
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.1อาจารยประจําชั้น  อ.อรชา  แซลิ้ม ,  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

ท23102 ค20206 ศ23101 อ23102

อังคาร

อ23102 ส23103 พ23104 ค23102 ค20206

พุธ

ค20206. ส23103 ว23102 ง23102

พฤหัสบดี

ก23102 ค23102 ส23104 ส23103 อ20210

ศุกร

ค23102 ว23102 พ23103 อ20210

ท23102

ศ20206

HomeRoom อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.รพีพร  ภูภูษิต พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา

HomeRoom อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร ค20222.2.1.2.2 อ.สุชิน  พูลเกษม อ.อรชา  แซลิ้ม พัก อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ

HomeRoom อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว ค20222.2.1.2.2 พัก อ.ฐิติภัทร  ทองมา

HomeRoom อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.อรชา  แซลิ้ม อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก 20206,ศ20206.3.

HomeRoom อ23102.3.1 อ.อรชา  แซลิ้ม อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.ผุสดี  คงไข พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

ยุว-เนตร 3

อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์

อ.พงศวิทย   เสาวรส

กิจกรรม

3.1 3.1 หลังประชมุ 3.1

3.1 3.1 สนามใหญ 3.1 3.1

3.1 3.1 ศนูยวทิย คอมฯ2

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

3.1 วิทย6 3.1 3.1

3.1

ดนตรีสากล

ค20206,ศ20206.3.1 3.1
ศ20206 อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7 ดนตรีสากล

พฤ. : คาบ 7 ดนตรีสากล

ค20206 อ.นุชนาถ-กิจ พฤ. : คาบ 7 3.1

พฤ. : คาบ 7 3.1

ค20222.2.1.2.2 3.1
ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ อ. : คาบ 3 3.1

ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ พ. : คาบ 5 3.1

อ23102.3.1 3.1
อ23102 อ.Tony ศ. : คาบ 1 3.4

อ.Adrian ศ. : คาบ 1 3.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.2อาจารยประจําชั้น  อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ ,  อ.บุญศรี  พิมพสุวรรณ
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 ง23102 ค23102 ค20206

อังคาร

พ23104 พ23103 ศ23101 อ23102

พุธ

อ23102 ค20206 ก23102 ท23102 ส23103

พฤหัสบดี

อ20210 ส23104 ง20210 ส23103

ศุกร

ค23102 ส23103 ว23102 อ20210

ว23102

ค23102

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโลว อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.วิทยา  ดีมาก อ.ผุสดี  คงไข ค20222.2.1.2.2 อ.รพีพร  ภูภูษิต พัก อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล

HomeRoom อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.พนารัตน  แซโลว ค20222.2.1.2.2 พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

HomeRoom อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ค20206,20210.3.2 อ.ไพรัตน  อินทพัฒน พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

HomeRoom อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ครูวิทย1  พัก อ.สุรัตน  เพิกจินดา

ยุว-เนตร 3

อ.ครูวิทย1  

อ23102.3.2

อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ

กิจกรรม

3.2 คอมฯ1 3.2 3.2

สนามใหญ 3.2 หลังประชมุ 3.2

3.2 3.2 3.2 3.2 3.2

3.2 3.2 หัตถะ1 3.2

3.2 3.2 วิทย5 3.2

วิทย5

3.2

ค20206,20210.3.2 3.2
ง20210 อ.ไพรัตน- อินท พฤ. : คาบ 4 หัตถะ1

ค20206 อ.จุไรรัตน-ชื่น พฤ. : คาบ 4 3.2

ค20222.2.1.2.2 3.2
ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ อ. : คาบ 3 3.1

ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ พ. : คาบ 5 3.1

อ23102.3.2 3.2
อ23102 อ.Tony พ. : คาบ 8 3.6

อ.Adrian พ. : คาบ 8 3.2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.3อาจารยประจําชั้น  อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ ,  อ.สุปญญา  ยังศิริ
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 อ20210 ค20206

