
โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.1อาจารยประจําชั้น  อ.ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณกุล

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

ค30205 ศ33101 อ33101 ว30204

อังคาร

ว30244 ง33102 ก33101 อ30221 ค33101

พุธ

ท 33101 ค30205 ว30244 ส33101 ว30224

พฤหัสบดี

ค33101 ว30204 อ33101

ศุกร

อ30221 ว30224 ท 33101 ส33101 ค30205

HomeRoom อ.อทิพงษ  มหานิล .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ พ33101.6.1 อ.กิติกรณ  จันพูล พัก อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร

HomeRoom อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.สิรินันทน  เสนาะเมือง พัก อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ

HomeRoom อ.นันทพร  พวงแกว อ.อทิพงษ  มหานิล อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชรปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ พัก อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

HomeRoom อ30205.6.1 อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.กิติกรณ  จันพูล พัก

HomeRoom อ.สิรินันทน  เสนาะเมืองอ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.นันทพร  พวงแกว ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.อทิพงษ  มหานิล พัก กิจกรรม

6.1 นาฏศิลป 6.1 ฟสกิส1

ชีวะ1 ประดิษฐ2 หองแนะแนว 6.1 6.1

6.1 6.1 ชีวะ1 หองสงัคม เคมี2

6.1 ฟสกิส1 6.1

6.1 เคมี2 6.1 หองสงัคม 6.1

พ33101.6.1 6.1
พ33101 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 3 6.1

อ.วิทยา-ดี จ. : คาบ 3 สนาม

อ30205.6.1 6.1
อ30205. อ.F พฤ. : คาบ 1 6.3

อ.E พฤ. : คาบ 1 6.1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.2อาจารยประจําชั้น  อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร
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

ค30205 ศ33101 อ33101 ว30224

อังคาร

ค33101 ท33101 อ30221 ว30204

พุธ

อ33101 ค30205 ว30244 ว30224 อ30221 ก33101

พฤหัสบดี

ง33102 ส33101 ค33101 ว30244

ศุกร

ท33101 ว30204 ค30205 ส33101

HomeRoom อ.พนิดา  พลสุธรรม พ33101.6.2 .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ พัก อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น

HomeRoom อ.พนิดา  พลสุธรรม อ30205.6.2 อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.พนิดา  พลสุธรรม อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชรอ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก อ.เพ็ญศรี  วรภู

HomeRoom อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.พนิดา  พลสุธรรม อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร พัก

HomeRoom อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.ศุกลรัตน  เบาทอง อ.พนิดา  พลสุธรรม พัก อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย กิจกรรม

6.2 นาฏศิลป 6.2 เคมี2

6.2 6.2 6.2 ฟสกิส2

6.2 6.2 ชีวะ1 เคมี2 6.2 หองแนะแนว

ประดิษฐ2 6.2 6.2 ชีวะ1

6.2 ฟสกิส2 6.2 หองสงัคม

พ33101.6.2 6.2
พ33101 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 2 6.2

อ.วิทยา-ดี จ. : คาบ 2 สนาม

อ30205.6.2 6.2
อ30205 อ.F อ. : คาบ 2 3.2

อ.E อ. : คาบ 2 6.2

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.3อาจารยประจําชั้น  อ.นันทพร  พวงแกว
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

ว30204 อ33101 ส33101 ศ33101

อังคาร

อ30221 ง33102 ค33101 ว30244

พุธ

ส33101 ก33101 ว30204 อ33101 ค30205

พฤหัสบดี

ว30224 ค33101 ท 33101

ศุกร

ว30244 อ30221 ค30205 ว30224

ค30205

HomeRoom อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.สุพัตรา  ชัยมณี ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ พัก .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ

HomeRoom อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พ33101.6.3 อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.นภาภรณ  โลวัฒนา พัก อ.สาโรจน  มีไผ

HomeRoom ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.ณัฐวัชร  มหายศนันท อ.สุพัตรา  ชัยมณี พัก อ.นภาภรณ  โลวัฒนา

HomeRoom อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.นันทพร  พวงแกว พัก

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ อ30205.6.3 อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.นภาภรณ  โลวัฒนา พัก อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย

