
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.1อาจารยประจําชั้น  อ.ศักดิ์ชัย  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

ว30241 ว30201 ส31104

อังคาร

ว30221 ง31101 ค30202 ศ31101 ค30324

พุธ

อ31102 ท31102 ค31103 อ30219 ส31103

พฤหัสบดี

ค30202 ส31103 อ31102 ว30221

ศุกร

ว30201 อ30219 ค30202 ว30241 ท30205

ค31103

ก31102

HomeRoom พ31102.4.1 อ.พรพิมล  บุญจร พัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็นอัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ศศิธร  หลาบนารินทร

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ อ.วนิดา  ศรีคง

HomeRoom อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ อ.วนิดา  ศรีคง อ.กอบกุล  คุณหิรัญ พัก อ30202.4.1 อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

HomeRoom อ.ศุกลรัตน  เบาทอง .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ พัก อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ อ.พรพิมล  บุญจร อ.ประยูร  แถมจอหอ

อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ

อ.เพ็ญศรี  วรภู

กิจกรรม

ชีวะ1 ฟสิกส1 2202

เคมี2 ประดิษฐ1 2.6 หองศิลปะ 7301

6.7 6.7 2.3 2.3 2.3

2.5 2.4 2.4 เคมี2

ฟสิกส1 7509 2.6 ชีวะ2 6.8

2201

2.3

พ31102.4.1 4.1
พ31102 อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 1 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ จ. : คาบ 1 หองพละ

อ30202.4.1 4.1
อ30202 อ.Eric พฤ. : คาบ 5 2202

อ.Benjamin พฤ. : คาบ 5 2201

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.2อาจารยประจําชั้น  อ.เพ็ญศรี  วรภู
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

ส31104 ท31102 ว30201 ค30324

อังคาร

ว30221 ส31103 ศ31101 อ31102

พุธ

อ31102 ค30202 ว30241 ท30205

พฤหัสบดี

ง31101 ค31103 ว30201 อ30219

ศุกร

ค30202 อ30219 ส31103 ว30221 ว30241

ค30202

ค31103

ก31102

HomeRoom อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.มาลัย  เกื้อกิจ

HomeRoom พ31102.4.2 อ.รัชพล  เตจะยา พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ปวีณา  สินกลัด

HomeRoom อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร อ30202.4.2 พัก อ.สาโรจน  มีไผ อ.ประยูร  แถมจอหอ

HomeRoom อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ

HomeRoom อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคอิ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.สาโรจน  มีไผ

อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

อ.ไขมุก  เลื่องสุนทร

อ.เพ็ญศรี  วรภู

กิจกรรม

2.6 2.6 วิทยกาย 2.12

เคมี2 2.12 หองศิลปะ 2.12

2.4 2.4 ชีวะ2 หองสมุด

ประดิษฐ1 2.9 ฟสิกส2 2.8

3.10 3.10 3.10 เคมี2 ชีวะ2

2.10

2.12

2.8

พ31102.4.2 4.2
พ31102 อ.นีรยา-กิต อ. : คาบ 1 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ อ. : คาบ 1 หองพละ

อ30202.4.2 4.2
อ30202 อ.Eric พ. : คาบ 3 2.4

อ.Benjamin พ. : คาบ 3 2.3

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.3อาจารยประจําชั้น  อ.นวลจันทร  เศรษฐกร ,  อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน
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

ว30201 ท31102 ค31103

อังคาร

ว30241 ค30324 ค30202 ส31103

พุธ

ง30204 ค31103 อ30219 ส31104 ว30201

พฤหัสบดี

ว30221 ง31101 ศ31101 ค30202 ท30205

ศุกร

อ31102 ว30241 ก31102 ค30202 ส31103

อ30219

ว30221

อ31102

HomeRoom อ.รัตนาวดี  โมรากุล พ31102.4.3 พัก อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.สวรรยา  เพิ่มพูน

