
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.1อาจารยประจําชั้น  อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ ,  อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

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

ค20202 พ21103 อ21102 ท21102 ว21102

อังคาร

ส21103 พ21104 ค21102 ค20216 อ20202 ง20202

พุธ

ง21102 ส20203 อ21102 ค21102 ส21103

พฤหัสบดี

ท 20201 ค21102 ส21104 ท21102

ศุกร

ว21102 ค20202 อ20202 ศ21101 ก21101

ศ21101

ส21103

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ปวีณา  สินกลัด พัก อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค ยุว-เนตร 1 อ.ชวนชม  ใบมวง

HomeRoom อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ พัก อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.สุปญญา  ยังศิริ

HomeRoom อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว พัก อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย

HomeRoom อ.อาจารยา  สาลีพลิน อ21102.1.1 อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ พัก อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค

HomeRoom อ.ชวนชม  ใบมวง อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.พงศวิทย   เสาวรส อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

อ.นวรัตน  กลายประยงค

อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย

กิจกรรม

1.1 1.1 1.1 1.1 วิทย2

1.1 หองปงปอง 1.1 1.1 1.1 คอมฯ2

คอมฯ2 1.1 1.1 1.1 1.1

1.1 1.1 1.1 1.1

วิทย2 1.1 1.1 ดนตรีสากล 1.1

ดนตรีไทย

1.1

อ21102.1.1 1.1
อ21102 อ.Eric พฤ. : คาบ 2 1.4

อ.Benjamin พฤ. : คาบ 2 1.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.2อาจารยประจําชั้น  อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ ,  อ.ดวงกมล  นวลมณี
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

ว21102 ศ21101 ส21103 ค21102

อังคาร

ส21103 พ21103 ส20203 ท20201 ค20202 ก21101

พุธ

ค21102 ท21102 พ21104 ส21103 ค20216 ศ21101

พฤหัสบดี

ส21104 ว21102 ง21102 ค20202

ศุกร

ท21102 อ21102 ค21102 ง20202

อ21102

อ20202

อ20202

HomeRoom อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ อ.นวรัตน  กลายประยงค พัก อ.ปาริชาต   เทพาหุดี ยุว-เนตร 1 อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล

HomeRoom อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว พัก อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ

HomeRoom อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค อ.ดวงกมล  นวลมณี พัก อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.พงศวิทย   เสาวรส

HomeRoom อ21102.1.2 อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ พัก อ.สุประพล  ใยภักดี อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

HomeRoom อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ พัก อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.สุปญญา  ยังศิริ

อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ

อ.สุพัตรา  ชัยมณี

อ.สุพัตรา  ชัยมณี

กิจกรรม

วิทย1 ดนตรีไทย 1.2 1.2

1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

1.2 1.2 หองปงปอง 1.2 1.2 ดนตรีสากล

1.2 วิทย1 คอมฯ2 1.2

1.2 1.2 1.2 คอมฯ2

1.2

1.2

1.2

อ21102.1.2 1.2
อ21102 อ.Eric พฤ. : คาบ 1 1.4

อ.Benjamin พฤ. : คาบ 1 1.2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.3อาจารยประจําชั้น  อ.พากร  ธนไพศาลกิจ
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

ส20203 จ20252 ค21102 ส21103 ท21102

อังคาร

อ20202 จ20252 พ21103 อ21102 ค20202 ส21103

พุธ

ว21102 อ20202 อ21102 ค21102

พฤหัสบดี

ท21102 ศ21101 ค20202 ส21103 พ21104

ศุกร

ค21102 ง21102 ว21102 ท 20201 ศ21101

ค20216

ส21104 

ก21101

HomeRoom อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย ยุว-เนตร 1 อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.รัชนีพันธ  อุนไทย .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง พัก อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย

HomeRoom อ.ชวนชม  ใบมวง อ.รัชนีพันธ  อุนไทย พัก อ.ปวีณา  สินกลัด อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.นวรัตน  กลายประยงค พัก อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ดวงกมล  นวลมณี