อ.นภาภรณ  โลวัฒนา

กิจกรรม

ฟสกิส1 6.3 หองสงัคม นาฏศิลป

6.3 ประดิษฐ2 6.3 ชีวะ1

หองสงัคม หองแนะแนว ฟสกิส2 6.3 6.3

เคมี1 6.3 หองภาษาไทย

ชีวะ2 6.3 6.3 เคมี2

6.3

พ33101.6.3 6.3
พ33101 อ.สุชิน-พูล อ. : คาบ 2 6.3

อ.วิทยา-ดี อ. : คาบ 2 สนาม

อ30205.6.3 6.3
อ30205. อ.F ศ. : คาบ 2 2.4

อ.E ศ. : คาบ 2 6.3

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.4อาจารยประจําชั้น  อ.สุเทพ  ยาสุภาพ ,  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

ค30205 อ33101 ว30244

อังคาร

อ30221 ว30224 ค33101 ท33101

พุธ

ค30205 ง33102 ว30204 อ33101 ส33101

พฤหัสบดี

ว30244 ท33101 อ30221 ค33101 ว30224

ศุกร

ส33101 ค30205 ว30204 ศ33101

ก33101

HomeRoom อ.อทิพงษ  มหานิล อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.สาโรจน  มีไผ พัก อ30205..6.4

HomeRoom พ33101.6.4 อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ พัก อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ

HomeRoom อ.อทิพงษ  มหานิล อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

HomeRoom อ.สาโรจน  มีไผ อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.ตรีชฎา  ภัทรประเสริฐ อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น พัก

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.อทิพงษ  มหานิล อ.วิฑูรย  ธรรมบรรหาร พัก .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ

อ.เพ็ญศรี  วรภู

กิจกรรม

6.4 6.4 ชีวะ2

6.4 เคมี2 6.4 6.4

ศูนยคณิต ประดิษฐ2 ฟสกิส1 6.4 6.4

ชีวะ2 6.4 6.4 6.4 เคมี2

6.4 6.4 ฟสกิส1 นาฏศิลป

หองแนะแนว

พ33101.6.4 6.4
พ33101 อ.สุชิน-พูล อ. : คาบ 1 6.5

อ.วิทยา-ดี อ. : คาบ 1 สนาม

อ30205..6.4 6.4
อ30205. อ.F จ. : คาบ 7 6.13

อ.E จ. : คาบ 7 6.4

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.5อาจารยประจําชั้น  อ.พนิดา  พลสุธรรม ,  อ.โกเมน  ปาปะโถ
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

ส33101 ว30204 อ33101 ค30205

อังคาร

ก33101 อ30221 ว30224 ค33101 ท 33101

พุธ

ค30205 ง33102 ท 33101 ว30244

พฤหัสบดี

ว30204 อ30221 ค33101 ว30224

ศุกร

ศ33101 อ33101 ว30244 ค30205

ส33101

HomeRoom ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.กิติกรณ  จันพูล พัก อ.พนิดา  พลสุธรรม

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย อ.พนิดา  พลสุธรรม พัก อ.นันทพร  พวงแกว

HomeRoom อ.พนิดา  พลสุธรรม อ.สุเทพ  ยาสุภาพ อ.นันทพร  พวงแกว อ30205..6.5 พัก อ.สาโรจน  มีไผ

HomeRoom อ.โกเมน  ปาปะโถ อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.พนิดา  พลสุธรรม อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย พัก

HomeRoom .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ อ.กิติกรณ  จันพูล อ.สาโรจน  มีไผ พัก อ.พนิดา  พลสุธรรม

อ30205.6.5

ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

กิจกรรม

หองสงัคม วิทยกาย 6.5 6.5

หองแนะแนว 6.5 เคมี1 6.5 6.5

6.5 ประดิษฐ2 6.5 ชีวะ2

วิทยกาย 6.5 6.5 เคมี1

นาฏศิลป 6.5 ชีวะ1 6.5

หองสงัคม

อ30205..6.5 6.5
พ33101 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 5 6.5

