
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.1อาจารยประจําชั้น  อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ ,  อ.วราศา  แยมเจริญ

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

ท31101 อ30208 ว30201 ก31101

อังคาร

ว30103 ค31101 ง30204 ส31101

พุธ

ท31101 ค31101 ว30104 ศ31101

พฤหัสบดี

ว30201 ค30201 ง31102 ส31101

ศุกร

ค30201 อ30208 ส31102 ว30104 ว30103

ค30201

อ31101

อ31101

HomeRoom พ31101.4.1 อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.อังสุคนธ  พิมพันธ พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.วราศา  แยมเจริญ

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ30201.4.1 พัก อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ

HomeRoom อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.รัชพล  เตจะยา

อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

อ.กอบกุล  คุณหิรัญ

กิจกรรม

2.9 1.9 ฟสกิส1 3.3

เคมี2 3.2 คอม2 2.7

3.4 2.3 ชีวะ2 หองศิลปะ

ฟสกิส1 3.10 คอม3 2.11

2202 2202 2202 ชีวะ2 เคมี2

3.3

2.7

1.6

พ31101.4.1 4.1
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 1 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 1 สุขศึกษา1

เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,44.1
เลือกเสรี อ.สุปญญา-ยัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หองIT

อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 คอม3

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 6.14

อ30201.4.1 4.1
อ30201. อ.B พ. : คาบ 3 2.2

อ.A พ. : คาบ 3 2.3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.2อาจารยประจําชั้น  อ.รุงฟา  สุกใส ,  อ.ยศ  พฤกษชัยกุล
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

ส31101 ค30201 ว30201 อ31101

อังคาร

ว30103 ส31102 ศ31101 ก31101 อ31101

พุธ

ว30104 ค31101 ง30204 ส31101

พฤหัสบดี

ว30201 อ30208 ค30201

ศุกร

ว30103 ค31101 ท31101 ว30104

ง31102

ค30201

อ30208

HomeRoom อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.สุภาพร  บุญหนัก พ31101.4.2 พัก อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.ปวีณา  สินกลัด

HomeRoom อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.วราศา  แยมเจริญ อ.ปวีณา  สินกลัด

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.ธงชัย  ทองสุพล

HomeRoom อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.นวลจันทร  เศรษฐกร พัก อ.สุภาพร  บุญหนัก อ30201.4.2 เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

HomeRoom อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.ภรัณยู  วุฒินันท อ.สาโรจน  มีไผ

อ.รุงฟา  สุกใส

อ.สุภาพร  บุญหนัก

อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

กิจกรรม

6.9 1.8 ฟสกิส2 3.8

เคมี1 3.1 หองศิลปะ 1.5 1.11

ชีวะ1 3.2 คอม3 2.7

ฟสกิส2 3.2 2.5

เคมี1 3.6 3.8 ชีวะ2

คอม3

1.11

2.9

พ31101.4.2 4.2
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 3 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,44.2
เลือกเสรี อ.สุปญญา-ยัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หองIT

อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 คอม3

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 6.14

อ30201.4.2 4.2
อ30201. อ.B พฤ. : คาบ 6 6.6

อ.A พฤ. : คาบ 6 2.5

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.3อาจารยประจําชั้น  อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ ,  อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค
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

ว30104 ส31102 ว30103 ค31101

อังคาร

ท31101 ค30201 ว30201 อ31101

พุธ

ว30103 ส31101 ค30201 ก31101

พฤหัสบดี

ค30201 ส31101 ศ31101 ว30104

ศุกร

ง30204 อ31101 ค31101 ว30201

อ30208

อ30208

ง31102

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พ31101.4.3

HomeRoom อ.อนุรักษ  ทิพยมณี อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.ปพิชญา  ปภังกร

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ30201.4.3 อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.วราศา  แยมเจริญ

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐอ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ พัก อ.สาโรจน  มีไผ เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

HomeRoom อ.รุงฟา  สุกใส อ.ปพิชญา  ปภังกร พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.มนตชัย  สิทธิจันทร

อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

อ.รุงฟา  สุกใส

กิจกรรม

ชีวะ2 3.1 เคมี2 3.8

2202 2202 ฟสกิส2 3.4

เคมี2 3.10 2.12 2.12

1.11 1.11 หองศิลปะ ชีวะ2

คอม3 2.10 2.9 ฟสกิส2

1.10

3.4

คอม2

พ31101.4.3 4.3
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 7 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 7 สุขศึกษา1

เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,44.3
เลือกเสรี อ.สุปญญา-ยัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หองIT

อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 คอม3

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 6.14

อ30201.4.3 4.3
อ30201. อ.B พ. : คาบ 5 2.12

อ.A พ. : คาบ 5 2.11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.4อาจารยประจําชั้น  อ.ชัยฤทธิ์  วีรประทีป ,  อ.อังสุคนธ  พิมพันธ
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

ว30103 ท31101 ส31101 ง30204

อังคาร

ค30201 ส31101 อ31101 ว30201 ส31102

พุธ

ค30201 อ31101 ท31101 ว30104 ง31102

พฤหัสบดี

ค31101 ก31101 อ30208 ว30201

ศุกร

ว30104 ศ31101 ค30201 ว30103 อ30208

ค31101

HomeRoom อ.รัชพล  เตจะยา อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.รุงฟา  สุกใส

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ.สุภาพร  บุญหนัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.พรพิมล  บุญจร อ.รุงฟา  สุกใส

HomeRoom อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.วราศา  แยมเจริญ อ.อังสุคนธ  พิมพันธ พัก อ.รัตนวดี  โมรากุล เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

HomeRoom อ.พรพิมล  บุญจร อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ30201.4.4 อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

พ31101.4.4

อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

กิจกรรม

เคมี2 3.5 2.12 คอม3

2.5 2.5 2.5 ฟสกิส1 3.6

3.11 3.11 3.11 ชีวะ1 คอม2

ศูนยคณิต 3.12 3.12 ฟสกิส1

ชีวะ1 หองศิลปะ 2.2 เคมี1 3.2

3.10

พ31101.4.4 4.4
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี จ. : คาบ 8 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต จ. : คาบ 8 สุขศึกษา1

เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,44.4
เลือกเสรี อ.สุปญญา-ยัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หองIT

อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 คอม3

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 6.14

อ30201.4.4 4.4
อ30201. อ.B ศ. : คาบ 6 3.2

อ.A ศ. : คาบ 6 3.1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.5อาจารยประจําชั้น  อ.ภาวดี  ผสมทรัพย ,  อ.วีรกิตติ์  ดิษฎาวีระวัฒน
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

ส31101 ศ31101 ว30104 ว30103 ค31101

อังคาร

ค31101 ส31101 ว30201

พุธ

ง31102 ว30103 ค30201

พฤหัสบดี

ค30201 ส31102 ว30201

ศุกร

ท31101 ค30201 ว30104

ก31101

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ31101.4.5 อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ พัก อ.พรพิมล  บุญจร อ.รัชพล  เตจะยา อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พ31101.4.5 พัก อ30208.4.5 อ.โกเมน  ปาปะโถ

HomeRoom อ.รุงฟา  สุกใส อ31101.4.5 พัก อ.รัชพล  เตจะยา อ.กรรณิการ  อุทธา

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา อ30208.4.5 อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.โกเมน  ปาปะโถ เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

HomeRoom อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ30201.4.5 อ.พรพิมล  บุญจร

อ.วราศา  แยมเจริญ

กิจกรรม

1.12 หองศิลปะ ชีวะ1 เคมี2 2.10

3.10 1.11 ศูนยวิทย

คอม2 เคมี1 6.1

3.5 2.2 วิทยกาย

หองภาษาไทย 2.12 ชีวะ1

2.10

พ31101.4.5 4.5
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี อ. : คาบ 3 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต อ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,44.5
เลือกเสรี อ.สุปญญา-ยัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หองIT

อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 คอม3

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 6.14

อ30201.4.5 4.5
อ30201. อ.Nats ศ. : คาบ 5 2.11

อ.Hs ศ. : คาบ 5 3.12

อ30208.4.5 4.5
อ30208 อ.Fs อ. : คาบ 5 2.6

อ.Ds อ. : คาบ 5 2.7

อ30208 อ.Fs พฤ. : คาบ 2 หองอังกฤษ

อ.Ds พฤ. : คาบ 2 3.5

อ31101.4.5 4.5
อ31101 อ.Es จ. : คาบ 2 1.9

อ.Ds จ. : คาบ 2 1.12

อ31101 อ.Es พ. : คาบ 2 3.10

อ.Ds พ. : คาบ 2 3.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.6อาจารยประจําชั้น  อ.วนิดา  ศรีคง ,  อ.รัชพล  เตจะยา
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 ค31101 ท31101

อังคาร

ก31101 ว30104 ว30103

พุธ

ส31102 ว30201 ค31101

พฤหัสบดี

ส31101 ว30104 ค30201

ศุกร

ศ31101 ว30103 ง31102 ส31101 ค30201

ค30201

HomeRoom อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ31101.4.6 อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.วราศา  แยมเจริญ อ30208.4.6 อ.พรพิมล  บุญจร พัก อ.รัชพล  เตจะยา

HomeRoom อ30201.4.6 พ31101.4.6 อ.ยศ  พฤกษชัยกุล พัก อ.รัตนวดี  โมรากุล อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

HomeRoom อ.วนิดา  ศรีคง อ.พรพิมล  บุญจร พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ31101.4.6 เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,4.6

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ30208.4.6 อ.รัชพล  เตจะยา พัก อ.รุงฟา  สุกใส อ.วนิดา  ศรีคง อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

กิจกรรม

ฟสกิส2 2.9 3.2

3.2 ชีวะ1 เคมี2

1.10 ฟสกิส1 3.8

7301 ชีวะ1 3.7

หองศิลปะ เคมี2 คอม3 2301 2301

6.10

พ31101.4.6 4.6
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 2 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต พ. : คาบ 2 สุขศึกษา1

เลือกเสรี,4.1,4.2,4.3,44.6
เลือกเสรี อ.สุปญญา-ยัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 หองIT

อ.วีรกิตติ์-ดิษ พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 คอม3

อ.กมลรัตน-ลิข พฤ. : คาบ 7-คาบ 8 6.14

อ30201.4.6 4.6
อ30201. อ.Nats พ. : คาบ 1 หองอังกฤษ

อ.Hs พ. : คาบ 1 Multi

อ30208.4.6 4.6
อ30208 อ.Fs อ. : คาบ 2 Multi

อ.Ds อ. : คาบ 2 3.1

อ30208 อ.Fs ศ. : คาบ 2 7301

อ.Ds ศ. : คาบ 2 3.3

อ31101.4.6 4.6
อ31101 อ.Es จ. : คาบ 6 3.9

อ.Ds จ. : คาบ 6 3.7

อ31101 อ.Es พฤ. : คาบ 6 3.6

อ.Ds พฤ. : คาบ 6 3.7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.7อาจารยประจําชั้น  อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา ,  อ.รัตนวดี  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

ค30291 ว30104 ศ31101 ค30207 ว30281

อังคาร

ค31102 ส31101 ว30103 อ30208

พุธ

ว30201 ค30207 ท31101 อ30208

พฤหัสบดี

ส31101 ค30207 ว30201 ง30202

ศุกร

ค31102 ว30103 ส31102 ว30104 อ31101

อ31101

ง31102

ก31101

HomeRoom อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.เยาวรี  หนอนาคํา พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ไพรัตน  ฮงทอง

HomeRoom พ31101.4.7 อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พัก อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

HomeRoom อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.นวลจันทร  เศรษฐกร

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา อ.ดร.สิริวัฒน (AB)  

HomeRoom อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.มณฑิรา  ลี้สุทธิพรชัย อ30201.4.7 พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.ปพิชญา  ปภังกร