HomeRoom อ.พรพิมล  บุญจร อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ30202.4.3 พัก อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

HomeRoom อ.รุงฟา  สุกใส อ.สวรรยา  เพิ่มพูน พัก อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.รัตนาวดี  โมรากุล

HomeRoom อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.ประยูร  แถมจอหอ

HomeRoom อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.พรพิมล  บุญจร พัก อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง

อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

กิจกรรม

ฟสิกส1 หองภาษาไทย 3.10

ชีวะ1 ศูนยคณิต 6.11 6.11

คอมฯ3 3.5 2202 หองสังคม ฟสิกส2

เคมี2 ประดิษฐ1 หองศิลปะ 6.13 หองสมุด

6.11 ชีวะ1 2202 6.3 2.2

3.10

เคมี2

6.10

พ31102.4.3 4.3
พ31102 อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ จ. : คาบ 3 หองพละ

อ30202.4.3 4.3
อ30202 อ.Eric อ. : คาบ 3 7401

อ.Benjamin อ. : คาบ 3 หองอังกฤษ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.4อาจารยประจําชั้น  อ.นีรยา  กิตติโสภณ
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

ค31103 ส31103 ส31104 ง31101 อ30219

อังคาร

อ31102 ว30241 ค30202 ว30201

พุธ

ว30221 ง30204 ค30202

พฤหัสบดี

ว30201 ค30224 อ30219 ค31103 ว30241

ศุกร

ก31102 ศ31101 ว30221 ท31102 ค30202

ท30205

ส31103

อ31102

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ30202.4.4 พัก อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพยอัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภอ.นวลจันทร  เศรษฐกร

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.สาโรจน  มีไผ อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.รัตนาวดี  โมรากุล

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา พ31102.4.4 พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

HomeRoom อ.รัตนาวดี  โมรากุล อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ พัก อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.สาโรจน  มีไผ

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.รัชพล  เตจะยา พัก อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

อ.ประยูร  แถมจอหอ

อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

กิจกรรม

2.2 2.2 2.3 ประดิษฐ1 2.3

2.2 ชีวะ1 2.3 ฟสิกส2

เคมี2 คอมฯ1 2.2

ฟสิกส1 6.2 7301 7301 ชีวะ2

7509 หองศิลปะ เคมี2 3.9 1.11

หองสมุด

6.7

2.2

พ31102.4.4 4.4
พ31102 อ.นีรยา-กิต พ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พ. : คาบ 3 หองพละ

อ30202.4.4 4.4
อ30202 อ.Eric จ. : คาบ 3 หองอังกฤษ

อ.Benjamin จ. : คาบ 3 3.2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.5อาจารยประจําชั้น   .....................................................................
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

ท31102 ส31104 ว30201 ค31103

อังคาร

ค30324 ส31103 ว30241 ค30202

พุธ

ก31102 ค31103 ศ31101 ว30221

พฤหัสบดี

ท30205 ค30202 ว30201 ส31103

ศุกร

ค30202 ว30221 ว30241 อ31102

ง31101

อ31102

อ30219

อ30219

HomeRoom อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.รัตนาวดี  โมรากุล อ.สุภาพร  บุญหนัก

HomeRoom อ30202.4.5 อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.วนิดา  ศรีคง พัก อ.สาโรจน  มีไผ อ.สุภาพร  บุญหนัก

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

HomeRoom อ.ประยูร  แถมจอหอ อ.สุภาพร  บุญหนัก พ31102.4.5 พัก อ.รัตนาวดี  โมรากุล อ.วนิดา  ศรีคง

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น พัก อ.สาโรจน  มีไผ อ.ปวีณา  สินกลัด

อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ

อ.ปวีณา  สินกลัด

.อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ

.อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ

กิจกรรม

หองภาษาไทย 2.5 ฟสิกส2 2.6

6.7 6.11 ชีวะ1 2.10

2.9 2.12 หองศิลปะ เคมี2

หองสมุด 6.5 ฟสิกส1 6.9

2.6 ศูนยวิทย ศูนยวิทย 2.3

ประดิษฐ1

2.10

6.5

6.9

พ31102.4.5 4.5
พ31102 อ.นีรยา-กิต พฤ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พฤ. : คาบ 3 หองพละ

อ30202.4.5 4.5
อ30202 อ.Eric อ. : คาบ 1 6.6

อ.Benjamin อ. : คาบ 1 6.7

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.6อาจารยประจําชั้น  อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ
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

ค31103 ส31103 ศ31101 ว30241 ก31102

อังคาร

ว30201 ค30202 ส31103 ง31101

พุธ

ค30224 ท30205 ว30221 ค30202

พฤหัสบดี

ว30241 ค30202 ว30201

ศุกร

ท31102 ค31103 ว30221 ส31104

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ พัก อ.สาโรจน  มีไผ อ.เพ็ญศรี  วรภู

HomeRoom อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพยอัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ31102.4.6

HomeRoom อ30219.4.6 อ.อมรรัตน  โพธิตาปะนะ อ.ประยูร  แถมจอหอ พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ31102.4.6 พ31102.4.6 อ.สาโรจน  มีไผ พัก อ.กรรณิการ  อุทธา อ.มนตชัย  สิทธิจันทร

HomeRoom อ30202.4.6 อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.กรรณิการ  อุทธา อ.รัชพล  เตจะยา อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

อ30219.4.6

กิจกรรม

6.6 6.6 หองศิลปะ ชีวะ2 6.1

วิทยกาย 6.3 2201 ประดิษฐ1

3.5 หองสมุด เคมี2 2.7

ชีวะ2 6.11 วิทยกาย

2.2 6.2 เคมี2 1.2

พ31102.4.6 4.6
พ31102 อ.นีรยา-กิต พฤ. : คาบ 2 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ พฤ. : คาบ 2 หองพละ

อ30202.4.6 4.6
อ30202 อ.Kenneth ศ. : คาบ 1 mulit

อ.Elaine ศ. : คาบ 1 2.11

อ30219.4.6 4.6

อ30219 อ.Tony-Pu จ. : คาบ 8 6.1

อ.Paul จ. : คาบ 8 6.2

อ30219 อ.Tony-Pu พ. : คาบ 1 หองอังกฤษ

อ.Paul พ. : คาบ 1 mulit

อ31102.4.6 4.6
อ33102 อ.Elaine อ. : คาบ 7 mulit

อ31102 อ.Kenneth อ. : คาบ 7 หองอังกฤษ

อ33102 อ.Elaine พฤ. : คาบ 1 mulit

อ31102 อ.Kenneth พฤ. : คาบ 1 หองอังกฤษ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.7อาจารยประจําชั้น  อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา ,  อ.มนตชัย  สิทธิจันทร
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

ว30221 ค31104 ส31103 อ31102 ว30241

อังคาร

ท30205 ส31103 ก31102 ว30201 ค30208

พุธ

ศ31101 ค30208 ว30282 อ30219

พฤหัสบดี

ว30241 ค30208 อ30219 ท31102 ง30201

ศุกร

ค31104 อ31102 ค30292 ว30201

ว30221

ส31104

HomeRoom อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.วนิดา  ศรีคง อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.พรพิมล  บุญจร

HomeRoom อ.ประยูร  แถมจอหอ อ.วนิดา  ศรีคง อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ30202.4.7 อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

HomeRoom อ.พรพิมล  บุญจร อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.สุรสีห  

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติอ.สมใจ  ธนเกียรติมงคล พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร พ31102.4.7

อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

เคมี2 ศูนยคณิต 6.3 6.3 ชีวะ1

หองสมุด 2.4 2.8 วิทยกาย 6.8

หองศิลปะ 6.12 ฟสิกส2 6.9

ชีวะ1 2.3 2.3 หองภาษาไทย คอมฯ3

6.14 6.14 6.13 วิทยกาย

เคมี2

หองสังคม

พ31102.4.7 4.7
พ31102 อ.นีรยา-กิต ศ. : คาบ 7 สุขศึกษา1

อ.กันตภณ-บุญ ศ. : คาบ 7 หองพละ

อ30202.4.7 4.7
อ30202 อ.Eric พ. : คาบ 2 1.10

อ.Benjamin พ. : คาบ 2 1.10

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.8อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัชดา  พินิจชอบ ,  อ.พรพิมล  บุญจร
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

ค30324 ส31103 ว30221 ง 31102 ค31104

อังคาร

ค30208 ว30241 ว30201 ส31103

พุธ

ค30208 ส31104 ว30241

พฤหัสบดี

ศ31101 ค31104 ว30221 ท31102

ศุกร

ค30214 ค30208 ก31102 ว30201 ค30214

ค30208

HomeRoom อ30219.4.8 อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.วนิดา  ศรีคง พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.รุงฟา  สุกใส อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ31102.4.8 อ.พรพิมล  บุญจร พัก อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.วนิดา  ศรีคง

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ30202.4.8 อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก อ.พรพิมล  บุญจร พ31102.4.8

HomeRoom อ30219.4.8 อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ

อ31102.4.8

อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

2.1 2.11 เคมี2 คอมฯ3 6.14

2.1 วิทยกาย ฟสิกส1 2.9

6.14 6.13 ชีวะ1

หองศิลปะ ศูนยคณิต ศูนยวิทย 6.12

1.5 2.11 6.2 ฟสิกส2 1.3

ศูนยคณิต

พ31102.4.8 4.8
พ31102 อ.นีรยา-กิต พ. : คาบ 7 สุขศึกษา1

อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 7 หองพละ

อ30202.4.8 4.8
อ30202 อ.Kenneth พ. : คาบ 2 1.7

อ.Elaine พ. : คาบ 2 6.14

อ30219.4.8 4.8

อ30219 อ.Paul จ. : คาบ 1 mulit

อ.Mathew จ. : คาบ 1 หองอังกฤษ

อ30219 อ.Paul พฤ. : คาบ 1 6.12

อ.Mathew พฤ. : คาบ 1 6.10

อ31102.4.8 4.8
อ33102 อ.Elaine จ. : คาบ 8 mulit

อ31102 อ.Kenneth จ. : คาบ 8 หองอังกฤษ

อ33102 อ.Elaine อ. : คาบ 2 mulit

อ31102 อ.Kenneth อ. : คาบ 2 2.1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.9อาจารยประจําชั้น  อ.ประยูร  แถมจอหอ
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

ส31103 ศ31101

อังคาร

ค30202 ว30107 ก31102

พุธ

ค30324 ค31103 ง30206 ส30202

พฤหัสบดี

ส31103 ค31103 ส31104 ว30107 ง 31102

ศุกร

ท31102 ค30202 ง30227

ค30202

HomeRoom อ31102.4.9 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ30219.4.9

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อ31102.4.9 พัก อ.เพ็ญศรี  วรภู อ30219.4.9

HomeRoom อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ30207.4.9 อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อ.รุงฟา  สุกใส อ30202.4.9

HomeRoom อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ30207.4.9 พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.สายหยุด  ขุนทิพยทอง

อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

พ31102.4.9

กิจกรรม

6.7 หองศิลปะ

ศูนยคณิต วิทย3 7301

7301 6.9 ประดิษฐ2 หองสังคม

3.7 3.7 3.2 วิทย3 คอมฯ1

หองภาษาไทย 7301 หัตถะ1

6.7

พ31102.4.9 4.9
พ31102 อ.นีรยา-กิต พ. : คาบ 8 สุขศึกษา1

อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 8 หองพละ

อ30202.4.9 4.9
อ30202 อ.Benjamin พฤ. : คาบ 7 6.10

อ.Kenneth พฤ. : คาบ 7 หองอังกฤษ

อ30207.4.9 4.9

อ30207 อ.ปวีณา-สิน พ. : คาบ 2 6.9

อ.Tony-Pu พ. : คาบ 2 mulit

อ30207 อ.Tony-Pu ศ. : คาบ 3 6.10

อ.ปวีณา-สิน ศ. : คาบ 3 6.9

อ30219.4.9 4.9
อ30219 อ.อณัญญา-พ จ. : คาบ 7 หองอังกฤษ

อ.Tony-Pu จ. : คาบ 7 mulit

อ30219 อ.Tony-Pu อ. : คาบ 7 3.12

อ.อณัญญา-พ อ. : คาบ 7 3.11

อ31102.4.9 4.9
อ31102 อ.Kenneth จ. : คาบ 1 1.5

อ.ดาราวรรณ-ก จ. : คาบ 1 6.7

อ31102 อ.ดาราวรรณ-ก อ. : คาบ 3 6.8

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.10อาจารยประจําชั้น  อ.ปวีณา  สินกลัด ,  อ.สาโรจน  มีไผ
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

ค31103 ก31102 ศ31101 อ30219

อังคาร

ว30107 ค30202 ส31104 ง30227 ศ30201

พุธ

ค30324 อ30207 ค31103 ท31102

พฤหัสบดี

อ30207 ค30202 อ31102 ว30107 อ30219

ศุกร

อ31102 ค30202 ส31103 ง31102

ส31103

HomeRoom อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง

HomeRoom อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.สายหยุด  ขุนทิพยทอง อ.ขวัญชัย  สินปรุ

HomeRoom อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ พัก อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒนอ.สิรินันทน  เสนาะเมือง

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ศักดิ์ชัย  จิตรพีระ อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก อ30202.4.10 พ31102.4.10 อ.รุงฟา  สุกใส

อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

กิจกรรม

6.8 6.8 หองศิลปะ 6.8

วิทย3 3.7 3.7 ประดิษฐ3 หองศิลปะ

3.4 3.4 3.4 6.8

3.11 6.4 2.11 วิทย3 หองเยอรมัน

หองเยอรมัน 2.6 2.4 คอมฯ3

6.8

พ31102.4.10 4.10
พ31102 อ.นีรยา-กิต ศ. : คาบ 6 สุขศึกษา1

อ.ชัยฤทธิ์-วี ศ. : คาบ 6 หองพละ

อ30202.4.10 4.10
อ30202 อ.Eric ศ. : คาบ 5 2.8

อ.Benjamin ศ. : คาบ 5 2.9

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.11อาจารยประจําชั้น  อ.ภาวดี  ผสมทรัพย
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

ง30241 ค30324 ค31103 อ30219

อังคาร

ศ31101 อ30207 ว30107 อ30219

พุธ

อ31102 ค31103 ก31102 ศ30201 ท31102

พฤหัสบดี

อ30207 ส31104 ง31102 ส31103 ค30202

ศุกร

ว30107 ส31103 ค30202

อ31102

ค30202

HomeRoom อ.วนิดา  ชมมาลี อ.ศศิธร  หลาบนารินทร พัก อ.สวรรยา  เพิ่มพูน .อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.ปวีณา  สินกลัด พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน.อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิ

HomeRoom อ.ปติวรตา  นาคจันทร อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.ขวัญชัย  สินปรุ อ.ภาวดี  ผสมทรัพย

HomeRoom อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.รุงฟา  สุกใส พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.สวรรยา  เพิ่มพูน

HomeRoom อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒนอ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พ31102.4.11 พัก อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ30202.4.11

