
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.1อาจารยประจําชั้น  อ.สุปญญา  ยังศิริ ,  อ.ปนัดดา  ศรีมุล

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

ค23102 พ23104 ส23103 อ20210 พ23103

อังคาร

ว23102 อ23102 ส23104 ค20206 ศ23102

พุธ

ง20206 ค20206 อ20210 ค23102

พฤหัสบดี

ง23102 ส23103 ก23101 ท23102

ศุกร

ค20206 ท23102 ส23103 อ23102 ว23102

ค23102

HomeRoom อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ23102.3.1 อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.พัชรพล-ปญ  

HomeRoom อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.สมสมัย  อิสระวัฒน พัก อ.รพีพร  ภูภูษิต

HomeRoom อ.สุปญญา  ยังศิริ อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.ปนัดดา  ศรีมุล

HomeRoom อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.สุรัตน  เพิกจินดา พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

ยุว-เนตร 3

อ.ปนัดดา  ศรีมุล

กิจกรรม

3.1 สนาม 3.1 3.1 3.1

วิทย1 3.1 3.1 3.1 อาคารเกา

คอม2 3.1 3.1 3.1

คอม3 3.1 หองแนะแนว 3.1

3.1 3.1 3.1 3.1 พสวท

3.1

อ23102.3.1 3.1
อ23102 อ.Jack จ. : คาบ 3 6.14

อ.Craig จ. : คาบ 3 3.1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.2อาจารยประจําชั้น  อ.บุญศรี  พิมพสุวรรณ ,  อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ
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

พ23104 ส23103 ก23101 ค20206 ว23102

อังคาร

ท23102 ค23102 ส23103 อ23102 ง20206

พุธ

ส23103 ค20206 ง23102 ค23102 อ20210

พฤหัสบดี

ศ23102 ว23102 ค23102

ศุกร

อ23102 อ20210 ค20206 พ23103 ส23104

ท23102

HomeRoom อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ23102.3.2 อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ อ.รุจิภา  สายสุข อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.กอบกุล  คุณหิรัญ พัก อ.สุปญญา  ยังศิริ

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน อ.รุจิภา  สายสุข พัก อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย

HomeRoom อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.รุจิภา  สายสุข พัก

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.พัชรพล-ปญ  พัก อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์

ยุว-เนตร 3

อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ

กิจกรรม

สนาม 3.2 หองแนะแนว 3.2 วิทย4

3.2 3.2 3.2 3.2 คอม2

3.2 3.2 คอม1 3.2 3.2

อาคารเกา พสวท 3.2

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

3.2

อ23102.3.2 3.2
อ23102 อ.Jack จ. : คาบ 4 3.3

อ.Craig จ. : คาบ 4 3.2

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.3อาจารยประจําชั้น  อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ,  อ.รัตนา  ใสแกว
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

พ23103 จ20256 ว23102

อังคาร

พ23104 ท23102 ค23102 ส23103

พุธ

ค23102 จ20256 ศ23102 ส23103 ว23102

พฤหัสบดี

ส23104 อ23102 อ20210 ส23103

ศุกร

ท23102 ค23102 ง23102 อ20210

อ23102

ก23101

HomeRoom อ.พัชรพล-ปญ  อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร ค20206.3.3,3.6 อ.ปรีชา  บุญปลอด พัก ค20222.3.3,3.6

HomeRoom อ23102.3.3 อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.พนารัตน  แซโลว อ.รัตนา  ใสแกว อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก ค20206,3.3,3.6

HomeRoom อ.รัตนา  ใสแกว อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ค20206.3.3,3.6 อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก ค20222.3.3,3.6

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโลว อ.รัตนา  ใสแกว อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

ยุว-เนตร 3

อ.สุรัตน  เพิกจินดา

อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

กิจกรรม

3.3 3.3 วิทย2

สนาม 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 อาคารเกา 3.3 ชีวะ1

3.3 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 คอม3 3.3

3.3

3.3

ค20206,3.3,3.6 3.3
ว20213 อ.กัลยา-ป อ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย5

อ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย5

ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น อ. : คาบ 7 3.3

อ. : คาบ 7 3.3

ค20206.3.3,3.6 3.3
ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น จ. : คาบ 3 3.3

ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น พฤ. : คาบ 2 3.3

ค20222.3.3,3.6 3.3
ค20222 อ.รุจิภา-สาย จ. : คาบ 7 3.3

ค20222 อ.รุจิภา-สาย พฤ. : คาบ 7 3.3

อ23102.3.3 3.3
อ23102 อ.Jack อ. : คาบ 1 3.1

อ.Craig อ. : คาบ 1 3.3

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.4อาจารยประจําชั้น  อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน ,  อ.กนิษฐา  สุภักดี
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

ศ23102 ค20212 ว20212

อังคาร

พ23104 ส23103 พ23103 ค20212 ว23102G

พุธ

ค23102 ค20212 ท23102

พฤหัสบดี

ท23102 ก23101 ค23102 ส23103

ศุกร

ค20212 ส23104 ง23102 ว23102G

ค20220

ส20201

HomeRoom อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.กรรณิการ  อุทธา อ.เยาวรี  หนอนาคํา พัก ส23103.3.4

HomeRoom อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.พัชรพล-ปญ  อ.กรรณิการ  อุทธา อ23102.3.4 พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom ว20213.3.4 อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ20210.3.4 อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ20210.3.4 อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน พัก อ.จริยา  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ23102.3.4 อ.กรรณิการ  อุทธา อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ฐิติภัทร  ทองมา พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

ยุว-เนตร 3

อ23102.3.4

อ.อรทัย  แยมมณฑา

อ.จริยา  ธรรมบรรหาร

อาคารเกา 3.4 ชีวะ2

สนาม 3.4 3.4 3.4 วิทย4

3.4 3.4 3.4

3.4 3.4 3.4 3.4

3.4 3.4 คอม1 วิทย5

3.4

3.4

ว20213.3.4 3.4
ว20213 อ.ปณิธ-ีห พ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

อ.ทิพยรัตน-ห พ. : คาบ 1-คาบ 2 วิทย6

ส23103.3.4 3.4
ส23103 อ.พระสมบัติ จ. : คาบ 7 หองจริยะ

อ.จริยา-ธรรม จ. : คาบ 7 หองจริยะ

อ20210.3.4 3.4

อ20210 อ.Sheena พ. : คาบ 4 3.3

อ.Michael พ. : คาบ 4 3.4

อ20210 อ.Sheena พฤ. : คาบ 3 หองญี่ปุน

อ.Michael พฤ. : คาบ 3 3.4

อ23102.3.4 3.4
อ23102 อ.Kathrina อ. : คาบ 5 3.4

อ.Joseph อ. : คาบ 5 3.7

อ23102 อ.Kathrina พ. : คาบ 8 3.4

อ.Joseph พ. : คาบ 8 3.5

อ23102 อ.Kathrina ศ. : คาบ 1 3.4

อ.Joseph ศ. : คาบ 1 Muti

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.5อาจารยประจําชั้น  อ.กรรณิการ  อุทธา
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

ว23102G ท23102 ค20212

อังคาร

พ23103 ค20212 ส23103

พุธ

ส20201 ค23102 ท23102 ก23101

พฤหัสบดี

ง23102 พ23104 ค20212 ว20212

ศุกร

ส23104 ศ23102 ค20212 ค23102

ค20220

ว23102G

ส23103

HomeRoom อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ ส23103.3.5 พัก อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ.พัชรพล-ปญ  อ20210.3.5 อ.กรรณิการ  อุทธา ว20213.3.5 พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ20210.3.5 อ.เพ็ญนภา  พรหมสุริยวงศ อ23102.3.5 พัก อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

HomeRoom อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ23102.3.5 อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ.เยาวรี  หนอนาคํา

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.รพีพร  ภูภูษิต อ23102.3.5 อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