อ.วิทยา-ดี พ. : คาบ 5 สนาม

อ30205.6.5 6.5
อ30205. อ.F จ. : คาบ 8 6.4

อ.E จ. : คาบ 8 6.5

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.6อาจารยประจําชั้น  อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ ,  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

ท33101 ค30205 ก33101 ว30204

อังคาร

ค33101 ส33101 ว30244

พุธ

ค30205 ว30224 ศ33101 ง33102

พฤหัสบดี

ค33101 ว30204 ส33101

ศุกร

ค30205 ว30224 ท33101

ว30244

HomeRoom อ33101.6.6 อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.ศุกลรัตน  เบาทอง

HomeRoom อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.สาโรจน  มีไผ อ33101.6.6 พัก

HomeRoom พ33101.6.6 อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ30221.6.6 .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ พัก อ.สุเทพ  ยาสุภาพ

HomeRoom อ30205.6.6 อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.ศุกลรัตน  เบาทอง อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก

HomeRoom อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ30221.6.6 อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น พัก อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ

อ.สาโรจน  มีไผ

กิจกรรม

6.6 6.6 หองแนะแนว ฟสกิส2

6.6 6.6 ชีวะ2

6.6 เคมี2 นาฏศิลป ประดิษฐ2

6.6 ฟสกิส2 6.6

6.6 เคมี2 6.6

ชีวะ2

พ33101.6.6 6.6
พ33101 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 1 6.6

อ.วิทยา-ดี พ. : คาบ 1 สนาม

อ30205.6.6 6.6
อ30205 อ.Ds พฤ. : คาบ 1 Multi

อ.Bs พฤ. : คาบ 1 3.6

อ30221.6.6 6.6

อ30221 อ.Is พ. : คาบ 4 Multi

อ.Hs พ. : คาบ 4 6.6

อ30221 อ.Is ศ. : คาบ 2 Muit

อ.Hs ศ. : คาบ 2 6.6

อ33101.6.6 6.6
อ33101 อ.Is จ. : คาบ 1 Muit

อ.Hs จ. : คาบ 1 6.6

อ33101 อ.Is อ. : คาบ 5 2.5

อ.Hs อ. : คาบ 5 6.6

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.7อาจารยประจําชั้น  อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย ,  อ.ปราโมทย  น้ํายาง
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

ว30204 ก33101 อ33101 ว30224 ค33102

อังคาร

ค30211 อ30221 ว30244

พุธ

ว30224 ค30211

พฤหัสบดี

อ33101 ส33101 ค33102 ว30244 ศ33101

ศุกร

ท 33101 ค30211 ว30204 อ30221 ง33102

ท 33101

ส33101

HomeRoom อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย พัก อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน

HomeRoom อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.ปราโมทย  น้ํายาง พัก

HomeRoom อ30205.6.7 พ33101.6.7 อ.สุทธาทิพย  เลิศจุลัศจรรย อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน พัก ว30291.6.7

HomeRoom อ.สุพัตรา  ชัยมณี ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณอ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.ปราโมทย  น้ํายาง .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ พัก

HomeRoom อ.นันทพร  พวงแกว อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ พัก อ.สุเทพ  ยาสุภาพ

อ.นันทพร  พวงแกว

ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ

กิจกรรม

วิทยกาย หองแนะแนว 6.7 เคมี1 6.7

6.7 6.7 ชีวะ1

เคมี1 6.7

6.7 6.7 6.7 ชีวะ2 นาฏศิลป

6.7 6.7 วิทยกาย 6.7 ประดิษฐ2

6.7

หองสงัคม

พ33101.6.7 6.7
พ33101 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 2 6.7

อ.วิทยา-ดี พ. : คาบ 2 สนาม

ว30291.6.7 6.7
ว30291 อ.มนตชัย-ส พ. : คาบ 7-คาบ 8 ศูนยวิทย

อ.ไพรัตน-ฮ พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ปราโมทย-น พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.ชูเกียรติ-ช พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ.โกเมน-ป พ. : คาบ 7-คาบ 8

อ30205.6.7 6.7
อ30205 อ.F พ. : คาบ 1 6.4

อ.E พ. : คาบ 1 6.7

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.8อาจารยประจําชั้น  อ.วนิดา  ชมมาลี ,  อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน
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