อ.ปติวรตา  นาคจันทร

อ.สวรรยา  เพิ่มพูน

กิจกรรม

2.3 2.8 2201 6.4

หองศิลปะ 1.11 วิทย3 6.12

1.9 1.9 1.10 2201 หองภาษาไทย

2.12 2.12 คอมฯ1 3.11 6.13

วิทย3 3.11 2.10

6.4

2.11

พ31102.4.11 4.11
พ31102 อ.นีรยา-กิต ศ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.ชัยฤทธิ์-วี ศ. : คาบ 3 หองพละ

อ30202.4.11 4.11
อ30202 อ.Eric ศ. : คาบ 6 2202

อ.Benjamin ศ. : คาบ 6 1.11

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.12อาจารยประจําชั้น  อ.อณัญญา  พิเชษฐธนโภคิน
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

ก31102 ส31103 ค31103 อ31102 ง30206

อังคาร

ท31102 อ30219 ส30202 ว30107

พุธ

อ30219 ค31103 ศ31101

พฤหัสบดี

อ30207 ค30324 ส31103

ศุกร

ท30201 อ30207 ส31104 ค30220

ง 31102

อ31102

ว30107

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ30202.4.12 อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ปวีณา  สินกลัด อ.สุเทพ  ยาสุภาพ

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท พ31102.4.12 พัก อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงคอ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

HomeRoom จ30252,ง30228 อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ

HomeRoom จ30252,ท30207 อ.ปวีณา  สินกลัด พัก อ.มาลัย  เกื้อกิจ อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

HomeRoom อ.ธัญจิตรา  หงสพญา อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ จ20252,ส30209

อ.รุงฟา  สุกใส

อ.ปวีณา  สินกลัด

อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

กิจกรรม

2.12 2.9 2202 2.11 ประดิษฐ2

1.12 7509 3.11 ศูนยวิทย

3.6 6.7 หองศิลปะ

2.6 3.6 2.10

3.6 6.13 2202 3.8

คอมฯ1

6.7

วิทย3

จ20252,ส30209 4.12
ส30209 อ.ปุณณวรรณ-นุม ศ. : คาบ 6-คาบ 7 3.10

จ20252 อ.อณัญญา-พ ศ. : คาบ 6-คาบ 7 3.8

จ30252,ง30228 4.12
จ30252 อ.อณัญญา-พ พ. : คาบ 1-คาบ 2 1.4

ง30228 อ.อัญนาทาดา-ธน พ. : คาบ 1-คาบ 2 ประดิษฐ1

จ30252,ท30207 4.12

ท30207 อ.ภาวด-ีผสม พฤ. : คาบ 1-คาบ 2 หองภาษาไทย

จ30252 อ.อณัญญา-พ พฤ. : คาบ 1-คาบ 2 6.11

พ31102.4.12 4.12
พ31102 อ.นีรยา-กิต อ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

อ.ชัยฤทธิ์-วี อ. : คาบ 3 หองพละ

อ30202.4.12 4.12
อ30202 อ.Eric จ. : คาบ 2 3.6

อ.Benjamin จ. : คาบ 2 3.4

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.13อาจารยประจําชั้น  อ.ปติวรตา  นาคจันทร ,  อ.ชัยฤทธิ์  วีระประทีป
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

ญ30262 ค31103 ง31102 อ30219 ว30107

อังคาร

ท31102 อ31102 ญ30262

พุธ

อ30219 ว30107 ส31103 ค30324 ง30228

พฤหัสบดี

ก31102 ส30202 อ31102 ค30220

ศุกร

ศ31101 ค31103 อ30207 ท30201 ญ30262

ส31103

ส31104

อ30207

HomeRoom อ.ปติวรตา  นาคจันทร อ.สวรรยา  เพิ่มพูน พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

HomeRoom อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.ปวีณา  สินกลัด พัก อ.ปติวรตา  นาคจันทร

HomeRoom อ.นวลจันทร  เศรษฐกร อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒนอ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.ศศิธร  หลาบนารินทร อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.ปวีณา  สินกลัด พ31102.4.13 อ.พรทิพย  ชาติกรณ

