัยฤทธิ์-วี ศ. : คาบ 5 โรงยิมส

อ30206.6.5 6.5
อ30206 อ.Tony พฤ. : คาบ 3 6.3

อ.Adrian พฤ. : คาบ 3 6.5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.6อาจารยประจําชั้น  อ.นันทพร  พวงแกว
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

ว30225 ค33103 ว30205

อังคาร

ว30243 ศ33102

พุธ

ส33102 ว30205 ค33103

พฤหัสบดี

ค30206 ท33102 ว30243

ศุกร

ง31101 ก33102 ค30206 ส33102

ค30206

ว30225

HomeRoom อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ อ30215.6.6 อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร

HomeRoom อ33102.6.6 อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ

HomeRoom อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ พัก อ30206.6.6

HomeRoom อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.นันทพร  พวงแกว อ.ปราโมทย  น้ํายาง พ33102.6.6 พัก อ33102.6.6

HomeRoom อ.วนิดา  ชมมาลี อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย พัก อ30215.6.6

อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ

อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์

กิจกรรม

เคมี1 6.6 วิทยกาย

ชีวะ2 นาฏศิลป

6.6 วิทยกาย 6.6

6.6 6.6 ชีวะ2

6.6 หองแนะแนว 6.6 หองสังคม

6.6

เคมี1

พ33102.6.6 6.6
พ33102 อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 5 6.6

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 5 โรงยิมส

อ30206.6.6 6.6
อ30206 อ.Nathan พ. : คาบ 7 6.6

อ.Hans พ. : คาบ 7 6.2

อ30215.6.6 6.6

อ30215 อ.Nathan จ. : คาบ 3 6.6

อ.Hans จ. : คาบ 3 6.5

อ30215 อ.Nathan ศ. : คาบ 7 6.6

อ.Hans ศ. : คาบ 7 6.10

อ33102.6.6 6.6
อ33102 อ.Nathan อ. : คาบ 2 6.6

อ.Hans อ. : คาบ 2 6.3

อ33102 อ.Nathan พฤ. : คาบ 7 6.6

อ.Hans พฤ. : คาบ 7 6.14

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.7อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ ,  อ.โกเมน  ปาปะโถ
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

ค33103 ก33102 ว30243 อ33102

อังคาร

ว30225 อ30215 ท33102 ค30206

พุธ

ว30205 อ33102 ค33103

พฤหัสบดี

ค30206 ง31101 ว30225

ศุกร

ค30206 ว30205 ส33102 ว30243

ส33102

ศ33102

อ30215

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร พัก อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ

HomeRoom อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.สังเวียน  มณีจันทร พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก ว30212.6.7.6.8

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ30206.6.7 อ.วนิดา  ชมมาลี อ.สายสุนีย  แรมรุทธิ์ พัก พ33102.6.7

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.โกเมน  ปาปะโถ ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร

ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ

อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ

6.7 หองแนะแนว ชีวะ1 6.7

เคมี1 6.7 6.7 6.7

วิทยกาย 6.7 6.7

ศูนยคณิต 6.7 เคมี1

6.7 วิทยกาย 6.7 ชีวะ1

หองสังคม

นาฏศิลป

6.7

พ33102.6.7 6.7
พ33102 อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7 6.7

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7 โรงยิมส

ว30212.6.7.6.8 6.7
ว30212 อ.สุทธาทิพย-ล พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.มนตชัย-ส พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปราโมทย-น พ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย5

อ30206.6.7 6.7
อ30206 อ.Tony พฤ. : คาบ 2 6.8

อ.Adrian พฤ. : คาบ 2 6.7

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.8อาจารยประจําชั้น  อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ ,  อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย
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

ศ33102 ส33102 ว30250

อังคาร

ค30218 ว30210

พุธ

ค30225 ก33102 ว30250

พฤหัสบดี

ว30210 ค30225

ศุกร

ท33102 ง33102 ส33102

HomeRoom อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ33102.6.8 พัก อ.ปราโมทย  น้ํายาง

HomeRoom อ30215.6.8 พ33102.6.8 อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ

HomeRoom อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ อ30206.6.8 อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก ว30212.6.7.6.8

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ30215.6.8 พัก อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ

HomeRoom อ.นันทพร  พวงแกว อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ33102.6.8 พัก อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย กิจกรรม