ค30211 ว30224 ท33101

อังคาร

ว30204 ค33102 ส30214 ค30217

พุธ

ส33101 ค30211 ว30204 ว30244

พฤหัสบดี

ว30224 ก33101 ศ33101 ค30211

ศุกร

ค33102 ว30244 ท33101 ส33101 ง33101

HomeRoom อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ30221.6.8 พัก อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ

HomeRoom อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ33101.6.8 อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.พระพงษศักดิ์   พัก อ.ประสิทธิ์  คุณมาศ

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพยอ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.มนตชัย  สิทธิจันทร อ30221.6.8 พัก อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร

HomeRoom อ30221.6.8 อ.จันทรจีรา  ทรัพยรมเย็น อ.เพ็ญศรี  วรภู .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณอ.มนตรี  เหรียญไพโรจน พัก

HomeRoom อ.มนตรี  เหรียญไพโรจน อ.ชัชวรรณ  บูรณญเพ็ชร อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก อ.วนิดา  ชมมาลี

อ33101.6.8

พ33101.6.8

กิจกรรม

6.8 เคมี2 6.8

ฟสกิส1 6.8 หองจรยิะ ศูนยคณิต

6.8 6.8 วิทยกาย ชีวะ1

เคมี2 หองแนะแนว นาฏศิลป 6.8

6.8 ชีวะ1 6.8 6.8 6.8

พ33101.6.8 6.8
พ33101 อ.สุชิน-พูล พ. : คาบ 8 6.8

อ.วิทยา-ดี พ. : คาบ 8 สนาม

อ30221.6.8 6.8
อ30221 อ.Is จ. : คาบ 5 6.7

อ.Hs จ. : คาบ 5 6.8

อ30221 อ.Is พ. : คาบ 5 2.5

อ.Hs พ. : คาบ 5 6.8

อ30221 อ.Is พฤ. : คาบ 1 6.4

อ.Hs พฤ. : คาบ 1 6.8

อ33101.6.8 6.8
อ33101 อ.Is จ. : คาบ 8 Multi

อ.Hs จ. : คาบ 8 6.8

อ33101 อ.Is อ. : คาบ 3 6.4

อ.Hs อ. : คาบ 3 6.8

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.9อาจารยประจําชั้น  อ.นาฏยา  ศังขวณิช ,  อ.วิทยา  ดีมาก
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

ก33101 ท30204 ค30205 ว30105

อังคาร

ง33101 ท33101 ค33101 ศ33101

พุธ

ส30214 ศ30205 ค30205

พฤหัสบดี

ค33101 ส33101

ศุกร

ส33101 ค30205 ง30223

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ33101.6.9,6.14 อ.นันทพร  พวงแกว อ.พนิดา  พลสุธรรม พัก อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร

HomeRoom อ.วนิดา  ชมมาลี อ.นันทพร  พวงแกว อ.พนิดา  พลสุธรรม อ30205.6.9,6.14 พัก .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ

HomeRoom อ.พระประวิทย   อ30218.6.9,6.14 อ.ขวัญชัย  สินปรุ อ.พนิดา  พลสุธรรม พัก อ30221.6.9,6.14

HomeRoom อ.พนิดา  พลสุธรรม พ33101.6.9 ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ30221.6.9,6.14 พัก

HomeRoom ปรางคสุวรรณ  ศักดิ์โสภณ อ.พนิดา  พลสุธรรม อ.นาฏยา  ศังขวณิช อ30218.6.9,6.14 พัก อ33101.6.9,6.14 กิจกรรม

หองแนะแนว 6.9 6.9 ชีวะ1

6.9 6.9 6.9 นาฏศิลป

หองจรยิะ 2201 6.9

6.9 หองสงัคม

6.9 6.9 อาหาร2

พ33101.6.9 6.9
พ33101 อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 2 6.9

