
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.1อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัตรา  ชัยมณี

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

EN21101 TH21101 SO20204 MA21101

อังคาร

MA21101 MA20215 EN21101 SC21101

พุธ

SC20207 MA21101 OT21102 EN20201

พฤหัสบดี

SO21101 EN21101 AR21102 SC21101 PH21102 SO21102

ศุกร

EN20201 MA20201 PH21101 SO21101 AR21102 TH21101

CH20257

SO21101

K21101

MA20201

HomeRoom อ.Steven  อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ พัก อ.Christian  ยุว-เนตร 1 อ.Karamjit  

HomeRoom อ.Karamjit  อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.Steven  พัก อ.George  

HomeRoom อ.George  อ.Karamjit  พัก อ.Karamjit  อ.Steven  

HomeRoom อ.Christian  อ.Steven  อ.พงศวิทย  เสาวรส พัก อ.George  อ.นีรยา  กิติโสภณ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ.Steven  อ.Nats  อ.George  พัก อ.Christian  อ.นวรัตน  กลายประยงคอ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ

อ.อณัญญา  พิเชษฐโภคิน

อ.Christian  

อ.วรนุช  อุไรโรจน

อ.Nats  

กิจกรรม

1.1 1.1 1.1 1.1

1.1 1.1 1.1 วิทย5

วิทย5 1.1 คอม1 1.1

1.1 1.1 ดนตรสีากล วิทย5 พลศึกษา1 1.1

1.1 1.1 1.1 1.1 ดนตรไีทย 1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.2อาจารยประจําชั้น  อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล
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

OT21102 EN21101 MA21101 SO20204

อังคาร

SC21101 CH20257 SO21101 MA21101 EN21101

พุธ

EN20201 MA20201 TH21101 SC20207 SO21101

พฤหัสบดี

TH21101 EN20201 MA21101 SC21101 PH21102

ศุกร

SO21101 MA20215 MA20201 AR21102 EN21101 AR21102

PH21101

K21101

SO21102

HomeRoom อ.Karamjit  อ.Steven  พัก อ.Karamjit  ยุว-เนตร 1 อ.Christian  

HomeRoom อ.George  อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร พัก อ.Christian  อ.Karamjit  อ.Steven  

HomeRoom อ.Steven  อ.Karamjit  อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ พัก อ.George  อ.Christian  

HomeRoom อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ อ.Steven  พัก อ.Karamjit  อ.George  อ.นีรยา  กิติโสภณ

HomeRoom อ.Christian  อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.Karamjit  พัก อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.Steven  อ.พงศวิทย  เสาวรส

อ.George  

อ.วรนุช  อุไรโรจน

อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

กิจกรรม

คอม3 1.2 1.2 1.2

วิทย5 1.2 1.2 1.2 1.2

1.2 1.2 1.2 วิทย5 1.2

1.2 1.2 1.2 วิทย5 พลศึกษา1

1.2 1.2 1.2 ดนตรไีทย 1.2 ดนตรสีากล

1.2

1.2

1.2
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.3อาจารยประจําชั้น  อ.พงศวิทย  เสาวรส ,  อ.เยาวรี  หนอนาคํา
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

ท21101 ค20207 อ21101 ว21103

อังคาร

ส21101 อ20219 ส21102 ค21103

พุธ

อ20219 ค21103 ก21101 ค20207 ท21101 ศ21101

พฤหัสบดี

อ21101 ส21101 ค21103 ง21101 ว20215

ศุกร

พ21102 พ21101 ว21103 ส21101 ค20207 อ21101

ศ21101

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ พัก อ.George  ยุว-เนตร 1 อ.เยาวรี  หนอนาคํา

HomeRoom อ.ปาริชาต  เทพาหุดี อ.Christian  อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก ว20206.1.3 อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

HomeRoom อ.Christian  อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.วรนุช  อุไรโรจน พัก อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศอ.นวรัตน  กลายประยงค

HomeRoom อ.George  อ.ปาริชาต  เทพาหุดี อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา อ.มนตชัย  สิทธิจันทร

