
โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/1   หอ้งเรยีน  332   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครศูริจิรรยา  วรรณชัย , ครสูนิ ี โดดหนู

จ ว30206

ครู วไิลพร

e30201 4.1 ค30201

ครู สินี

ท31101

ครู สุชาติ

พัก ส30231

ครู วรรณพร

ส31103

ครู เสาวนิต

ว30226

ครู ศิรจิรรยา

251

อ ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ศ31101

ครู บรรชา

ว30261

ครู ปิติวัฒน์

351

พัก พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ว30206

ครู วไิลพร

ค30201

ครู สินี

พ ว30206

ครู วไิลพร

ว30261

ครู ปิติวัฒน์

ส31101

ครู รุจน์

พัก e30201 4.1 ค30201

ครู สินี

ท31101

ครู สุชาติ

พฤ ว30226

ครู ศิรจิรรยา

ma31101 4.1 ว30246

ครู จรยิา ศ.

e31101 4.1 พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ว30246

ครู จรยิา ศ.

231

ส31101

ครู รุจน์

com31291 4.1 พัก ma31101 4.1 ค30201

ครู สินี

แนะแนว 4.1

e31101 4.1

พ31101

ครู อภสิิทธิ์

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

com31291 4.1 4/1
ว31291 อ.สิทธิ์ปภพ ศ. : 4-44

อ.D ศ. : 4-4

e30201 4.1 4/1
อ30201 อ.A จ. : 2-24

อ.กฤษณา จ. : 2-2

อ30201 อ.A พ. : 6-64

อ.กฤษณา พ. : 6-6

e31101 4.1 4/1
อ31101 อ.ธชิาภา อ. : 9-94

อ.Sharon อ. : 9-9

อ31101 อ.ธชิาภา พฤ. : 4-44

อ.Sharon พฤ. : 4-4

ma31101 4.1 4/1
ค31101 อ.Dennis พฤ. : 2-24

อ.สินี พฤ. : 2-2

ค31101 อ.Dennis ศ. : 6-64

อ.สินี ศ. : 6-6

แนะแนว 4.1 4/1
แนะแนว อ.วลัยพร ศ. : 8-84

อ.มณฑา ศ. : 8-8

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/2   หอ้งเรยีน  256   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครกูฤษณา  ชัยฤทธิ์ , ครสูุชาต ิ พบิลูยว์รศักดิ์ , ครวูลัยพร  เขยีวไพรี

จ ค31101

ครู หฤษฎ์

ค30201

ครู กัญณภัทร

ว30206

ครู ฐิติชญา

241

พัก ท31101

ครู สุชาติ

ส31101

ครู ธมกร

อ30201 4.2

อ ว30206

ครู ฐิติชญา

อ31101

ครู สุวรา

ว30226

ครู ศิรจิรรยา

ว30246

ครู จรยิา ศ.

พัก ค30201

ครู กัญณภัทร

พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ศ31101

ครู บรรชา

พ ว30246

ครู จรยิา ศ.

231

ค31101

ครู หฤษฎ์

ส31103

ครู เสาวนิต

พัก ว30226

ครู ศิรจิรรยา

251

แนะแนว 4.2

พฤ พ31101

ครู อภสิิทธิ์

ค30201

ครู กัญณภัทร

ว30261

ครู ปิติวัฒน์

อ31101

ครู สุวรา

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ท31101

ครู สุชาติ

e30201 4.2 ว30261

ครู ปิติวัฒน์

351

พัก ส31101

ครู ธมกร

ค30201

ครู กัญณภัทร

ว30206

ครู ฐิติชญา

ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ส30231

ครู วรรณพร

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.2 4/2
อ30201 อ.มนีราศี ศ. : 2-24

อ.กฤษณา ศ. : 2-2

อ.Genno ศ. : 2-2

แนะแนว 4.2 4/2
แนะแนว อ.วลัยพร พ. : 8-84

อ.มณฑา พ. : 8-8

อ30201 4.2 4/2
อ30201.1 อ.มนีราศี จ. : 8-84

อ.กฤษณา จ. : 8-8



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/3   หอ้งเรยีน  257   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครฐูติชิญา  ธนวทิยไพศาล , ครมูนีราศ ี ถาวรสุข

จ ท31101

ครู สุชาติ

ค31101

ครู หฤษฎ์

ว30261

ครู ปิติวัฒน์

351

พัก ค30201

ครู สินี

อ31101

ครู มนีราศี

ว30206

ครู ฐิติชญา

241

อ พ31101

ครู อภสิิทธิ์

ค30201

ครู สินี

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

ว30226

ครู ศิรจิรรยา

พัก ว30246

ครู จรยิา ศ.

231

ส31101

ครู รุจน์

พ อ31101

ครู มนีราศี

อ30201 4.3 ค30201

ครู สินี

ท31101

ครู สุชาติ

พัก ส30231

ครู วรรณพร

พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

e30201 4.3

พฤ ส31101

ครู รุจน์

ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ว30206

ครู ฐิติชญา

ว30246

ครู จรยิา ศ.