อ.วิทยา-ดี พฤ. : คาบ 2 สนาม

อ30205.6.9,6.14 6.9
อ30205 อ.B อ. : คาบ 5 6.14

อ.E อ. : คาบ 5 หองอังกฤษ

อ.Gs อ. : คาบ 5 6.9

อ30218.6.9,6.14 6.9
อ30218 อ.Is พ. : คาบ 2 6.9

อ.เกศณิชชา-ท พ. : คาบ 2 6.10

อ.สุพัตรา-ช พ. : คาบ 2 6.14

อ30218 อ.สุพัตรา-ช ศ. : คาบ 5 6.14

อ.Is ศ. : คาบ 5 6.9

อ.เกศณิชชา-ท ศ. : คาบ 5 6.10

อ30221.6.9,6.14 6.9
อ30221 อ.Hs พ. : คาบ 7 6.9

อ.เต็มดวง-ช พ. : คาบ 7 6.11

อ.สุพัฒนา-จ พ. : คาบ 7 6.14

อ30221 อ.เต็มดวง-ช พฤ. : คาบ 5 หองอังกฤษ

อ.สุพัฒนา-จ พฤ. : คาบ 5 6.14

อ.Hs พฤ. : คาบ 5 6.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.10อาจารยประจําชั้น  อ.วรรณศิริ  จิตรพีระ ,  อ.พรทิพย  ชาติกรณ
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

ท30204 ง33101 อ30218 ค30205 ส33101

อังคาร

ท33101 ค33101 ศ30215 อ30221 อ33101

พุธ

ท33101 ส30214 อ30218 ง30221 ค30205

พฤหัสบดี

อ33101 ค33101 ส33101

ศุกร

ก33101 อ30221 ค30205 ว30105

ศ33101

HomeRoom อ.นันทพร  พวงแกว อ.วนิดา  ชมมาลี อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.พนิดา  พลสุธรรม พัก อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย

HomeRoom อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ พัก อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล

HomeRoom อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.พระประวิทย   อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.วรรณศิริ  จิตรพีระ พัก อ.พนิดา  พลสุธรรม

HomeRoom อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.พรทิพย  ชาติกรณ พ33101.6.10 อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ30205.6.10 พัก

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.พนิดา  พลสุธรรม อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร พัก

.เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ

กิจกรรม

6.10 หตัถะ2 6.10 6.10 6.10

6.10 6.10 นาฏศิลป 6.10 6.10

6.10 หองจรยิะ 6.10 6.10 6.10

6.10 6.10 6.10

หองแนะแนว 6.10 6.10 วิทย1

นาฏศิลป

พ33101.6.10 6.10
พ33101 อ.สุชิน-พูล พฤ. : คาบ 3 6.10

อ.วิทยา-ดี พฤ. : คาบ 3 สนาม

อ30205.6.10 6.10
อ30205 อ.F พฤ. : คาบ 5 6.2

อ.E พฤ. : คาบ 5 6.10

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.11อาจารยประจําชั้น  อ.เพ็ญศรี  วรภู ,  อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร
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

ค30205 ง30221 อ33101 ส33101 อ30218

อังคาร

ส30214 อ30218 ค33101 ท33101 ว30105

พุธ

ค30205 อ30221 ง33101 ส33101 ศ30215

พฤหัสบดี

อ33101 ก33101 ท30204 ค33101

ศุกร

อ30221 ค30205 ศ33101 ท33101

HomeRoom อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.วรรณศิริ  จิตรพีระ อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก อ.เกศณิชชา  ทองมาก

HomeRoom อ.พระพงษศักดิ์   อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.นันทพร  พวงแกว พัก อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร

HomeRoom อ.นภาภรณ  โลวัฒนา อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.วนิดา  ชมมาลี อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย พัก อ.เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.นันทพร  พวงแกว อ30205.6.11 อ.นภาภรณ  โลวัฒนา พัก

HomeRoom อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.นภาภรณ  โลวัฒนา พ33101.6.11 .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ พัก อ.นันทพร  พวงแกว กิจกรรม

6.11 6.11 6.11 6.11 6.11

หองจรยิะ 6.11 6.11 6.11 ชีวะ2

6.11 6.11 6.11 6.11 นาฏศิลป

6.11 หองแนะแนว 6.11 6.11

6.11 6.11 นาฏศิลป 6.11

พ33101.6.11 6.11
พ33101 อ.สุชิน-พูล ศ. : คาบ 4 6.11

อ.วิทยา-ดี ศ. : คาบ 4 สนาม

อ30205.6.11 6.11
อ30205 อ.F พฤ. : คาบ 4 6.9

อ.E พฤ. : คาบ 4 6.11

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.12อาจารยประจําชั้น  อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ ,  อ.สุชิน  พูลเกษม
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