HomeRoom อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ พัก อ.ชวนชม  ใบมวง อ.อาจารยา  สาลีพลิน อ.พงศวิทย   เสาวรส

อ21102.1.3

อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

อ.บังอร  สุทัศนวรวุฒิ

กิจกรรม

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3

วิทย2 1.3 1.3 1.3

1.3 ดนตรีไทย 1.3 1.3 หองปงปอง

1.3 คอมฯ2 วิทย2 1.3 ดนตรีสากล

1.3

1.3

1.3

อ21102.1.3 1.3
อ21102 อ.Eric จ. : คาบ 8 1.6

อ.Benjamin จ. : คาบ 8 1.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.4อาจารยประจําชั้น  อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ ,  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

ค20208 ท 21102 ง21102

อังคาร

ศ21101 ค20208 ว21102 ว20208 ก21102

พุธ

ว20202 ค21102 ส21104 ค20208

พฤหัสบดี

ว21102 พ21103 ค20208 ท20201

ศุกร

พ21104 ท 21102 ส21103 ค21102

ส20203

ส21103

ศ21101

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ ส21103.1.4 อ21102.1.4 พัก อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ ยุว-เนตร 1 อ.สุประพล  ใยภักดี

HomeRoom อ.พงศวิทย   เสาวรส อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร พัก อ.ไพรัตน  ฮงทอง อ.เสาวภา  เชาวนชลากร

HomeRoom อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ21102.1.4 อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ

HomeRoom อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ21102.1.4 พัก อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ

HomeRoom อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ พัก อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ20202.1.4

อ20202.1.4

อ.วนิดา  ศรีคง

อ.ปาริชาต   เทพาหุดี

อ.นวรัตน  กลายประยงค

1.4 1.4 คอมฯ2

ดนตรีสากล 1.4 วิทย2 ชีวะ2 1.4

วิทย5 1.4 1.4 1.4

วิทย2 1.4 1.4 1.4

หองปงปอง 1.4 1.4 1.4

1.4

1.4

ดนตรีไทย

ส21103.1.4 1.4
ส21103 อ.พระสมบัติ  จ. : คาบ 2 หองจริยะ

อ.ปาริชาต-เท จ. : คาบ 2

อ20202.1.4 1.4
อ20202 อ.Mathew อ. : คาบ 8 1.4

อ.Elaine อ. : คาบ 8 1.1

อ20202 อ.Mathew ศ. : คาบ 7 1.4

อ.Elaine ศ. : คาบ 7 1.7

อ21102.1.4 1.4
อ21102 อ.Mathew จ. : คาบ 3 1.4

อ.Elaine จ. : คาบ 3 1.5

อ21102 อ.Mathew พ. : คาบ 5 1.4

อ.Elaine พ. : คาบ 5 1.3

อ21102 อ.Mathew พฤ. : คาบ 3 1.4

อ.Elaine พฤ. : คาบ 3 1.5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.5อาจารยประจําชั้น  อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ ,  อ.ปาริชาต   เทพาหุดี
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

ว21102 ง21102

อังคาร

ว20208 ค21102 ท 21102 ส21104 

พุธ

ค20208 ศ21101 ท 21102 ค21102

พฤหัสบดี

พ21103 ส21103 ศ21101 ว21102 ค20208

ศุกร

ว20202 ค20208 พ21104 ส21103

ค20208

ก21101

ท 20201

ส20203

HomeRoom อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ พัก อ21102.1.5 ยุว-เนตร 1 ส21103.1.5

HomeRoom อ.ไพรัตน  ฮงทอง อ20202.1.5 พัก อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.นวรัตน  กลายประยงค อ21102.1.5 พัก อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

HomeRoom อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.พงศวิทย   เสาวรส พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ

HomeRoom อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ พัก อ21102.1.5 อ.ดวงกมล  นวลมณี อ.ปาริชาต   เทพาหุดี

อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ

อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

อ.อาจารยา  สาลีพลิน

อ20202.1.5

อ.วนิดา  ศรีคง

วิทย2 คอมฯ2

ชีวะ2 1.5 1.5 1.5

1.5 ดนตรีไทย 1.5 1.5

1.5 1.5 ดนตรีสากล วิทย2 1.5

วิทย5 1.5 หองปงปอง 1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ส21103.1.5 1.5
ส21103 อ.พระสมบัติ  จ. : คาบ 7 หองจริยะ