ยุว-เนตร 3

อ.อรทัย  แยมมณฑา

อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

วิทย6 3.5 3.5

3.5 3.5 3.5

1.11 3.5 3.5 3.5

คอม1 สนาม 3.5 ชีวะ2

3.5 อาคารเกา 3.5 3.5

3.5

วิทย6

3.5

ว20213.3.5 3.5
ว20213 อ.ปณิธ-ีห อ. : คาบ 4-คาบ 5 วิทย5

อ.ทิพยรัตน-ห อ. : คาบ 4-คาบ 5 วิทย5

ส23103.3.5 3.5
ส23103 อ.พระสมบัติ จ. : คาบ 5 หองจริยะ

อ.ชาญวุฒิ-ทอง จ. : คาบ 5

อ20210.3.5 3.5

อ20210 อ.Sheena อ. : คาบ 2 2.7

อ.Michael อ. : คาบ 2 3.5

อ20210 อ.Sheena พ. : คาบ 3 2.11

อ.Michael พ. : คาบ 3 3.5

อ23102.3.5 3.5
อ23102 อ.Joseph พ. : คาบ 5 3.5

อ.B พ. : คาบ 5 3.6

อ23102 อ.Joseph พฤ. : คาบ 4 3.5

อ.B พฤ. : คาบ 4 Muti

อ23102 อ.Joseph ศ. : คาบ 4 3.5

อ.B ศ. : คาบ 4 3.4

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.6อาจารยประจําชั้น  อ.รพีพร  ภูภูษิต ,  อ.รุจิภา  สายสุข
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

จ20256 อ23102 พ23104 ท23102

อังคาร

ค23102 อ23102 ศ23102 อ20210

พุธ

ง23102 ค23102 ว23102 ส23103

พฤหัสบดี

ส23104 ท23102

ศุกร

จ20256 ค23102 ส23103 อ20210 ก23101 ว23102

พ23103

ส23103

HomeRoom อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.กอบกุล  คุณหิรัญ ค20206.3.3,3.6 อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ พัก ค20222.3.3,3.6

HomeRoom อ.รุจิภา  สายสุข อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก ค20206,3.3,3.6

HomeRoom อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.รุจิภา  สายสุข อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

HomeRoom อ.ธงชัย  ทองสุพล ค20206.3.3,3.6 อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ อ23102.3.6 พัก ค20222.3.3,3.6

HomeRoom อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร อ.รุจิภา  สายสุข อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

ยุว-เนตร 3

อ.พัชรพล-ปญ  

อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

กิจกรรม

3.6 3.6 สนาม 3.6

3.6 3.6 อาคารเกา 3.6

คอม1 ศูนยคณิต วิทย3 3.6

3.6 3.6

3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 วิทย3

3.6

3.6

ค20206,3.3,3.6 3.6
ว20213 อ.กัลยา-ป อ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย5

อ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย5

ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น อ. : คาบ 7 3.3

อ. : คาบ 7 3.3

ค20206.3.3,3.6 3.6
ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น จ. : คาบ 3 3.3

ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น พฤ. : คาบ 2 3.3

ค20222.3.3,3.6 3.6
ค20222 อ.รุจิภา-สาย จ. : คาบ 7 3.3

ค20222 อ.รุจิภา-สาย พฤ. : คาบ 7 3.3

อ23102.3.6 3.6
อ23102 อ.Jack พฤ. : คาบ 5 3.9

อ.Craig พฤ. : คาบ 5 3.6

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.7อาจารยประจําชั้น  อ.สมสมัย  อิสระวัฒน ,  อ.ปรีชา  บุญปลอด
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

อ20210 ค23102 ส23103 ว20213 ค20206

อังคาร

ค20206 อ23102 ว23102 ศ23102 ส23103

พุธ

ก23101 พ23104 อ23102 พ23103 ค23102

พฤหัสบดี

อ20210 ท23102 ค20206 ว23102

ศุกร

ส23104 ค23102 ส23103 ง23101 ท23102

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ปณิธี  หนูนอย พัก อ.สมสมัย  อิสระวัฒน

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.ยุทธนา  แซพั่ว พัก อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล

HomeRoom อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย อ.พัชรพล-ปญ  อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ23102.3.7

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.พนารัตน  แซโลว อ.สมสมัย  อิสระวัฒน พัก อ.ปรีชา  บุญปลอด

HomeRoom อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.สุเทพ  ยาสุภาพ พัก อ.พนารัตน  แซโลว

ยุว-เนตร 3

กิจกรรม

3.7 3.7 3.7 วิทย5 3.7

3.7 3.7 วิทย5 นาฏศิลป 3.7

3.7 สนาม 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 พสวท

3.7 3.7 3.7 ประดิษฐ2 3.7

อ23102.3.7 3.7
อ23102 อ.Jack พ. : คาบ 7 3.3

อ.Craig พ. : คาบ 7 3.7

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.8อาจารยประจําชั้น  อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว
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