นาฏศิลป หองสังคม ชีวะ2

6.8 ฟสิกส1

ศูนยคณิต หองแนะแนว ศูนยวิทย

วิทยกาย ศูนยคณิต

6.8 ประดิษฐ2 หองสังคม

พ33102.6.8 6.8
พ33102 อ.สุชิน-พูล อ. : คาบ 2 6.8

อ.ชัยฤทธิ์-วี อ. : คาบ 2 โรงยิมส

ว30212.6.7.6.8 6.8
ว30212 อ.สุทธาทิพย-ล พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.มนตชัย-ส พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปราโมทย-น พ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย5

อ30206.6.8 6.8
อ30206 อ.Nathan พ. : คาบ 2 6.8

อ.Hans พ. : คาบ 2 2.3

อ30215.6.8 6.8
อ30215 อ.Richard อ. : คาบ 1 6.8

อ.Nathan อ. : คาบ 1 หองเยอรมัน

อ30215 อ.Richard พฤ. : คาบ 5 2.1

อ.Nathan พฤ. : คาบ 5 2.2

อ33102.6.8 6.8
อ33102 อ.Nathan จ. : คาบ 4 6.8

อ.Hans จ. : คาบ 4 6.7

อ33102 อ.Nathan ศ. : คาบ 4 6.8

อ.Hans ศ. : คาบ 4 6.5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.9อาจารยประจําชั้น  อ.สังเวียน  มณีจันทร ,  อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ
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

ง30221 ก33102 ค30206

อังคาร

ศ30216 ค33103 ส30215

พุธ

ส33102 ง30223 ค33103

พฤหัสบดี

ค30206 ศ33102

ศุกร

ง33102 ส33102 ค30206

ท30203

HomeRoom อ30215.6.9.6.14 อ.วรรณศิริ   จิตรพีระ อ.เสาวภา  เชาวนชลากร พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

HomeRoom อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ30218.6.9.6.14 พัก อ.พระประวิทย  

HomeRoom ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.นาฏยา  ศังขวณิช อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ30215.6.9.6.14 พัก

HomeRoom อ33102.6.9.6.14 พ33102.6.9 อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ พัก ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14

HomeRoom อ.สุเทพ  ยาสุภาพ ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ33102.6.9.6.14 พัก อ30218.6.9.6.14

อ30206.6.9.6.14

อ.สังเวียน  มณีจันทร

กิจกรรม

6.9 หองแนะแนว 6.9

นาฏศิลป 6.9 หองจริยะ

หองสังคม อาหาร2 6.9

6.9 นาฏศิลป

6.9 หองสังคม 6.9

6.9

พ33102.6.9 6.9
พ33102 อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 3 6.9

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 3 โรงยิมส

ว30283.6.9.6.10.6.11.6.9
ว30283 อ.ณัฐวัชร-ม พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พรพิมล-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รัตนาวดี-โมรา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.วิสาน-จ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ศุกลรัตน-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุทธาทิพย-ล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30206.6.9.6.14 6.9
อ30206 อ.Adrian อ. : คาบ 8 6.14

อ.Hans อ. : คาบ 8 6.12

อ.Tony อ. : คาบ 8 6.9

อ30215.6.9.6.14 6.9
อ30215 อ.สุพัตรา-ช จ. : คาบ 1 6.14

อ.Nathan จ. : คาบ 1 3.12

อ.สุพัฒนา-จ จ. : คาบ 1 6.9

อ30215 อ.สุพัตรา-ช พ. : คาบ 5 6.14

อ.Nathan พ. : คาบ 5 2.1

อ.สุพัฒนา-จ พ. : คาบ 5 6.9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.10อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัตรา  ชัยมณี ,  อ.สุชิน  พูลเกษม
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

ค33103 ง30223 อ30215

อังคาร

อ33102 ส30215 ค30206 ส33102 ง33102

พุธ

ส33102 ศ30216 ค33103

พฤหัสบดี

ก33102 อ30215 ค30206 อ30218

ศุกร

ค30206 อ33102 ท33102 ศ33102

ท30203

อ30218

HomeRoom อ30206.6.10 อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.นาฏยา  ศังขวณิช พัก อ.สุพัตรา  ชัยมณี

HomeRoom อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.พระประวิทย  อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก อ.สุเทพ  ยาสุภาพ

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พ33102.6.10 อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ พัก อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ

HomeRoom อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14

HomeRoom อ.เจริญ  ภูภัทรพงศ อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.นันทพร  พวงแกว พัก อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ

อ.สังเวียน  มณีจันทร

อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์

กิจกรรม

6.10 อาหาร2 6.10

6.10 หองจริยะ 6.10 6.10 ประดิษฐ2

6.10 นาฏศิลป 6.10

หองแนะแนว 6.10 6.10 6.10

6.10 6.10 6.10 นาฏศิลป

6.10

6.10

พ33102.6.10 6.10
พ33102 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 3 6.10

อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 3 โรงยิมส

ว30283.6.9.6.10.6.11.6.10
ว30283 อ.สุทธาทิพย-ล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ศุกลรัตน-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.วิสาน-จ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รัตนาวดี-โมรา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พรพิมล-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ณัฐวัชร-ม พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30206.6.10 6.10
อ30206 อ.Tony จ. : คาบ 1 3.4

อ.Adrian จ. : คาบ 1 6.10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.11อาจารยประจําชั้น  อ.ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล ,  อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ
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

ท33102 ศ33102 ค33103

อังคาร

อ33102 ส33102 ส30215 ค30206 อ30215

พุธ

อ30218 ก33102 ท30203

พฤหัสบดี

ศ30216 อ33102 ง33102 ค30206

ศุกร

ค33103 อ30218 ง30223 ส33102

อ30215

ค30206

HomeRoom อ30206.6.11 อ.สังเวียน  มณีจันทร อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ

HomeRoom อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.พระประวิทย  อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล

HomeRoom อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พ33102.6.11 อ.เสาวภา  เชาวนชลากร พัก อ.สังเวียน  มณีจันทร

HomeRoom อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ.นาฏยา  ศังขวณิช พัก ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล

อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

กิจกรรม

6.10 นาฏศิลป 6.11

6.11 หองสังคม หองจริยะ 6.11 6.11

6.11 หองแนะแนว 6.11

นาฏศิลป 6.11 ประดิษฐ2 6.11

6.11 6.11 อาหาร2 6.11

6.11

6.11

พ33102.6.11 6.11
พ33102 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 2 6.11

อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 2 โรงยิมส2

ว30283.6.9.6.10.6.11.6.11
ว30283 อ.สุทธาทิพย-ล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ศุกลรัตน-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.วิสาน-จ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รัตนาวดี-โมรา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พรพิมล-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ณัฐวัชร-ม พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30206.6.11 6.11
อ30206 อ.Tony จ. : คาบ 2 3.12

อ.Adrian จ. : คาบ 2 6.11

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.12อาจารยประจําชั้น  อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล ,  อ.วรรณศิริ   จิตรพีระ
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

ง33102 ค33103 อ30218 อ33102 ท33102

อังคาร

ญ30266 ส33102 ค33103 ท30204

พุธ

อ30215 อ30218 ศ33102 ส33102 ส30215 ญ30266

พฤหัสบดี

ญ30266 อ33102

ศุกร

ญ30266 ง30221 อ30215

ก33102

HomeRoom อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก อ.นันทพร  พวงแกว

HomeRoom อ.ปติวรตา  นาคจันทร อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ.พรทิพย  ชาติกรณ พัก อ.นันทพร  พวงแกว

HomeRoom อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย พระพงษศักดิ์  เขมทีโป พัก อ.ปติวรตา  นาคจันทร

HomeRoom พ33102.6.12 อ.ปติวรตา  นาคจันทร อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14

HomeRoom อ.ปติวรตา  นาคจันทร อ.วรรณศิริ   จิตรพีระ อ30206.6.12 พัก อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล

อ.เสาวภา  เชาวนชลากร

กิจกรรม

ประดิษฐ2 6.12 6.12 6.12 6.12

6.12 หองสังคม 6.12 6.12

6.12 6.12 นาฏศิลป หองสังคม หองจริยะ 6.12

6.12 6.12

6.12 6.12 6.12

หองแนะแนว

พ33102.6.12 6.12
พ33102 อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 2 6.12

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 2 โรงยิมส2

ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12
ว30283 อ.สุทธาทิพย-ล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ศุกลรัตน-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.วิสาน-จ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รัตนาวดี-โมรา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พรพิมล-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ณัฐวัชร-ม พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30206.6.12 6.12
อ30206 อ.Tony ศ. : คาบ 4 6.12

อ.Adrian ศ. : คาบ 4 6.4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.13อาจารยประจําชั้น  อ.วนิดา  ชมมาลี
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