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สวรรยา  เพิ่มพูน อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.ธัญจิตรา  หงสพญา อ.ปติวรตา  นาคจันทร

อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ

อ30202.4.13

กิจกรรม

6.13 6.13 คอมฯ1 6.5 วิทย3

หองภาษาไทย 6.4 2.9

6.4 วิทย3 6.4 7509 ประดิษฐ1

1.9 1.10 1.11 6.8

หองศิลปะ 6.3 3.8 2.11 2.10

6.5

2202

6.6

พ31102.4.13 4.13
พ31102 อ.นีรยา-กิต พฤ. : คาบ 6 สุขศึกษา1

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 6 หองพละ

อ30202.4.13 4.13
อ30202 อ.Eric พฤ. : คาบ 8 1.8

อ.Benjamin พฤ. : คาบ 8 1.10
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โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา  2554

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.14อาจารยประจําชั้น  อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา ,  อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น
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

ส30202

อังคาร

ส31104 ศ31101 ท31102 ค31103

พุธ

ว30107 ท30201 ส31103 ค31103

พฤหัสบดี

ก31102 ง30241

ศุกร

ส30202 ค30324 ส31103

ง31102

ว30107

ค30220

HomeRoom อ30207.4.14 ฝ30232,ย30242 พัก อ30202.4.14 พ31102.4.14 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ ฝ30232,ย30242 พัก อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.สวรรยา  เพิ่มพูน

HomeRoom อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อ.ธัญจิตรา  หงสพญา อ.วนิดา  ศรีคง พัก อ31102.4.14 อ.สวรรยา  เพิ่มพูน ฝ30232,ย30242

HomeRoom อ31102.4.14 อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.วนิดา  ชมมาลี อ30219.4.14

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ30219.4.14 อ.มาลัย  เกื้อกิจ พัก อ.วนิดา  ศรีคง อ30207.4.14 ฝ30232,ย30242

อ.รุงฟา  สุกใส

อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

อ.พรทิพย  ชาติกรณ

กิจกรรม

2.10

2.3 หองศิลปะ 2202 2202

วิทย3 2.8 2.8 6.14

6.1 1.12

6.5 1.3 6.4

คอมฯ1

ศูนยวิทย

2202

ฝ30232,ย30242 4.14
ย30242 อ.เบญจมาศ-ศร จ. : คาบ 2-คาบ 3 หองเยอรมัน

ฝ30232 อ.ศุภวรรณ-ชัย จ. : คาบ 2-คาบ 3 หองฝรั่งเศส

ฝ30232 อ.ศุภวรรณ-ชัย อ. : คาบ 3 หองฝรั่งเศส

ย30242 อ.เบญจมาศ-ศร อ. : คาบ 3 หองเยอรมัน

ฝ30232 อ.ศุภวรรณ-ชัย พ. : คาบ 7-คาบ 8 หองฝรั่งเศส

ย30242 อ.เบญจมาศ-ศร พ. : คาบ 7-คาบ 8 หองเยอรมัน

ฝ30232 อ.ศุภวรรณ-ชัย ศ. : คาบ 7 หองฝรั่งเศส

ย30242 อ.เบญจมาศ-ศร ศ. : คาบ 7 หองเยอรมัน

พ31102.4.14 4.14
พ31102 อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 6 หองพละ

อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 6 สุขศึกษา1

อ30202.4.14 4.14

อ30202 อ.Tony-Pu จ. : คาบ 5 7401

อ.Eric จ. : คาบ 5 7301

อ30207.4.14 4.14
อ30207 อ.ปวีณา-สิน จ. : คาบ 1 6.8

อ.Tony-Pu จ. : คาบ 1 3.6

อ30207 อ.Tony-Pu ศ. : คาบ 6 6.11

อ.ปวีณา-สิน ศ. : คาบ 6 6.12
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