อังคาร

ง23102 ค23102 อ23102 พ23104 ท23102

พุธ

พ23103 ค20206 อ20210 ค23102

พฤหัสบดี

ศ23101 ค23102 ก23102 ส23103 อ23102

ศุกร

ส23103 ท23102 ค20206 ส23104

ส23103

ว23102

HomeRoom ง20206.3.3.3.6 อ.ครูวิทย2  อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ

HomeRoom อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.สุชิน  พูลเกษม พัก อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์

HomeRoom อ.ผุสดี  คงไข อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.สวรรยา  เพิ่มพูน พัก อ23102.3.3

HomeRoom อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ พัก

ยุว-เนตร 3

อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

อ.ครูวิทย2  

กิจกรรม

วิทย5 3.3 3.3

คอมฯ1 3.3 3.3 สนามใหญ 3.3

3.3 3.3 3.3 3.3

หลังประชมุ 3.3 3.3 3.3 3.3

3.3 3.3 3.3 3.3

3.3

3.3

ง20206.3.3.3.6 3.3
ง20206 อ.สุปญญา-ยัง จ. : คาบ 1-คาบ 2 คอมฯ1

อ23102.3.3 3.3
อ23102 อ.Tony พ. : คาบ 7 3.5

อ.Adrian พ. : คาบ 7 3.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.4อาจารยประจําชั้น  อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน ,  อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท
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

ศ23101 ค23102 ค20212 ท23102

อังคาร

ส23103 พ23104 ว23102 ค20212

พุธ

ว20212 ค20220 ท23102

พฤหัสบดี

ว20206 ค20212 ส23103 ส23104

ศุกร

ว23102 ก23102 ง23102 ส23103

พ23103

ค23102

ค20212

HomeRoom อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ23102.3.4 อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ.พนารัตน  แซโลว

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.วิทยา  ดีมาก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ20210.3.4

HomeRoom อ.ไพรัตน  ฮงทอง อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ อ23102.3.4 พัก อ.พนารัตน  แซโลว

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา อ.กรรณิการ  อุทธา อ20210.3.4 อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล

HomeRoom อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ23102.3.4 พัก อ.จริยา  ธรรมบรรหาร

ยุว-เนตร 3

อ.ผุสดี  คงไข

อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

อ.กรรณิการ  อุทธา

หลังประชมุ 3.4 3.4 3.4

3.4 สนามใหญ วิทย6 3.4

ชวีะ2 ศนูยคณติ 3.4

ศนูยวทิย 3.4 3.4 3.4

วิทย6 3.4 คอมฯ1 3.4

3.4

3.4

3.4

อ20210.3.4 3.4
อ20210 อ.Paul อ. : คาบ 7 3.5

อ.Nathan อ. : คาบ 7 3.4

อ20210 อ.Paul พฤ. : คาบ 4 3.8

อ.Nathan พฤ. : คาบ 4 3.4

อ23102.3.4 3.4
อ23102 อ.Richard จ. : คาบ 4 3.4

อ.Paul จ. : คาบ 4 3.5

อ23102 อ.Richard พ. : คาบ 5 3.4

อ.Paul พ. : คาบ 5 3.5

อ23102 อ.Richard ศ. : คาบ 5 3.4

อ.Paul ศ. : คาบ 5 3.5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.5อาจารยประจําชั้น  อ.สินียภรณ  ยั่งยืน ,  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

ส23103 ค23102 ว23102 ค20212

อังคาร

ค20212 ส23104 ส23103 พ23103 ว20206

พุธ

ค20212 ง23102 พ23104 ว20212

พฤหัสบดี

ท23102 ค20220 ศ23101

ศุกร

ส23103 ค20212 ค23102 ว23102 ท23102 ก23102

HomeRoom อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ23102.3.5 อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว พัก อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ผุสดี  คงไข อ20210.3.5 พัก อ.รัชพล  เตจะยา