HomeRoom อ.นีรยา  กิติโสภณ อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.เยาวรี  หนอนาคํา พัก อ.ปาริชาต  เทพาหุดี อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.George  

อ.พงศวิทย  เสาวรส

กิจกรรม

1.3 1.3 1.3 วิทย1

1.3 1.3 1.3 1.3

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 ดนตรไีทย

1.3 1.3 1.3 ประดิษฐ1 วิทยกาย

พลศึกษา1 1.3 วิทย1 1.3 1.3 1.3

ดนตรสีากล

ว20206.1.3 1.3
ว20206 อ.เยาวรี-ห อ. : คาบ 5-คาบ 6 ชีวะ2

อ.กัลยา-ป อ. : คาบ 5-คาบ 6 ชีวะ2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.4อาจารยประจําชั้น  อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย ,  อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร
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

ค20207 พ21102 ค21103 ว21103

อังคาร

ค20215 ศ21101 ก21101 ท21101 ค21103 ส21101

พุธ

ค20207 ส21101 ว20207 ส21102 

พฤหัสบดี

ค21103 ค20207 ส21101

ศุกร

ศ21101 ท21101 ว21103 พ21101

ง21101

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ20201,1.4 อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง พัก อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร ยุว-เนตร 1 อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร

HomeRoom อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.วรนุช  อุไรโรจน พัก อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ21101,1.4 อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.นิติ  คันธวิวรณ อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร ว20206.1.4 พัก อ21101,1.4 อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย

HomeRoom อ.พงศวิทย  เสาวรส อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ20201,1.4 อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง

อ21101,1.4

อ.วนิดา  ชมมาลี

กิจกรรม

1.4 พลศึกษา1 1.4 วิทย2

1.4 ดนตรไีทย 1.4 1.4 1.4 1.4

1.4 1.4 วิทย1 1.4

1.4 1.4 1.4

ดนตรสีากล 1.4 วิทย2 1.4

1.4

ว20206.1.4 1.4
ว20206 อ.เยาวรี-ห พฤ. : คาบ 2-คาบ 3 ชีวะ2

อ.กัลยา-ป พฤ. : คาบ 2-คาบ 3 ชีวะ2

อ20201,1.4 1.4
อ20201 อ.George จ. : คาบ 2 1.4

อ.Bs จ. : คาบ 2 1.11

อ20201 อ.George ศ. : คาบ 6 1.4

อ.Bs ศ. : คาบ 6 1.12

อ21101,1.4 1.4
อ21101 อ.Steven อ. : คาบ 8 1.4

อ.As อ. : คาบ 8 1.3

อ21101 อ.Steven พ. : คาบ 2 1.4

อ.As พ. : คาบ 2 1.5

อ21101 อ.Steven พฤ. : คาบ 5 1.4

อ.As พฤ. : คาบ 5 1.6

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.5อาจารยประจําชั้น  อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ ,  อ.กัลยา  ปรารมย
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

ค21103 ว21103 ท21101 พ21101

อังคาร

ส21101 ค20207 ศ21101 ว21103 ก21101

พุธ

ว20207 ค21103 ศ21101 ง21101

พฤหัสบดี

ส21101 ค20207 ส21102 ค21103

ศุกร

ค20207 ส21101 ท21101

ค20215

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ21101,1.5 อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร พัก อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ ยุว-เนตร 1 อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง

HomeRoom อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.นวรัตน  กลายประยงค พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.วรนุช  อุไรโรจน

HomeRoom อ.นิติ  คันธวิวรณ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ.พงศวิทย  เสาวรส อ20201,1.5 อ.วนิดา  ชมมาลี

HomeRoom อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ21101,1.5 ว20206.1.5

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ21101,1.5 อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ20201,1.5

อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

กิจกรรม

1.5 วิทย2 1.5 1.5

1.5 1.5 ดนตรไีทย วิทย2 1.5

วิทย1 1.5 ดนตรสีากล 1.5

1.5 1.5 1.5 1.5

1.5 1.5 1.5

1.5

ว20206.1.5 1.5
ว20206 อ.เยาวรี-ห พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 ชีวะ2