อ.ปพิชญา  ปภังกร

อ.สุปญญา  ยังศิริ

อ.วราศา  แยมเจริญ

3.3 ชีวะ2 หองศิลปะ 3.10 ชีวะ2

1.7 1.7 เคมี1 3.8

ฟสกิส2 ศูนยคณิต หองภาษาไทย 3.11

2201 ศูนยคณิต ฟสกิส2 คอม2

2.12 เคมี1 2.12 ชีวะ2 3.7

3.8

คอม3

3.7

พ31101.4.7 4.7
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี อ. : คาบ 1 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต อ. : คาบ 1 สุขศึกษา1

อ30201.4.7 4.7
อ30201. อ.B ศ. : คาบ 3 3.8

อ.A ศ. : คาบ 3 3.7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.8อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัชดา  พินิจชอบ ,  อ.ธงชัย  ทองสุพล
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

ว30104 ง31101 ค30207 ศ31101

อังคาร

ส31102 ค31102 ว30103

พุธ

ท30205 ว30201 ค30207

พฤหัสบดี

ว30103 ท31101 ค31102 ว30104 ค30213

ศุกร

ว30201 ค30207 ส31101 ก31101

ส31101

HomeRoom อ.พรพิมล  บุญจร อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ พัก อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ31101.4.8

HomeRoom อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ30201.4.8 อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก พ31101.4.8 อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

HomeRoom อ30208.4.8 อ.ประยูร  แถมจอหอ อ31101.4.8 พัก อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา อ.สุพัชดา  พินิจชอบ

HomeRoom อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.ภาวดี  ผสมทรัพย พัก อ.สุพัชดา  พินิจชอบ อ.พรพิมล  บุญจร อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ

HomeRoom อ.ชูเกียรติ  ชัยชนะดารา อ.สุพัชดา  พินิจชอบ พัก อ30208.4.8 อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.วราศา  แยมเจริญ

อ.ธงชัย  ทองสุพล

กิจกรรม

ชีวะ1 ประดิษฐ1 2.8 หองศิลปะ

2203 2203 เคมี2

หองสมุด ฟสกิส2 6.2

เคมี2 หองภาษาไทย 2.9 ชีวะ1 ศูนยคณิต

ฟสกิส2 6.3 2.8 2.8

6.11

พ31101.4.8 4.8
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี อ. : คาบ 5 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต อ. : คาบ 5 สุขศึกษา1

อ30201.4.8 4.8
อ30201. อ.Nats อ. : คาบ 2 2203

อ.As อ. : คาบ 2 2.8

อ30208.4.8 4.8

อ30208 อ.Fs พ. : คาบ 1 6.14

อ.Es พ. : คาบ 1 6.9

อ30208 อ.Fs ศ. : คาบ 5 Muit

อ.Es ศ. : คาบ 5 หองอังกฤษ

อ31101.4.8 4.8
อ31101 อ.Es จ. : คาบ 7 หองอังกฤษ

อ.Ds จ. : คาบ 7 Muit

อ31101 อ.Es พ. : คาบ 3 หองอังกฤษ

อ.Ds พ. : คาบ 3 6.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.9อาจารยประจําชั้น  อ.ประยูร  แถมจอหอ ,  อ.ปวีณา  สินกลัด
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

ง31101 ค31101 ว30107 ส30202

อังคาร

ศ31101 ส31101 ค31101 ส31102

พุธ

ค30201 ท31101

พฤหัสบดี

ท30201 ท30205 ค30201

ศุกร

ศ30201 ก31101 ส30202 ค30201 ส31101

HomeRoom อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.กรรณิการ  อุทธา อ30210.4.9 พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.วนิดา  ศรีคง อ.กรรณิการ  อุทธา พัก อ30208.4.9 อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ.กรรณิการ  อุทธา พ33101.4.9 พัก อ31101.4.9 อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.ธัญจิตรา  หงสพญา อ30201.4.9 อ.ประยูร  แถมจอหอ พัก อ30208.4.9 อ.กรรณิการ  อุทธา ลือกเสร4ี.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14