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.ฐิติภัทร  ทองมา อ23102.3.5 อ.สุชิน  พูลเกษม พัก อ.ไพรัตน  ฮงทอง

HomeRoom อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ อ20210.3.5 อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ พัก อ.รพีพร  ภูภูษิต

HomeRoom อ23102.3.5 อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.กรรณิการ  อุทธา อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว พัก อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์

ยุว-เนตร 3

อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ

3.5 3.5 วทิย2 ศนูยคณติ

3.5 3.5 3.5 3.5 วทิย3

3.5 คอมฯ1 สนามใหญ ชวีะ2

3.5 3.5 หลังประชมุ

3.5 3.5 3.5 วิทย6 3.5 3.5

อ20210.3.5 3.5
อ20210 อ.Paul อ. : คาบ 5 3.6

อ.Nathan อ. : คาบ 5 3.5

อ20210 อ.Paul พฤ. : คาบ 3 3.6

อ.Nathan พฤ. : คาบ 3 3.5

อ23102.3.5 3.5
อ23102 อ.Richard จ. : คาบ 3 3.5

อ.Paul จ. : คาบ 3 3.7

อ23102 อ.Richard พ. : คาบ 4 3.5

อ.Paul พ. : คาบ 4 3.9

อ23102 อ.Richard ศ. : คาบ 1 3.5

อ.Paul ศ. : คาบ 1 2.9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.6อาจารยประจําชั้น  อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์
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 ว23102

อังคาร

ศ23101 ค20206 ง23102 ท23102

พุธ

ส23103 อ23102 พ23104 อ20210 ค23102 ค20206

พฤหัสบดี

ส23103 ค20206 อ20210 ก23102 ท23102

ศุกร

พ23103 อ23102 ส23104 ส23103 ค23102

ว23102

HomeRoom ง20206.3.3.3.6 อ.อรชา  แซลิ้ม อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน พัก อ23102.3.6

HomeRoom อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ฐิติภัทร  ทองมา พัก อ.พนารัตน  แซโลว

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.วิทยา  ดีมาก อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.อรชา  แซลิ้ม พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.พนารัตน  แซโลว

HomeRoom อ.ผุสดี  คงไข อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูลอ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร พัก อ.อรชา  แซลิ้ม

ยุว-เนตร 3

อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

กิจกรรม

3.6 วทิย3

หลังประชมุ 3.6 คอมฯ1 3.6

3.6 3.6 สนามใหญ 3.6 3.6 3.6

3.6 3.6 3.6 หองแนะแนว 3.6

3.6 3.6 3.6 3.6 3.6

วิทย3

ง20206.3.3.3.6 3.6
ง20206 อ.สุปญญา-ยัง จ. : คาบ 1-คาบ 2 คอมฯ1

อ23102.3.6 3.6
อ23102 อ.Tony จ. : คาบ 7 3.5

อ.Adrian จ. : คาบ 7 3.6

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.7อาจารยประจําชั้น  อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ ,  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

อ20210 ส23103 ท23102 อ23102

อังคาร

ส23103 ว23102

พุธ

จ20256 ศ23101 ก23102 ค23102

พฤหัสบดี

ว23102 ค23102 ท23102 พ23103

ศุกร

ส23103 อ20210 อ23102 ค23102

พ23104

ส23104

HomeRoom อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล0206.,ว20206..3.7 ว20206.3.7.3.8 อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

HomeRoom อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล ค20206.3.7.3.8 ง23101.3.7 พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.Yun  Zheng อ.รพีพร  ภูภูษิต อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ

HomeRoom อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ พัก อ.ผุสดี  คงไข

HomeRoom อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ23102.3.7 ค20222.3.7.3.8 อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.กอบกุล  คุณหิรัญ พัก อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ

ยุว-เนตร 3

ค20222.3.7.3.8

อ.สุชิน  พูลเกษม

อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์

กิจกรรม

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 วิทย6

3.7 หลังประชมุ 3.7 3.7

วทิย6 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

สนามใหญ

3.7

ค20206.,ว20206..3.7.33.7
ว20206. อ.รัชพล-เต จ. : คาบ 3 วิทย6

ค20206. อ.สมสมัย-อิส จ. : คาบ 3 3.8

ค20206.3.7.3.8 3.7
ค20206 อ.สมสมัย-อิส อ. : คาบ 3 3.8

ค20222.3.7.3.8 3.7
ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ อ. : คาบ 8 3.7

ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ ศ. : คาบ 3 3.7

ง23101.3.7 3.7
ง23101 อ.สินียภรณ-ยั่ง อ. : คาบ 4-คาบ 5 หัตถะ1

อ.ไพรัตน- อินท อ. : คาบ 4-คาบ 5 หัตถะ2

ว20206.3.7.3.8 3.7
ว20206 อ.รัชพล-เต จ. : คาบ 4 วิทย6

อ23102.3.7 3.7
อ23102 อ.Tony ศ. : คาบ 2 3.12

อ.Adrian ศ. : คาบ 2 3.7

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.8อาจารยประจําชั้น  อ.จริยา  ธรรมบรรหาร ,  อ.รพีพร  ภูภูษิต
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

ส23103 จ20256 ท23102 ค23102

อังคาร

ส23104 อ20210 ส23103 ว23102

พุธ

ค23102 ก23102 ส23103 จ20256 พ23103

พฤหัสบดี

ค23102 อ20210 ว23102 พ23104

ศุกร

ท23102 ศ23101 อ23102

อ23102

HomeRoom อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.Yun  Zheng 0206.,ว20206..3.7 ว20206.3.7.3.8 อ.พนารัตน  แซโลว พัก อ.อรชา  แซลิ้ม

HomeRoom อ23102.3.8 อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ค20206.3.7.3.8 อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.จริยา  ธรรมบรรหาร พัก อ.ครูวิทย2  

HomeRoom อ.อรชา  แซลิ้ม อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.Yun  Zheng อ.ผุสดี  คงไข พัก ง23101.3.8

HomeRoom อ.อรชา  แซลิ้ม อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.ครูวิทย2  อ.วิทยา  ดีมาก พัก

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโลว ค20222.3.7.3.8 อ.รพีพร  ภูภูษิต พัก อ.สมใจ  ไมสนธิ์

ยุว-เนตร 3

ค20222.3.7.3.8

อ.สมใจ  ไมสนธิ์

กิจกรรม

3.8 3.8 3.8 3.8

3.8 3.8 3.8 วิทยกาย

3.8 3.8 3.8 3.8 3.8

3.8 3.8 วิทย6 สนามใหญ

3.8 หลังประชมุ หองอังกฤษ

3.8

ค20206.,ว20206..3.7.33.8
ว20206. อ.รัชพล-เต จ. : คาบ 3 วิทย6

ค20206. อ.สมสมัย-อิส จ. : คาบ 3 3.8

ค20206.3.7.3.8 3.8
ค20206 อ.สมสมัย-อิส อ. : คาบ 3 3.8

ค20222.3.7.3.8 3.8
ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ อ. : คาบ 8 3.7

ค20222 อ.นุชนาถ-กิจ ศ. : คาบ 3 3.7

ง23101.3.8 3.8
ง23101 อ.สินียภรณ-ยั่ง พ. : คาบ 7-คาบ 8 หัตถะ1

อ.ไพรัตน- อินท พ. : คาบ 7-คาบ 8 หัตถะ2

ว20206.3.7.3.8 3.8
ว20206 อ.รัชพล-เต จ. : คาบ 4 วิทย6

อ23102.3.8 3.8
อ23102 อ.Tony อ. : คาบ 1 3.3

อ.Adrian อ. : คาบ 1 3.8

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.9อาจารยประจําชั้น  อ.กอบกุล  คุณหิรัญ ,  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