อ20210 ส23104 อ23102 พ23104 ค23102

อังคาร

ส23103 ค23102 อ20210 ค20206 ง23101

พุธ

ค20206 ส23103 พ23103 ท23102 ว23102

พฤหัสบดี

ท23102 ศ23102 ค20206

ศุกร

ค23102 อ23102 ว23102 ส23103

ก23101

HomeRoom อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.สุวิเปรียว  บํารุง พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ23102.3.8 อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ.สุเทพ  ยาสุภาพ

HomeRoom อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.พัชรพล-ปญ  อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก ว20213.3.8

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

ยุว-เนตร 3

อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

กิจกรรม

3.8 3.8 3.8 สนาม 3.8

3.8 3.8 3.8 3.8 ประดิษฐ2

3.8 3.8 3.8 3.8 วิทย6

3.8 นาฏศิลป 3.8

3.8 3.8 วิทย2 3.8

3.10

ว20213.3.8 3.8
ว20213 อ.ปณิธ-ีห พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย6

อ.ณัชพงษพัฒน-ค พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย6

อ23102.3.8 3.8
อ23102 อ.Jack อ. : คาบ 4 3.7

อ.Craig อ. : คาบ 4 3.8

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.9อาจารยประจําชั้น  อ.ยุทธนา  แซพั่ว ,  อ.สุวิเปรียว  บํารุง
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

ค23102 ศ23102 ส23103 อ23102 ว23102

อังคาร

ท23102 ค20206 ส23103 ฝ20232

พุธ

ส23104 ท23102 อ20210 พ23104 ค23102

พฤหัสบดี

อ23102 ค20206 พ23103 ว23102

ศุกร

ฝ20232 ก23101 ค20206 ส23103

ค23102

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโลว อ.ปนัดดา  ศรีมุล ว20213.3.9 อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล พัก อ.มิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ

HomeRoom อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.พนารัตน  แซโลว อ.มิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ อ.สุวิเปรียว  บํารุง พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.พัชรพล-ปญ  อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน พัก อ23102.3.9

HomeRoom ง23101.3.9 อ.มิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.ปนัดดา  ศรีมุล พัก อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล

ยุว-เนตร 3

อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

กิจกรรม

3.9 นาฏศิลป 3.9 3.9 วิทย3

3.9 3.9 3.9 3.9

3.9 3.9 3.9 สนาม 3.9

3.9 3.9 3.9 วิทย3

3.9 3.9 3.9 3.9

3.9

ง23101.3.9 3.9
ง23101 อ.อัญมณี-ท ศ. : คาบ 1-คาบ 2

อ.บุญศร-ีพิมพ ศ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ1

ว20213.3.9 3.9
ว20213 อ.รัตนวดี-ม อ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย6

อ.กัลยา-ป อ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย6

อ23102.3.9 3.9

อ23102 อ.Jack พฤ. : คาบ 7 3.7

อ.Craig พฤ. : คาบ 7 3.9

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.10อาจารยประจําชั้น  อ.จริยา  ธรรมบรรหาร ,  อ.พนารัตน  แซโลว ,  อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย
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

อ23102 ค23102 ส23103 พ23104

อังคาร

ว23102 ค20206 ก23101 ส23103 ฝ20232 ท23102

พุธ

ท23102 ค20206 อ23102 ฝ20232

พฤหัสบดี

ส23103 อ20210 ค23102 พ23103 ค20206 ว23102

ศุกร

ค23102 ศ23102 อ20210 ส23104

HomeRoom อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.รัตนา  ใสแกว อ.จริยา  ธรรมบรรหาร ง23101.3.10 พัก อ.สุวิเปรียว  บํารุง

HomeRoom อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.สมสมัย  อิสระวัฒน อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.มิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ

HomeRoom อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ อ.สมสมัย  อิสระวัฒน ว20205.3.10 อ.สุรัตน  เพิกจินดา พัก อ.มิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย อ.รัตนา  ใสแกว อ.พัชรพล-ปญ  อ.สมสมัย  อิสระวัฒน พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.รัตนา  ใสแกว อ.ยุทธนา  แซพั่ว อ23102.3.10 อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย พัก อ.ธงชัย  ทองสุพล

ยุว-เนตร 3

กิจกรรม

3.10 3.10 3.10 สนาม

ศูนยวิทย 3.10 3.10 3.10 3.10 3.10

3.10 3.10 3.10 3.10

3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 วิทย5

3.10 นาฏศิลป 3.10 3.10

ง23101.3.10 3.10
ง23101 อ.อัญมณี-ท จ. : คาบ 4-คาบ 5

อ.บุญศร-ีพิมพ จ. : คาบ 4-คาบ 5 หัตถะ1

ว20205.3.10 3.10
ว20205 อ.รัตนวดี-ม พ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย6