HomeRoom อ.ขวัญชัย  สินปรุ อ.วราศา  แยมเจริญ พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.กรรณิการ  อุทธา อ.วนิดา  ศรีคง

อ31101.4.9

อ30210.4.9

กิจกรรม

ประดิษฐ1 2.6 วิทย3 2.8

หองศิลปะ 3.10 3.12 3.12

2.5 3.4

หองภาษาไทย หองสมุด 3.12

2201 2201 2201 2201 2201

พ33101.4.9 4.9
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 3 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต พ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

เลือกเสรี4.9,4.10,4.11,4.9
เลือกเสรี อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30201.4.9 4.9
อ30201. อ.Nats พฤ. : คาบ 2 Multi

อ.A พฤ. : คาบ 2 หองเยอรมัน

อ30208.4.9 4.9
อ30208 อ.Es อ. : คาบ 5 2.11

อ.ดาราวรรณ-ก อ. : คาบ 5 2.12

อ30208 อ.ดาราวรรณ-ก พฤ. : คาบ 5 1.10

อ.Es พฤ. : คาบ 5 1.3

อ30210.4.9 4.9
อ30210 อ.Fs จ. : คาบ 3 Muit

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.10อาจารยประจําชั้น  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

ส30202 ก31101 ค31101 ท30201

อังคาร

อ30210 ศ31101 อ31101 ค30201 ท31101

พุธ

ส30202 ส31101 ค31101 อ30208 อ30210

พฤหัสบดี

อ31101 ศ30201 ท30205 ค30201

ศุกร

อ30208 ส31102 ส31101 ว30107 ค30201

ง31101

HomeRoom อ30201.4.10 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.วราศา  แยมเจริญ พัก อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ธัญจิตรา  หงสพญา

HomeRoom อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ พัก อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น อ.ภรัณยู  วุฒินันท

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พ33101.4.10 อ.ปวีณา  สินกลัด

HomeRoom อ.กอบกุล  คุณหิรัญ อ.ขวัญชัย  สินปรุ พัก อ.ประยูร  แถมจอหอ อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น ลือกเสร4ี.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14

HomeRoom อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.ธงชัย  ทองสุพล พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อ.สุนิสา  ชาวขมิ้น

อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ

กิจกรรม

2202 2202 2202 2202

1.12 หองศิลปะ 2202 2202 2202

2202 2202 2202 2202 1.11

2202 2201 หองสมุด 3.9

1.4 1.9 2.6 วิทย3 1.11

ประดิษฐ1

พ33101.4.10 4.10
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี พ. : คาบ 6 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต พ. : คาบ 6 สุขศึกษา1

เลือกเสรี4.9,4.10,4.11,4.10
เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30201.4.10 4.10
อ30201. อ.B จ. : คาบ 1 1.6

อ.A จ. : คาบ 1 2202

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.11อาจารยประจําชั้น  อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ ,  อ.สุภาพร  บุญหนัก
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

ท31101 อ31101 ส30202 อ30208 ส31102

อังคาร

ท30205 ง31101 ค31101

พุธ

ก31101 ศ31101 ค30201 ส31101

พฤหัสบดี

อ30210 ท30201 ว30107

ศุกร

อ30210 ค30201 ค31101 อ31101 ส30202

ค30201

ส31101

อ30208

HomeRoom อ.ภาวดี  ผสมทรัพย อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค อ.อังสุคนธ  พิมพันธ อ.ยศ  พฤกษชัยกุล

HomeRoom อ30201.4.11 อ.ประยูร  แถมจอหอ พัก อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.พรทิพย  ชาติกรณ

HomeRoom อ.วราศา  แยมเจริญ อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom พ33101.4.11 อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ธัญจิตรา  หงสพญา พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน ลือกเสร4ี.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14

HomeRoom อ.ปวีณา  สินกลัด อ.สุภาพร  บุญหนัก พัก อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหตอิ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