อ.ปาริชาต-เท จ. : คาบ 7

อ20202.1.5 1.5
อ20202 อ.Mathew อ. : คาบ 3 1.5

อ.Elaine อ. : คาบ 3 1.4

อ20202 อ.Mathew พฤ. : คาบ 8 1.5

อ.Elaine พฤ. : คาบ 8 1.7

อ21102.1.5 1.5
อ21102 อ.Mathew จ. : คาบ 5 1.5

อ.Elaine จ. : คาบ 5 1.6

อ21102 อ.Mathew พ. : คาบ 3 1.5

อ.Elaine พ. : คาบ 3 1.2

อ21102 อ.Mathew ศ. : คาบ 5 1.5

อ.Elaine ศ. : คาบ 5 1.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.6อาจารยประจําชั้น  อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ ,  อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง
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

จ20252 ท21102 ว21102

อังคาร

ว20202 จ20252 ค21102 พ21104 อ21102

พุธ

ศ21101 ส20203 ค21102 ง21102 ส21103

พฤหัสบดี

ส21104 ศ21101 ท20201 อ21102 พ21103 อ20202

ศุกร

ค20216 อ20202 ส21103 ว21102 ค21102

ส21103

ท21102

ก21101

HomeRoom .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค พัก อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ ยุว-เนตร 1 อ21102.1.6

HomeRoom อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ พัก อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.นีรยา  กิตติโสภณ อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ

HomeRoom อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.ชลสินธุ  แกวสีขาว อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ พัก อ.สุประพล  ใยภักดี อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

HomeRoom อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.พงศวิทย   เสาวรส อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.รัชนีพันธ  อุนไทย

HomeRoom อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ

อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค

อ.พรรณี  เกษกมล

กิจกรรม

1.6 1.6 วิทย1

วิทย5 1.6 1.6 หองปงปอง 1.6

ดนตรีไทย 1.6 1.6 คอมฯ2 1.6

1.6 ดนตรีสากล 1.6 1.6 1.6 1.6

1.6 1.6 1.6 วิทย1 1.6

1.6

1.6

1.6

อ21102.1.6 1.6
อ21102 อ.Eric จ. : คาบ 7 1.4

อ.Benjamin จ. : คาบ 7 1.6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.7อาจารยประจําชั้น  อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ ,  อ.นวรัตน  กลายประยงค
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

อ21102 ท 20202 ค21102 ศ21101

อังคาร

ศ21101 ค20202 ท 20202 ว20202

พุธ

ว21102 ส21103 ค21102 อ20202 ท 20201

พฤหัสบดี

ค20202 ส21104 อ20202 ส21103 ท 21102 พ21103

ศุกร

อ21102 พ21104 ค21102 ค20216 ง21101

ส21103

ก21101

ว21102

HomeRoom อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ ยุว-เนตร 1 อ.พงศวิทย   เสาวรส

HomeRoom อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ พัก อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ21102.1.7

HomeRoom อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.อาจารยา  สาลีพลิน

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ พัก อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง

HomeRoom อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.นีรยา  กิตติโสภณ อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ

อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

อ.พรรณี  เกษกมล

อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ

กิจกรรม

1.7 1.7 1.7 ดนตรีสากล

ดนตรีไทย 1.7 1.7 วิทย6

วิทย1 1.7 1.7 1.7 1.7

1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7

1.7 หองปงปอง 1.7 1.7 อาหาร1

1.7

1.7

วิทย1

อ21102.1.7 1.7
อ21102 อ.Eric อ. : คาบ 7 1.8

อ.Benjamin อ. : คาบ 7 1.7

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.8อาจารยประจําชั้น  อ.พงศวิทย   เสาวรส ,  อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล
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 ค21102 ท20201 ก21101 ว20202