อ.กัลยา-ป พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 ชีวะ2

อ20201,1.5 1.5
อ20201 อ.Christian พ. : คาบ 6 1.5

อ.Bs พ. : คาบ 6 1.4

อ20201 อ.Christian ศ. : คาบ 7 1.5

อ.Bs ศ. : คาบ 7 1.8

อ21101,1.5 1.5
อ21101 อ.Christian จ. : คาบ 2 1.5

อ.As จ. : คาบ 2 1.6

อ21101 อ.Christian พฤ. : คาบ 6 1.5

อ.As พฤ. : คาบ 6 1.3

อ21101 อ.Christian ศ. : คาบ 2 1.5

อ.As ศ. : คาบ 2 1.6
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.6อาจารยประจําชั้น  อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช ,  อ.ศศิธร  หลาบนารินทร
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

ว20207 ค21101 ส21101 ศ21101

อังคาร

ค20201 พ21101 อ20213 ส21102 ส20204

พุธ

ค21101 อ20213 ส21101 ว21101 ค20215

พฤหัสบดี

ท21101 อ21101 ศ21101 จ20257 ค21101

ศุกร

ว21101 ง21101 อ21101 ค20201 ส21101

ท21101

HomeRoom อ.กัลยา  ปรารมย อ.สังวาล  รอบคอบ พัก อ.ปาริชาต  เทพาหุดี ยุว-เนตร 1 อ.พงศวิทย  เสาวรส

HomeRoom อ.รัตนา  ใสแกว อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง พัก อ.กิติกรณ  จันพูล อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.วราภา  ทองพาศน

HomeRoom อ.สังวาล  รอบคอบ อ.กิติกรณ  จันพูล อ.ปาริชาต  เทพาหุดี พัก อ.กัลยา  ปรารมย อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

HomeRoom อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.สังวาล  รอบคอบ

HomeRoom อ.กัลยา  ปรารมย อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา พัก อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ.รัตนา  ใสแกว อ.ปาริชาต  เทพาหุดี

อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ

อ21101.1.6

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

วิทย1 1.6 1.6 ดนตรสีากล

1.6 1.6 1.6 1.6 1.6

1.6 1.6 1.6 วิทย2 1.6

1.6 1.6 ดนตรไีทย 1.6 1.6

วิทย2 ประดิษฐ2 1.6 1.6 1.6

1.6

ก21101,6,7,8,9,10,111.6
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.6 1.6
อ21101. อ.B อ. : คาบ 8 1.7

อ.A อ. : คาบ 8 1.6
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.7อาจารยประจําชั้น  อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง ,  อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ
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

ท21101 ค20201 อ21101 ง21102

อังคาร

ค21101 ว21101 พ21102

พุธ

ว20207 ส21101 ส20204 ค20215 อ20213

พฤหัสบดี

ส21102 ส21101 ค21101 ว21101 ศ21101 จ20257

ศุกร

ค20201 ศ21101 อ21101 ส21101 ท21101 อ20213

ค21101

HomeRoom อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล ยุว-เนตร 1 อ.สุประพล  ใยภักดี

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.ชวนชม  ใบมวง พัก อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ21101.1.7

HomeRoom อ.กัลยา  ปรารมย อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.วราภา  ทองพาศน อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.กิติกรณ  จันพูล

HomeRoom อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ พัก อ.ชวนชม  ใบมวง อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.พงศวิทย  เสาวรส อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ อ.กิติกรณ  จันพูล

อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

1.7 1.7 1.7 คอม2

1.7 วิทย2 พลศึกษา1

วิทย3 1.7 1.7 1.7 1.7

1.7 1.7 1.7 วิทย1 ดนตรไีทย 1.7

1.7 ดนตรสีากล 1.7 1.7 1.7 1.7

1.7

ก21101,6,7,8,9,10,111.7
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.7 1.7
อ21101. อ.B อ. : คาบ 7 1.9

อ.A อ. : คาบ 7 1.7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.8อาจารยประจําชั้น  อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ ,  อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร
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