อ.สุภาพร  บุญหนัก

อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

อ.อังสุคนธ  พิมพันธ

กิจกรรม

หองภาษาไทย 2203 2203 2203 2203

หองสมุด ประดิษฐ1 2.6

หองแนะแนว หองศิลปะ 1.8 3.5

1.8 1.8 วิทย3

1.12 1.12 6.4 6.4 6.4

2203

2.6

6.5

พ33101.4.11 4.11
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 1 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต พฤ. : คาบ 1 สุขศึกษา1

เลือกเสรี4.9,4.10,4.11,4.11
เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30201.4.11 4.11
อ30201. อ.B อ. : คาบ 2 หองอังกฤษ

อ.A อ. : คาบ 2 2.4

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.12อาจารยประจําชั้น  อ.ภรัณยู  วุฒินันท ,  อ.วราภา  ทองพาศน
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

ส30208 อ31101 ส31101 ค30219

อังคาร

ส30208 ท30206 อ30208 ก31101

พุธ

อ31101 ศ31101 ส31102 ท30205

พฤหัสบดี

ว30107 อ30210 อ30208

ศุกร

ส31101 ท31101 อ30210 ง31101 ค31101

ค31101

HomeRoom อ.วราภา  ทองพาศน อ30201.4.12 พัก อ.ปพิชญา  ปภังกร อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.พรทิพย  ชาติกรณ

HomeRoom อ.วราภา  ทองพาศน อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหติ อ.วราศา  แยมเจริญ

HomeRoom อ.ปพิชญา  ปภังกร อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ พัก อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.ประยูร  แถมจอหอ

HomeRoom อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน พ33101.4.12 พัก อ.ปวีณา  สินกลัด อ.ดาราวรรณ  กาญจนโหตลิือกเสร4ี.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14

HomeRoom อ.ธงชัย  ทองสุพล อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ.ปวีณา  สินกลัด อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.พรทิพย  ชาติกรณ

อ.พรทิพย  ชาติกรณ

กิจกรรม

6.4 6.3 6.3 6.3

6.1 6.1 2.5 2.4

3.1 หองศิลปะ 3.6 หองสมุด

วิทย3 3.4 3.4

2203 2203 2203 ประดิษฐ1 7301

3.6

พ33101.4.12 4.12
พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 3 โรงยิมส

พ31101 อ.นีรยา-กิต พฤ. : คาบ 3 สุขศึกษา1

เลือกเสรี4.9,4.10,4.11,4.12
เลือกเสรี อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30201.4.12 4.12
อ30201. อ.B จ. : คาบ 2 3.4

อ.A จ. : คาบ 2 หองอังกฤษ

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.13อาจารยประจําชั้น  อ.อณัญญา  พิเชษฐโภคิน ,  อ.ปติวรตา  นาคจันทร
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

ท30205

อังคาร

ท31101 ว30107 ง31101

พุธ

ค30219 ก31101 ส31101

พฤหัสบดี

ส31102 ค31101

ศุกร

ส31101 ศ31101

ค31101

HomeRoom จ30251,ย30241.4.13 พัก อ30210.4.13,4.14 อ.ประยูร  แถมจอหอ

HomeRoom อ30208.4.13,4.14 อ.ภาวดี  ผสมทรัพย พัก อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ 30251,ย30241.4.1 อ.วราศา  แยมเจริญ พัก 30251,ย30241.4.1 อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค

HomeRoom อ30210.4.13,4.14 อ.ยศ  พฤกษชัยกุล 30251,ย30241.4.1 พัก อ31101.4.13,4.14 อ.พรทิพย  ชาติกรณ ลือกเสร4ี.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14

HomeRoom อ.ปุณณวรรณ  นุมประสงค พ33101.4.13 อ30208.4.13,4.14 พัก อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ อ31101.4.13,4.1430251,ย30241.4.1