อังคาร

ค20202 ศ21101 อ21102 ว21102 พ21104

พุธ

ท21102 อ21102 ส21103 ศ21101 ค21102

พฤหัสบดี

ท21102 ค20202 ง21101 อ20202

ศุกร

พ21103 อ20202 ค20216 ส21103 ค21102 ท 20202

ส21104 

ว21102

HomeRoom อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ พัก อ.พรรณี  เกษกมล ยุว-เนตร 1 อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

HomeRoom อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.รัชนีพันธ  อุนไทย พัก อ.ชวนชม  ใบมวง อ.นีรยา  กิตติโสภณ

HomeRoom อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.พงศวิทย   เสาวรส อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล

HomeRoom อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค อ.พากร  ธนไพศาลกิจ พัก อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ

HomeRoom อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.ศศิธร  หลาบนารินทร พัก อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ

อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล

อ21102.1.8

อ.ชวนชม  ใบมวง

กิจกรรม

1.8 1.8 1.8 1.8 วิทย6

1.8 ดนตรีไทย 1.8 วิทย2 หองปงปอง

1.8 1.8 1.8 ดนตรีสากล 1.8

1.8 1.8 อาหาร1 1.8

1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

1.8

วิทย2

อ21102.1.8 1.8
อ21102 อ.Eric พ. : คาบ 8 1.12

อ.Benjamin พ. : คาบ 8 1.8

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.9อาจารยประจําชั้น  อ.อาจารยา  สาลีพลิน
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

อ21102 ค21102 ส21103 อ20202 ก21101

อังคาร

ค20202 ท21102 ว20202 ศ21101

พุธ

ง21101 อ21102 ว21102

พฤหัสบดี

ส21104 พ21104 ค20216 ค20202 ศ21101 ส21103

ศุกร

พ21103 ว21102 ท 20201 ค21102 ส21103

ท21102

อ20202

ค21102

ท 20202

HomeRoom อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.รัชนีพันธ  อุนไทย ยุว-เนตร 1 อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค พัก อ.นิติ  คันธวิวรรณ อ.พงศวิทย   เสาวรส

HomeRoom อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ พัก อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ

HomeRoom อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.อารีย  รักธรรม อ.ศศิธร  หลาบนารินทร พัก อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

HomeRoom อ21102.1.9 อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ พัก อ.อาจารยา  สาลีพลิน อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช

อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค

อ.รัชนีพันธ  อุนไทย

อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ

กิจกรรม

1.9 1.9 1.9 1.9 1.9

1.9 1.9 วิทย1 ดนตรีสากล

อาหาร1 1.9 วิทย1

1.9 หองปงปอง 1.9 1.9 ดนตรีไทย 1.9

1.9 วิทย1 1.9 1.9 1.9

1.9

1.9

1.9

1.9

อ21102.1.9 1.9
อ21102 อ.Eric ศ. : คาบ 1 1.4

อ.Benjamin ศ. : คาบ 1 1.9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.10อาจารยประจําชั้น  อ.ชวนชม  ใบมวง ,  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

ส21103 ว21102 ค21102 ท20201

อังคาร

ท 20202 ค20202 ส21103 อ21102 ท21102

พุธ

พ21103 ว20202 อ20202 ส21103 ง21101

พฤหัสบดี

ส21104 ค21102 พ21104 อ21102 ก21102 ค20202

ศุกร

ค21102 ว21102 ศ21101 ท21102 อ20202

ค20216

ศ21101

HomeRoom อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.ชวนชม  ใบมวง พัก อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ ยุว-เนตร 1 อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.ปาริชาต   เทพาหุดี พัก อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ21102.1.10 อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค

HomeRoom อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.ปาริชาต   เทพาหุดี อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ

HomeRoom อ.ณฐมน  ชยังกูรวรกุล อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.อารีย  รักธรรม พัก อ.รัชนีพันธ  อุนไทย อ.เสาวภา  เชาวนชลากร อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

HomeRoom อ.ปาจรีย  วัชชวัลคุ อ.ชวนชม  ใบมวง อ.นวรัตน  กลายประยงค พัก อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ

อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

อ.พงศวิทย   เสาวรส

กิจกรรม

1.10 วิทย2 1.10 หองสมุด

1.10 1.10 1.10 1.10 1.10

1.10 วิทย6 1.10 1.10 อาหาร1

1.10 1.10 หองปงปอง 1.10 หองแนะแนว 1.10

1.10 วิทย2 ดนตรีไทย 1.10 1.10

1.10

ดนตรีสากล

อ21102.1.10 1.10
อ21102 อ.Eric อ. : คาบ 6 1.9

อ.Benjamin อ. : คาบ 6 1.10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.11อาจารยประจําชั้น  อ.สัจจา  วงศเบี้ยสัจจ
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

ศ21101 ส21103 ส21104 ค20202 อ21102

อังคาร

ส21103 ง21101 ท 20201 ค21102 ก21101

พุธ

ท 21102 ค21102 ว21102

พฤหัสบดี

ท 20202 ค20216 ส21103 พ21104 อ21102 ว21102

ศุกร

ค21102 ศ21101 พ21103 อ20202 ว20202

ท 21102

อ20202

ค20202

HomeRoom อ.พงศวิทย   เสาวรส อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร ยุว-เนตร 1 อ.ปวีณา  สินกลัด

HomeRoom อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ พัก อ.อาจารยา  สาลีพลิน อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล พัก อ.ชวนชม  ใบมวง อ21102.1.11

HomeRoom อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช พัก อ.อารีย  รักธรรม อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ชวนชม  ใบมวง

HomeRoom อ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.นิติ  คันธวิวรรณ

อ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ

อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ

อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

กิจกรรม

ดนตรีสากล 1.11 1.11 1.11 1.11

1.11 อาหาร1 หองสมุด 1.11 1.11

1.11 1.11 วิทย2

1.11 1.11 1.11 หองปงปอง 1.11 วิทย2

1.11 ดนตรีไทย 1.11 1.11 วิทย2

1.11

1.11

1.11

อ21102.1.11 1.11
อ21102 อ.Eric พ. : คาบ 7 1.10

อ.Benjamin พ. : คาบ 7 1.11

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.12อาจารยประจําชั้น  อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย ,  อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค
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

ค20216 ค20202 ศ21101 อ21102 ง21101

อังคาร

ว21101 ส21103 อ21102 ท21102 ท 20202

พุธ

ค21102 พ21103 อ20202 ท21102 ว20202

พฤหัสบดี

ท20201 ส21103 ว21101 ศ21101 พ21104 ค20202

ศุกร

อ20202 ส21103 ค21102 ส21104 ก21101

ค21102

HomeRoom อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.ปรานอม  ทศรฐ อ.พงศวิทย   เสาวรส พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ ยุว-เนตร 1 อ.นุชลี  คลายวันเพ็ญ

HomeRoom อ.ชวนชม  ใบมวง อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาคอ.เพ็ญนภา  พรมสุริยวงศ

HomeRoom อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.กันตภณ  บุญเกลี้ยง อ.สุพัตรา  ชัยมณี พัก อ.เสาวลักษณ  เฉลิมภาค อ.นิติ  คันธวิวรรณ

HomeRoom อ.กัลยรัตน  ขุนประเสริฐ อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย อ.ชวนชม  ใบมวง พัก อ.นวรัตน  กลายประยงค อ.อารีย  รักธรรม อ.ปรานอม  ทศรฐ

HomeRoom อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ21102.1.12 อ.สมใจ  เสถียรธรรมวิทย พัก อ.พากร  ธนไพศาลกิจ อ.กัลยา  วัฒนสารวิชช อ.เพ็ญศรี  วรภู

อ.พากร  ธนไพศาลกิจ

กิจกรรม

1.12 1.12 ดนตรีสากล 1.12 อาหาร1

วิทย2 1.12 1.12 1.12 1.12

1.12 1.12 1.12 1.12 วิทย2

1.12 1.12 วิทย2 ดนตรีไทย หองปงปอง 1.12

1.12 1.12 1.12 1.12 1.12

1.12

อ21102.1.12 1.12
อ21102 อ.Eric ศ. : คาบ 2 1.11

อ.Benjamin ศ. : คาบ 2 1.12
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