ค23102 ก23102 อ20210 ค20206 ว23102

อังคาร

อ20210 ท23102 ฝ20232 ค23102 ส23103

พุธ

อ23102 ท23102 ว20209

พฤหัสบดี

ค23102 ส23103 พ23103 ว23102 ส23104

ศุกร

ค20206 อ23102 พ23104 ศ23102 ส23103

ค20206

ฝ20232

HomeRoom อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ23102.3.9 อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน พัก อ.ครูวิทย1  

HomeRoom อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ ง23101.3.9 อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.นุชนาถ  กิจจาวิเศษ อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร อ.ผุสดี  คงไข อ.ครูวิทย1  พัก อ.จริยา  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.สุชิน  พูลเกษม อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ พัก อ.ชาญวุฒิ  ทองจันทร

ยุว-เนตร 3

อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

กิจกรรม

3.9 3.9 3.9 3.9 วิทย4

3.9 3.9 หองฝรั่งเศส 3.9 3.9

3.9 3.9 วทิย6

3.9 3.9 3.9 วทิย5 3.9

3.9 3.9 สนามใหญ นาฏศลิป 3.9

3.9

หองฝรั่งเศส

ง23101.3.9 3.9
ง23101 อ.สินียภรณ-ยั่ง พ. : คาบ 3-คาบ 4 หัตถะ1

อ.ไพรัตน- อินท พ. : คาบ 3-คาบ 4 หัตถะ2

อ23102.3.9 3.9
อ23102 อ.Tony จ. : คาบ 4 3.11

อ.Adrian จ. : คาบ 4 3.9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.10อาจารยประจําชั้น  อ.สมสมัย  อิสรวัฒน ,  อ.พนารัตน  แซโลว
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

ส23104 อ20210 ส23103 ค20206 อ23102 ฝ20232

อังคาร

ว20206 ท23102 ก23102 ค23102

พุธ

ค23102 ส23103 ฝ20232 ค20206 ว23102

พฤหัสบดี

พ23103 ค20206 ส23103 พ23104 อ23102 ศ23102

ศุกร

ว23102 ท23102 ค23102

อ20210

HomeRoom อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.สุรัตน  เพิกจินดา อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.สมใจ  ไมสนธิ์ พัก อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม

HomeRoom อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ อ.พนารัตน  แซโลว อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ23102.3.10 อ.ศุภวรรณ  ชัยเชียงเอม อ.สมสมัย  อิสรวัฒน พัก อ.ครูวิทย2  

HomeRoom อ.ผุสดี  คงไข อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.จริยา  ธรรมบรรหาร อ.วิทยา  ดีมาก อ.สมใจ  ไมสนธิ์ พัก อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ

HomeRoom ง23101.3.10 อ.ครูวิทย2  อ.พนารัตน  แซโลว พัก อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน

ยุว-เนตร 3

อ.สุรัตน  เพิกจินดา

กิจกรรม

3.10 3.10 3.10 3.10 3.10 หองฝรั่งเศส

วทิย6 3.10 3.10 3.10

3.10 3.10 หองฝรั่งเศส 3.10 3.10

3.10 3.10 3.10 สนามใหญ 3.10 นาฏศลิป

วิทย2 3.10 ศนูยคณติ

3.10

ง23101.3.10 3.10
ง23101 อ.สินียภรณ-ยั่ง ศ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ1

อ.ไพรัตน- อินท ศ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ2

อ23102.3.10 3.10
อ23102 อ.Tony พ. : คาบ 3 3.9

อ.Adrian พ. : คาบ 3 3.10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.11อาจารยประจําชั้น  อ.ผุสดี  คงไข ,  อ.รัตนาวดี  โมรากุล
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 อ23102 ศ23102 พ23103 ท23102