อ30218 ค33101 ท33101 จ30255 ง30223

อังคาร

ว30105 ส33101 อ33101

พุธ

จ30255 อ30221 ท33101 ก33101 ส30214

พฤหัสบดี

ง33101 ส33101 ค33101 อ33101 ท30203

ศุกร

อ30221 ศ33101 อ30218

HomeRoom อ.เกศณิชชา  ทองมาก อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร 30213,จ30255.6.1 พัก อ.นาฏยา  ศังขวณิช

HomeRoom อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ30205.6.12 อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล พัก

HomeRoom อ.ศรัณญา  ฟองเพ็ชร 30213,จ30255.6.1อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.เพ็ญศรี  วรภู พัก อ.พระประวิทย   

HomeRoom อ.วนิดา  ชมมาลี อ.วรวิทย  เกียรติวีระศักดิ์ อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.พิไลรัตน  วัฒนกุล อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ พัก

HomeRoom อ.สุพัฒนา  ใจรักษพงศ .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ30255,ส30212.6.1 พ33101.6.12 พัก อ.เกศณิชชา  ทองมาก

30255,ส30212.6.1

กิจกรรม

6.12 6.12 6.12 หองญีปุ่น อาหาร2

ชีวะ2 6.12 6.12

หองญีปุ่น 6.12 6.12 หองแนะแนว หองจรยิะ

6.12 6.12 6.12 6.12 6.12

6.12 นาฏศิลป 6.12

จ30255,ส30212.6.12 6.12
ส30212 อ.ฆนัท-นาถ อ. : คาบ 8 6.11

จ30255 อ.ศรัณญา-ฟ อ. : คาบ 8 6.12

ส30212 อ.ฆนัท-นาถ ศ. : คาบ 3 6.14

จ30255 อ.ศรัณญา-ฟ ศ. : คาบ 3 6.12

ท30213,จ30255.6.12 6.12
ท30213 อ.ภาวดี-ผสม จ. : คาบ 5 6.12

จ30255 อ.ศรัณญา-ฟ จ. : คาบ 5 หองญี่ปุน

ท30213 อ.ภาวดี-ผสม พ. : คาบ 2 หองภาษาไทย

จ30255 อ.ศรัณญา-ฟ พ. : คาบ 2 หองญี่ปุน

พ33101.6.12 6.12
พ33101 อ.สุชิน-พูล ศ. : คาบ 5 6.12

อ.วิทยา-ดี ศ. : คาบ 5 สนาม

อ30205.6.12 6.12
อ30205 อ.F อ. : คาบ 4 6.14

อ.E อ. : คาบ 4 6.12

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.13อาจารยประจําชั้น  อ.เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ ,  อ.นภาภรณ  โลวัฒนา
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

อ33101 ส33101 ท 33101 อ30221 ค33101

อังคาร

ง30223 ส30214 ญ30265 ญ30265

พุธ

ว30105 ส33101 ศ33101 อ33101

พฤหัสบดี

ก33101 ท 33101 อ30218 ญ30265

ศุกร

ท30203 อ30218 ง33101 อ30221 ค33101

HomeRoom อ.กิติกรณ  จันพูล อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.นันทพร  พวงแกว อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก อ.นภาภรณ  โลวัฒนา

HomeRoom อ.นาฏยา  ศังขวณิช อ.พระพงษศักดิ์   อ.ปติวรตา  นาคจันทร พัก อ.ปติวรตา  นาคจันทร

HomeRoom อ.เยาวรี  หนอนาคํา อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย.เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณ อ.กิติกรณ  จันพูล พัก อ30205.6.13

HomeRoom อ.เพ็ญศรี  วรภู อ.นันทพร  พวงแกว อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.ปติวรตา  นาคจันทร พัก