ค20215 ศ21101 อ20213 อ21101

อังคาร

ว20207 ค20201 จ20257 ศ21101 ท21101

พุธ

พ21101 ว21101 ส21101 ค21101 อ21101

พฤหัสบดี

ค21101 ง21102 ส20204 ส21101 อ20213

ศุกร

ส21101 ท21101 ค20201 ว21101

ค21101

ส21102 

HomeRoom อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.พงศวิทย  เสาวรส อ.ปพิชญา  ปภังกร พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธ ยุว-เนตร 1 อ21101.1.8

HomeRoom อ.กัลยา  ปรารมย อ.รัตนา  ใสแกว พัก อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ

HomeRoom อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ชวนชม  ใบมวง พัก อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

HomeRoom อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ พัก อ.วราภา  ทองพาศน อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ปพิชญา  ปภังกร

HomeRoom อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ พัก อ.รัตนา  ใสแกว อ.ชวนชม  ใบมวง

อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

1.8 ดนตรสีากล 1.8 1.8

วิทย3 1.8 1.8 ดนตรไีทย 1.8

1.8 วิทย2 1.8 1.8 1.8

1.8 คอม2 1.8 1.8 1.8

1.8 1.8 1.8 วิทย2

1.8

1.8

ก21101,6,7,8,9,10,111.8
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.8 1.8
อ21101. อ.B จ. : คาบ 7 1.6

อ.A จ. : คาบ 7 1.8

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.9อาจารยประจําชั้น  อ.นวรัตน  กลายประยงค ,  อ.กิติกรณ  จันพูล
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

ว20201 ศ21101 ส21102 ท21101

อังคาร

อ21101 อ20213 ค21101 ส21101 ว21101 ท20201

พุธ

ค20215 ศ21101 อ21101 ง21102 จ20257

พฤหัสบดี

พ21101 ส21101 ท21101 ค20201

ศุกร

ว21101 ค21101 ส21101 อ20213

ค21101

ค20201

HomeRoom อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร อ.นวรัตน  กลายประยงค พัก อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย ยุว-เนตร 1 อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ

HomeRoom อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.สังวาล  รอบคอบ พัก อ.จิราภรณ  เทพกรรณ อ.ชวนชม  ใบมวง อ.อาจารยา  สาลีผลิน

HomeRoom อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.พงศวิทย  เสาวรส อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร

HomeRoom อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.จิราภรณ  เทพกรรณ พัก อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

HomeRoom อ21101.1.9 อ.ชวนชม  ใบมวง พัก อ.สังวาล  รอบคอบ อ.จิราภรณ  เทพกรรณ อ.สุพัตรา  ชัยมณี

อ.สังวาล  รอบคอบ

อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

วิทย3 ดนตรไีทย 1.9 1.9

1.9 1.9 1.9 1.9 วิทย1 คอม2

1.9 ดนตรสีากล 1.9 คอม2 1.9

1.9 1.9 1.9 1.9

วิทย2 1.9 1.9 1.9

1.9

1.9

ก21101,6,7,8,9,10,111.9
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.9 1.9
อ21101. อ.B ศ. : คาบ 1 1.6

อ.A ศ. : คาบ 1 1.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.10อาจารยประจําชั้น  อ.กัลยรัตน  ขุนประเสิรฐ ,  อ.สุประพล  ใยภักดี
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

ส21101 ค20215 ส21102 ค21101 อ20213

อังคาร

อ20213 ท21101 ว21101 ค20201

พุธ

ท20201 อ21101 ศ21101 ว20201 ค21101

พฤหัสบดี

ว21101 ค20201 พ21102 อ21101

ศุกร

ง21102 ค21101 ส21101 จ20257 ท21101

ศ21101

ส21101

HomeRoom อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ ยุว-เนตร 1 อ.กิติกรณ  จันพูล

HomeRoom อ.กิติกรณ  จันพูล อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ พัก อ.ชวนชม  ใบมวง อ21101.1.10 อ.รัตนา  ใสแกว

HomeRoom อ.กัลยรัตน  ขุนประเสิรฐ อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ อ.พงศวิทย  เสาวรส พัก อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

HomeRoom อ.ชวนชม  ใบมวง อ.รัตนา  ใสแกว พัก อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์