ก33102 ส33102

อังคาร

ค33103 อ30218 อ33102

พุธ

อ30215 ง33102 ส30215 ส33102

พฤหัสบดี

ท33102 อ30215 ค33103

ศุกร

อ33102 ศ33102 อ30218

ท30204

HomeRoom อ.เสาวภา  เชาวนชลากร จ30256,ย30246.6.13 พัก อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.สุพัตรา  ชัยมณี 30256,ย30246.6.1 พัก อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.นภพรรณ  ทัศนศร พระพงษศักดิ์  เขมทีโป อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก จ30256,ย30246.6.13

HomeRoom อ.สังเวียน  มณีจันทร อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.พรทิพย  ชาติกรณ พัก ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ30206.6.13 พัก 30256,ย30246.6.1

พ33102.6.13

อ.นันทพร  พวงแกว

กิจกรรม

หองแนะแนว 6.13

6.13 6.13 6.13

6.13 6.13 หองจริยะ 6.13

6.13 6.13 6.13

6.13 นาฏศิลป 6.13

6.13

จ30256,ย30246.6.13 6.13
ย30246 อ.พิมพันธุ-พ จ. : คาบ 4-คาบ 5 หองเยอรมัน

จ30256 อ.Yun จ. : คาบ 4-คาบ 5 6.13

จ30256 อ.Yun อ. : คาบ 5 6.13

ย30246 อ.พิมพันธุ-พ อ. : คาบ 5 6.3

จ30256 อ.Yun พ. : คาบ 7-คาบ 8 6.13

ย30246 อ.พิมพันธุ-พ พ. : คาบ 7-คาบ 8 3.9

ย30246 อ.พิมพันธุ-พ ศ. : คาบ 7 2.7

จ30256 อ.Yun ศ. : คาบ 7 6.13

พ33102.6.13 6.13
พ33102 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 8 6.13

อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 8 โรงยิมส

ว30283.6.9.6.10.6.11.6.13

ว30283 อ.ณัฐวัชร-ม พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พรพิมล-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รัตนาวดี-โมรา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.วิสาน-จ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ศุกลรัตน-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุทธาทิพย-ล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30206.6.13 6.13
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.14อาจารยประจําชั้น  อ.นาฏยา  ศังขวณิช ,  อ.วิทยา  ดีมาก
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

ค33103 ท33102

อังคาร

ง33102 ส33102 ก33102

พุธ

ฝ30236 ค33103 ส30215

พฤหัสบดี

ส33102 ฝ30236

ศุกร

ฝ30236 ศ30202

ศ33102

ท30204

HomeRoom อ30215.6.9.6.14 อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.นันทพร  พวงแกว พ33102.6.14 พัก

HomeRoom อ.นภพรรณ  ทัศนศร อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ30218.6.9.6.14 พัก

HomeRoom อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ30215.6.9.6.14 พัก พระพงษศักดิ์  เขมทีโป

HomeRoom อ33102.6.9.6.14 อ.พิกุลทอง  อุดมพาณิชย อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม พัก ว30283.6.9.6.10.6.11.6.12.6.13.6.14

HomeRoom อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.ขวัญชัย  สินปรุ อ33102.6.9.6.14 พัก อ30218.6.9.6.14

อ.เอื้อย  ตุลยสุวรรณ

อ30206.6.9.6.14

อ.นันทพร  พวงแกว

กิจกรรม

6.14 6.14

ประดิษฐ2 6.14 หองแนะแนว

หองฝรั่งเศส 6.14 หองจริยะ

6.14 หองฝรั่งเศส

หองฝรั่งเศส 6.14

นาฏศิลป

6.14

พ33102.6.14 6.14
พ33102 อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 5 โรงยิมส

พ31102 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 5 6.14

ว30283.6.9.6.10.6.11.6.14
ว30283 อ.ณัฐวัชร-ม พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พรพิมล-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.รัตนาวดี-โมรา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.วิสาน-จ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ศุกลรัตน-บ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุทธาทิพย-ล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30206.6.9.6.14 6.14
อ30206 อ.Adrian อ. : คาบ 8 6.14

อ.Hans อ. : คาบ 8 6.12

อ.Tony อ. : คาบ 8 6.9

อ30215.6.9.6.14 6.14
อ30215 อ.สุพัตรา-ช จ. : คาบ 1 6.14

อ.Nathan จ. : คาบ 1 3.12

อ.สุพัฒนา-จ จ. : คาบ 1 6.9

อ30215 อ.สุพัตรา-ช พ. : คาบ 5 6.14

อ.Nathan พ. : คาบ 5 2.1

อ.สุพัฒนา-จ พ. : คาบ 5 6.9
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