HomeRoom อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.สุพัตรา  ชัยมณี อ.วนิดา  ชมมาลี อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ พัก อ.นภาภรณ  โลวัฒนา

พ33101.6.13

กิจกรรม

6.13 6.13 6.13 6.13 ศูนยคณิต

อาหาร2 หองจรยิะ หองญีปุ่น หองญีปุ่น

ชีวะ2 6.13 นาฏศิลป 6.13

หองแนะแนว 6.13 6.13 หองญีปุ่น

6.13 6.13 6.13 6.13 6.13

พ33101.6.13 6.13
พ33101 อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 8 6.13

อ.วิทยา-ดี จ. : คาบ 8 สนาม

อ30205.6.13 6.13
อ30205 อ.F พ. : คาบ 7 6.8

อ.E พ. : คาบ 7 6.13

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ



โรงเรียนสตรีวิทยา
ตารางสอนของชั้นเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา  2556

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6.14อาจารยประจําชั้น  อ.เต็มดวง  ชาญฤทธิ์ ,  อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย
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

ส33101 ค33101

อังคาร

ส33101 ว30105 ส30214

พุธ

ศ33101 ง30223

พฤหัสบดี

ท30203 ง33101

ศุกร

ค33101 ก33101

ท33101

ท33101

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ33101.6.9,6.14 อ.พรทิพย  ชาติกรณ ฝ30235,ย30245.6.14 พัก พ33101.6.14

HomeRoom อ.ฆนัท  นาคถนอมทรัพย อ.รุงนภา  วิสิฐจิรากร อ30205.6.9,6.14 พัก อ.พระพงษศักดิ์   

HomeRoom .เบญญลักษณ  ตุลยสุวรรณอ30218.6.9,6.1430235,ย30245.6.1 อ.นาฏยา  ศังขวณิช พัก อ30221.6.9,6.14

HomeRoom 30235,ย30245.6.1 อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ อ.วนิดา  ชมมาลี อ30221.6.9,6.14 พัก

HomeRoom อ.พรทิพย  ชาติกรณ อ.เพ็ญศรี  วรภู ฝ30235,ย30245.6.14 อ30218.6.9,6.14 พัก อ33101.6.9,6.14

อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ

อ.กนกพรรณ  ศิริเลิศ

กิจกรรม

6.14 6.14

6.14 วิทย1 หองจรยิะ

นาฏศิลป อาหาร2

6.14 6.14

6.14 หองแนะแนว

6.14

6.14

ฝ30235,ย30245.6.14 6.14
ย30245 อ.เบญจมาศ-ศ จ. : คาบ 4-คาบ 5 6.14

ฝ30235 อ.ศุภวรรณ-ชัย จ. : คาบ 4-คาบ 5 หองฝรั่งเศส

ฝ30235 อ.ศุภวรรณ-ชัย พ. : คาบ 3 หองฝรั่งเศส

ย30245 อ.เบญจมาศ-ศ พ. : คาบ 3 หองเยอรมัน

ฝ30235 อ.ศุภวรรณ-ชัย พฤ. : คาบ 1 หองฝรั่งเศส

ย30245 อ.เบญจมาศ-ศ พฤ. : คาบ 1 หองเยอรมัน

ย30245 อ.เบญจมาศ-ศ ศ. : คาบ 3-คาบ 4 หองเยอรมัน

ฝ30235 อ.ศุภวรรณ-ชัย ศ. : คาบ 3-คาบ 4 หองฝรั่งเศส

พ33101.6.14 6.14
พ33101 อ.วิทยา-ดี จ. : คาบ 7 สนาม

อ.สุชิน-พูล จ. : คาบ 7 6.14

อ30205.6.9,6.14 6.14

อ30205 อ.B อ. : คาบ 5 6.14

อ.E อ. : คาบ 5 หองอังกฤษ

อ.Gs อ. : คาบ 5 6.9

อ30218.6.9,6.14 6.14
อ30218 อ.เกศณิชชา-ท พ. : คาบ 2 6.10

อ.สุพัตรา-ช พ. : คาบ 2 6.14

อ.Is พ. : คาบ 2 6.9

วันที่ 10 พฤษภาคม 2556ฝายวิชาการ