อังคาร

ค20206 อ20210 ส23104 ค23102 ส23103 ย20242

พุธ

ย20242 ท23102 ค20206 ส23103 ว23102

พฤหัสบดี

ส23103 ค23102 ว20209

ศุกร

ก23102 พ23104 ค20206 ว23102 อ23102

อ20210

HomeRoom อ.อรชา  แซลิ้ม อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ อ.ผุสดี  คงไข พัก อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์

HomeRoom อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.อรชา  แซลิ้ม อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล พัก อ.เบญจมาศ  ศรอําพล

HomeRoom อ.เบญจมาศ  ศรอําพล อ.อภิษฎา  ขาวสุทธิ์ อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

HomeRoom ง23101.3.11 อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.อรชา  แซลิ้ม อ23102.3.11 พัก อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว

HomeRoom อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.สุชิน  พูลเกษม อ.จุไรรัตน  ชื่นสุรัตน อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

ยุว-เนตร 3

อ.อังสุคนธ  พิมพันธุ

กิจกรรม

3.11 3.11 นาฏศลิป 3.11 3.11

3.11 3.11 3.11 3.11 3.11 หองเยอรมัน

หองเยอรมัน 3.11 3.11 3.11 วิทย3

3.11 3.11 วทิย6

3.11 สนามใหญ 3.11 วทิย3 3.11

3.11

ง23101.3.11 3.11
ง23101 อ.สินียภรณ-ยั่ง พฤ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ1

อ.ไพรัตน- อินท พฤ. : คาบ 1-คาบ 2 หัตถะ2

อ23102.3.11 3.11
อ23102 อ.Tony พฤ. : คาบ 5 3.9

อ.Adrian พฤ. : คาบ 5 3.11

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.12อาจารยประจําชั้น  อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล ,  อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ
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 ส23104 ค20206

อังคาร

ท23102 ค23102 อ23102 ก23102 ย20242 ว20206

พุธ

ค20206 ย20242 พ23103 ส23103 อ20210 ศ23102

พฤหัสบดี

ค23102 อ23102 พ23104 ท23102

ศุกร

ค23102 ว23102 ค20206 ส23103 อ20210

ส23103

HomeRoom อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ ง23101.3.12 พัก อ.สมสมัย  อิสรวัฒน

HomeRoom อ.พนารัตน  แซโลว อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.ชุลีวรรณ  จงรักษ อ.เบญจมาศ  ศรอําพล พัก อ.ขวัญใจ  ธัญญเจริญ

HomeRoom อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.เบญจมาศ  ศรอําพล อ.ผุสดี  คงไข อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.ภัทธิญา  กอสุวรรณ

HomeRoom อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.พิมพันธุ  พิริยะวรางกูล อ.วิทยา  ดีมาก อ.พนารัตน  แซโลว พัก อ23102.3.12

HomeRoom อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.ทิพยรัตน  เหลี่ยมแกว อ.สมสมัย  อิสรวัฒน อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก

ยุว-เนตร 3

อ.ยอดขวัญ  เลี่ยมสกุล

กิจกรรม

วทิย6 3.12 3.12

3.12 3.12 3.12 3.12 หองเยอรมนั วทิย2

3.12 หองเยอรมนั 3.12 3.12 3.12 หลังประชมุ

3.12 3.12 สนามใหญ 3.12

3.12 วิทย6 3.12 3.12 3.12

3.12

ง23101.3.12 3.12
ง23101 อ.สินียภรณ-ยั่ง จ. : คาบ 4-คาบ 5 หัตถะ1

อ.ไพรัตน- อินท จ. : คาบ 4-คาบ 5 หัตถะ2

อ23102.3.12 3.12
อ23102 อ.Tony พฤ. : คาบ 7 3.5

อ.Adrian พฤ. : คาบ 7 3.12
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