อ.ปรีชา-บ พ. : คาบ 3-คาบ 4 วิทย6

อ23102.3.10 3.10

อ23102 อ.Jack ศ. : คาบ 4 3.12

อ.Craig ศ. : คาบ 4 3.10

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.11อาจารยประจําชั้น  อ.กอบกุล  คุณหิรัญ ,  อ.ฐิติภัทร  ทองมา
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

ว23102 ค23102 ท23102 พ23103 ส23103

อังคาร

ค20206 อ20210 อ23102 ส23103 ค23102

พุธ

ย20242 ก23101 อ23102 ศ23102 ค23102

พฤหัสบดี

ค20206 ส23104 ย20242 อ20210

ศุกร

ว23102 ค20206 ส23103 พ23104

ท23102

HomeRoom อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.รุจิภา  สายสุข อ.พนารัตน  แซโลว อ.พัชรพล-ปญ  พัก อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.รุจิภา  สายสุข พัก ว20205.3.11

HomeRoom อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ยุทธนา  แซพั่ว พัก อ.รุจิภา  สายสุข

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ธงชัย  ทองสุพล ง23101.3.11 อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

HomeRoom อ.ปรีชา  บุญปลอด อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ23102.3.11 พัก อ.สุวิเปรียว  บํารุง

ยุว-เนตร 3

อ.พนารัตน  แซโลว

กิจกรรม

วิทย2 3.11 3.11 3.11 3.11

3.11 3.11 3.11 3.11 3.11

3.11 3.11 3.11 นาฏศิลป 3.11

3.11 3.11 3.11 3.11

วิทย6 3.11 3.11 สนาม

3.11

ง23101.3.11 3.11
ง23101 อ.อัญมณี-ท พฤ. : คาบ 3-คาบ 4

อ.บุญศร-ีพิมพ พฤ. : คาบ 3-คาบ 4 หัตถะ2

ว20205.3.11 3.11
ว20205 อ.รัตนวดี-ม อ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย6

อ.ปรีชา-บ อ. : คาบ 7-คาบ 8 วิทย6

อ23102.3.11 3.11

อ23102 อ.Jack ศ. : คาบ 5 3.3

อ.Craig ศ. : คาบ 5 3.11

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.12อาจารยประจําชั้น  อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ ,  อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร
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

ท23102 ค23102 อ20210 ส23104 อ23102

อังคาร

อ23102 ก23101 ส23103 ค20206 ย20242 ง23101

พุธ

อ20210 ย20242 ค23102 ว23102 ท23102

พฤหัสบดี

ค20206 ส23103 ว23102 ค23102 ศ23102

ศุกร

ส23103 พ23104 พ23103 ค20206

HomeRoom อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ อ.รัตนา  ใสแกว อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย

HomeRoom อ.ชมธาดา  ปริเมธาชัย อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร พัก อ.บุญศรี  พิมพสุวรรณ

HomeRoom อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูร อ.รัตนา  ใสแกว อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ23102.3.12 พัก อ.ศิรรัตน  เสตสุบรรณ

HomeRoom อ.ปนัดดา  ศรีมุล อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.รัตนา  ใสแกว พัก อ.ยุทธนา  แซพั่ว

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.สุวิเปรียว  บํารุง อ.พัชรพล-ปญ  ว20205.3.12 พัก อ.ปนัดดา  ศรีมุล

ยุว-เนตร 3

กิจกรรม

3.12 3.12 3.12 3.12 3.12

3.12 3.12 3.12 3.12 3.12 หัตถะ2

3.12 3.12 3.12 วิทย2 3.12

3.12 3.12 วิทย5 3.12 นาฏศิลป

3.12 สนาม 3.12 3.12

ว20205.3.12 3.12
ว20205 อ.รัตนวดี-ม ศ. : คาบ 4-คาบ 5 วิทย6

อ.ปรีชา-บ ศ. : คาบ 4-คาบ 5 วิทย6

อ23102.3.12 3.12
อ23102 อ.Jack พ. : คาบ 5 3.9

อ.Craig พ. : คาบ 5 3.12
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