อ30201.4.13,4.14

อ.พรทิพย  ชาติกรณ

กิจกรรม

หองสมุด

6.13 วิทย3 ประดิษฐ1

1.5 หองแนะแนว 6.5

2.4 6.9

1.10 หองศิลปะ

2.2

จ30251,ย30241.4.13 4.13
ย30241 อ.เบญจมาศ-ศ จ. : คาบ 1-คาบ 2 หองเยอรมัน

จ30251 อ.อณัญญา-พ จ. : คาบ 1-คาบ 2 3.6

จ30251 อ.อณัญญา-พ พ. : คาบ 2-คาบ 5 หองญี่ปุน

ย30241 อ.เบญจมาศ-ศ พ. : คาบ 2-คาบ 5 หองเยอรมัน

จ30251 อ.อณัญญา-พ พฤ. : คาบ 3 หองญี่ปุน

ย30241 อ.เบญจมาศ-ศ พฤ. : คาบ 3 หองเยอรมัน

จ30251 อ.อณัญญา-พ ศ. : คาบ 7 หองญี่ปุน

ย30241 อ.เบญจมาศ-ศ ศ. : คาบ 7 7401

พ33101.4.13 4.13
พ31101 อ.นีรยา-กิต ศ. : คาบ 2 สุขศึกษา1

พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี ศ. : คาบ 2 โรงยิมส

เลือกเสรี4.9,4.10,4.11,4.13

เลือกเสรี อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4.14อาจารยประจําชั้น  อ.อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภา
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

ค31101 ท30205

อังคาร

ก31101 ค31101 ส31101

พุธ

ส31102 ค30219 ส31101 ง31101 ว30107

พฤหัสบดี

ท31101 ศ31101

ศุกร

HomeRoom ฝ30231,ญ30261.4.14 พัก อ30210.4.13,4.14 อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ประยูร  แถมจอหอ

HomeRoom อ30208.4.13,4.14 อ.วราศา  แยมเจริญ อ.พรทิพย  ชาติกรณ พัก อ.ธงชัย  ทองสุพล ฝ30231,ญ30261.4.14

HomeRoom อ.ยศ  พฤกษชัยกุล อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.ธงชัย  ทองสุพล พัก อัญนาทาดา  ธนรัตพณิชภ อ.ปุณยนที  เกื้อกูลพิพัฒน

HomeRoom อ30210.4.13,4.14 อ.ภรัณยู  วุฒินันท พัก อ31101.4.13,4.14 อ.ศิริวัฒน  นารีเลิศ ลือกเสร4ี.9,4.10,4.11,4.12,4.13,4.14

HomeRoom ฝ30231,ญ30261.4.14 อ30208.4.13,4.14 พัก พ31101.4.14 อ31101.4.13,4.14

อ30201.4.13,4.14

กิจกรรม

2.10 หองสมุด

2301 2301 2301

2.6 ศูนยคณิต 2.6 ประดิษฐ1 วิทย3

2202 หองศิลปะ

ฝ30231,ญ30261.4.144.14
ฝ30231 อ.ศุภวรรณ-ชัย จ. : คาบ 1-คาบ 2 หองฝรั่งเศส

ญ30261 อ.เต็มดวง-ช จ. : คาบ 1-คาบ 2 หองญี่ปุน

ญ30261 อ.เต็มดวง-ช อ. : คาบ 7-คาบ 8 2203

ฝ30231 อ.ศุภวรรณ-ชัย อ. : คาบ 7-คาบ 8 หองฝรั่งเศส

ญ30261 อ.เต็มดวง-ช ศ. : คาบ 1-คาบ 2 หองญี่ปุน

ฝ30231 อ.ศุภวรรณ-ชัย ศ. : คาบ 1-คาบ 2 หองฝรั่งเศส

พ31101.4.14 4.14
พ31101 อ.นีรยา-กิต ศ. : คาบ 5 สุขศึกษา1

พ33101 อ.ชัยฤทธิ์-วี ศ. : คาบ 5 โรงยิมส

เลือกเสรี4.9,4.10,4.11,4.14
เลือกเสรี อ.ขวัญชัย-สิน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุวิเปรียว-บํา พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.สายหยุด-ขุน พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.พงศวิทย-ส พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ชัยฤทธิ์-วี พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.นาฏยา-สัง พฤ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30201.4.13,4.14 4.14
อ30201. อ.B จ. : คาบ 8 6.2

อ.A จ. : คาบ 8 2.2
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