HomeRoom อ.สุประพล  ใยภักดี อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ

อ.นวรัตน  กลายประยงค

อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

1.10 1.10 วิทย1 1.10

1.10 1.10 ดนตรสีากล วิทย3 1.10

วิทย2 1.10 พลศึกษา1 1.10

คอม2 1.10 1.10 1.10 1.10

ดนตรไีทย

1.10

ก21101,6,7,8,9,10,111.10
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.10 1.10
อ21101. อ.B อ. : คาบ 6 1.9

อ.A อ. : คาบ 6 1.10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.11อาจารยประจําชั้น  อ.อาจารยา  สาลีผลิน ,  อ.วรนุช  อุไรโรจน
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

จ20257 ท20201 ส21102 ว21101 ส21101

อังคาร

ค21101 พ21102 อ21101 อ20213 ท21101 ศ21101

พุธ

ศ21101 ค21101 ท21101 ว21101

พฤหัสบดี

ว20201 อ20213 ส21101 ค21101 อ21101

ศุกร

ส21101 ค20201 ค20215 พ21101 ง21102

ค20201

HomeRoom อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.อาจารยา  สาลีผลิน อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.ชวนชม  ใบมวง ยุว-เนตร 1 อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

HomeRoom อ.สังวาล  รอบคอบ อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.อังสุคนธ  พิมพันธ พัก อ.ปพิชญา  ปภังกร อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ อ.พงศวิทย  เสาวรส

HomeRoom อ21101.1.11 อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.สังวาล  รอบคอบ พัก อ.วิจิตรา  สามาอาพัฒ อ.ชวนชม  ใบมวง

HomeRoom อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร อ.ปพิชญา  ปภังกร พัก อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.สังวาล  รอบคอบ อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

HomeRoom อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.ศศิธร  หลาบนารินทร พัก อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ

อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

1.11 คอม1 1.11 วิทย2 1.11

1.11 พลศึกษา1 1.11 1.11 1.11 ดนตรสีากล

ดนตรไีทย 1.11 1.11 วิทย2

วิทย1 1.11 1.11 1.11 1.11

1.11 1.11 1.11 1.11 คอม2

1.11

ก21101,6,7,8,9,10,111.11
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.11 1.11
อ21101. อ.B พ. : คาบ 1 1.7

อ.A พ. : คาบ 1 1.11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.12อาจารยประจําชั้น  อ.ชวนชม  ใบมวง ,  อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ
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

ว21101 ค21101 ท20201 ค20215

อังคาร

ง21102 ค20201 ส21102 ท21101

พุธ

อ20213 ส21101 อ21101 ศ21101 พ21101 ค20201

พฤหัสบดี

ศ21101 ค21101 ส21101 ท21101 ว21101 อ21101

ศุกร

ว20201 อ20213 จ20257 พ21102 ค21101

ส21101

HomeRoom อ.ชวนชม  ใบมวง อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.กัลยรัตน  ขุนประเสิรฐ อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

HomeRoom อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ

HomeRoom อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.ปาริชาต  เทพาหุดี อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

HomeRoom อ.พงศวิทย  เสาวรส อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.ปาริชาต  เทพาหุดี พัก อ.วัชรีภรณ  มาละวรรณโณ อ.ชวนชม  ใบมวง อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล

HomeRoom อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร อ.สุพัตรา  ชัยมณี พัก อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

อ.ปาริชาต  เทพาหุดี

อ21101.1.12

101,6,7,8,9,10,11

กิจกรรม

วิทย2 1.12 1.12 1.12

คอม2 1.12 1.12 1.12

1.12 1.12 1.12 ดนตรไีทย 1.12 1.12

ดนตรสีากล 1.12 1.12 1.12 วิทย1 1.12

วิทย3 1.12 1.12 พลศึกษา1 1.12

1.12

ก21101,6,7,8,9,10,111.12
ก21101 อ.วรนุช-อ พฤ. : คาบ 8 1.6

อ21101.1.12 1.12
อ21101. อ.B พ. : คาบ 8 1.11

อ.A พ. : คาบ 8 1.12

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ