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ค30201

ครู สินี

ส31103

ครู เสาวนิต

ว30226

ครู ศิรจิรรยา

251

พัก ว30261

ครู ปิติวัฒน์

ว30206

ครู ฐิติชญา

ค31101

ครู หฤษฎ์

ศ31101

ครู บรรชา

แนะแนว 4.3

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.3 4/3
อ30201 อ.วศยา พ. : 8-84

อ.กฤษณา พ. : 8-8

อ.Genno พ. : 8-8

แนะแนว 4.3 4/3
แนะแนว อ.สุตาภัทร พ. : 9-94

อ.วลัยพร พ. : 9-9

อ30201 4.3 4/3
อ30201.1 อ.วศยา พ. : 2-24

อ.กฤษณา พ. : 2-2

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/4   หอ้งเรยีน  323   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครจูติตมาสฑ ์ แจง้ใจ , ครปูติวิัฒน ์ เสอืสวัสดิ์

จ ว30226

ครู ศิรจิรรยา

251

ว30271

ครู จิตตมาสฑ์

431

พัก ส31101

ครู ธมกร

ค31101

ครู ปรยีา

ว30261

ครู ปิติวัฒน์

351

อ ว30246

ครู จรยิา ศ.

ค30201

ครู ปรยีา

ว30206

ครู วไิลพร

ท31101

ครู สุชาติ

พัก ว30226

ครู ศิรจิรรยา

ค31101

ครู ปรยีา

e30201 4.4

พ แนะแนว 4.4 ว30261

ครู ปิติวัฒน์

พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

อ30201

ครู มนีราศี

พัก ค30201

ครู ปรยีา

ส30231

ครู วรรณพร

อ31101

ครู ธชิาภา

พฤ ท31101

ครู สุชาติ

ค30201

ครู ปรยีา

ศ31101

ครู บรรชา

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

พัก จรยิธรรม ม.4 ว30206

ครู วไิลพร

ชุมนุม

ศ อ31101

ครู ธชิาภา

ว30206

ครู วไิลพร

ค30201

ครู ปรยีา

พัก ว30246

ครู จรยิา ศ.

231

พ31101

ครู อภสิิทธิ์

ง31103

ครู พทิยากร

ส31101

ครู ธมกร

ส31103

ครู เสาวนิต

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.4 4/4
อ30201 อ.มนีราศี อ. : 8-84

อ.Genno อ. : 8-8

แนะแนว 4.4 4/4
แนะแนว อ.สุตาภัทร พ. : 1-14

อ.วลัยพร พ. : 1-1



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/5   หอ้งเรยีน  333   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครรูจุน ์ หาเรอืนทรง , ครธูิชาภา  นาคเสพ

จ ศ31101

ครู บรรชา

ma31101 4.5 ส31101

ครู รุจน์

ค30201

ครู ปรยีา

พัก ส31103

ครู เสาวนิต

com31291 4.5 e30207 4.5

อ ศ30217

ครู ต ารา

ค30201

ครู ปรยีา

e30201 4.5 พัก e31101 4.5 e30207 4.5

พ ท31101

ครู จิดาภา

พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ค30201

ครู ปรยีา

e31101 4.5 พัก bu30281 4.5 เพิ่มเติม ม.4

พฤ bu30281 4.5 พ31101

ครู อภสิิทธิ์

ma31101 4.5 ส30231

ครู วรรณพร

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ส31101

ครู รุจน์

ง31103

ครู ธญัลักษณ์

แนะแนว 4.5 e30201 4.5 พัก ท31101

ครู จิดาภา

ค30201

ครู ปรยีา

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

bu30281 4.5 4/5
ง30281 อ.ชนัตธาม พ. : 6-64

อ.Quinn พ. : 6-6

ง30281 อ.Quinn พฤ. : 1-14

อ.ชนัตธาม พฤ. : 1-1

com31291 4.5 4/5
ว31291 อ.D จ. : 7-74

อ.สิทธิ์ปภพ จ. : 7-7

e30201 4.5 4/5
อ30201 อ.A อ. : 4-44

อ.กฤษณา อ. : 4-4

อ30201 อ.กฤษณา ศ. : 4-44

อ.A ศ. : 4-4

e30207 4.5 4/5
อ30207 อ.การยส์ิริ จ. : 8-84

อ.B จ. : 8-8

อ30207 อ.การยส์ิริ อ. : 7-74

อ.B อ. : 7-7

e31101 4.5 4/5
อ31101 อ.Sharon อ. : 6-64

อ.ธชิาภา อ. : 6-6

อ31101 อ.Sharon พ. : 4-44

อ.ธชิาภา พ. : 4-4

ma31101 4.5 4/5
ค31101 อ.Dennis จ. : 2-24

อ.ปรยีา จ. : 2-2

ค31101 อ.ปรยีา พฤ. : 3-34

อ.Dennis พฤ. : 3-3

แนะแนว 4.5 4/5
แนะแนว อ.วลัยพร ศ. : 3-34

อ.สุตาภัทร ศ. : 3-3

เพิ่มเตมิ ม.4 4/5
จ302411 อ.Lirong พ. : 7-84

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ฝ30241 อ.รววิรรณ พ. : 7-8

จ302411 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

ง30251 อ.ฐสิษฐ์ พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-8



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/6   หอ้งเรยีน  258   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครบูรรชา  จันทรม์ั่น , ครวูรรณพร  ปนัรมัย์

จ e30201 4.6 ส31101

ครู ธมกร

อ31101

ครู มนีราศี

อ30231

ครู ภาลิดา

พัก ค30201

ครู กัญณภัทร

ท31101

ครู สุชาติ

อ ส31103

ครู เสาวนิต

อ30231

ครู ภาลิดา

ค30201

ครู กัญณภัทร

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

พัก ศ30217

ครู ต ารา

พ ศ31101

ครู บรรชา

ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ท31101

ครู สุชาติ

ค30201

ครู กัญณภัทร

พัก พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

เพิ่มเติม ม.4

พฤ แนะแนว 4.6 ค31101

ครู หฤษฎ์

ส31101

ครู ธมกร

อ31101

ครู มนีราศี

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ค30201

ครู กัญณภัทร

พ31101

ครู อภสิิทธิ์

อ30201

ครู วศยา

ส30231

ครู วรรณพร

พัก ค31101

ครู หฤษฎ์

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.6 4/6
อ30201 อ.วศยา จ. : 1-14

อ.Genno จ. : 1-1

แนะแนว 4.6 4/6
แนะแนว อ.วลัยพร พฤ. : 1-14

อ.สุตาภัทร พฤ. : 1-1

เพิ่มเตมิ ม.4 4/6
จ302411 อ.Lirong พ. : 7-84

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

จ30241 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ง30251 อ.ฐสิษฐ์ พ. : 7-8

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/7   หอ้งเรยีน  442   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครหูฤษฎ ์ ทองมาก , ครธูัญลักษณ ์ เจนใจ

จ ส31101

ครู ธมกร

อ31101

ครู สุวรา

ส30231

ครู วรรณพร

ศ31101

ครู บรรชา

พัก ท31101

ครู จิดาภา

ค31101

ครู หฤษฎ์

อ พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ท31101

ครู จิดาภา

ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ส31101

ครู ธมกร

พัก ส31103

ครู เสาวนิต

ค30201

ครู สินี

พ อ30231

ครู ภาลิดา

ค30201

ครู สินี

ศ30217

ครู ต ารา

พัก พ31101

ครู อภสิิทธิ์

เพิ่มเติม ม.4

พฤ ค30201

ครู สินี

อ30201

ครู มนีราศี

ค31101

ครู หฤษฎ์

อ30231

ครู ภาลิดา

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ e30201 4.7 ค30201

ครู สินี

อ31101

ครู สุวรา

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

พัก แนะแนว 4.7

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.7 4/7
อ30201 อ.มนีราศี ศ. : 1-14

อ.Genno ศ. : 1-1

แนะแนว 4.7 4/7
แนะแนว อ.วลัยพร ศ. : 6-64

อ.สุตาภัทร ศ. : 6-6

เพิ่มเตมิ ม.4 4/7
จ302411 อ.Lirong พ. : 7-84

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

จ30241 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ง30251 อ.ฐสิษฐ์ พ. : 7-8



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/8   หอ้งเรยีน  443   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครจูดิาภา  อุน่สุดคลอง , ครพูรพรรณ  ลาดประเสรฐิ , ครชูนัตธาม  ศริอุิดมทรพัย์

จ อ31101

ครู ธชิาภา

ง30271

ครู ชนัตธาม

ท31101

ครู จิดาภา

พัก ค30201

ครู ปรยีา

ค31101

ครู สินี

อ อ30207

ครู การยส์ิริ

ส30231

ครู วรรณพร

อ31101

ครู ธชิาภา

e30207 4.8 พัก ส31101

ครู ธมกร

ส31103

ครู เสาวนิต

ค30201

ครู ปรยีา

พ ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ค30201

ครู ปรยีา

e30201 4.8 ส31101

ครู ธมกร

พัก ค31101

ครู สินี

เพิ่มเติม ม.4

พฤ ศ31101

ครู พรพรรณ

ศ30217

ครู ต ารา

อ30201 4.8 พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ พ31101

ครู อภสิิทธิ์

พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ท31101

ครู จิดาภา

แนะแนว 4.8 พัก ค30201

ครู ปรยีา

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.8 4/8
อ30201 อ.กฤษณา พ. : 3-34

อ.วศยา พ. : 3-3

อ.Genno พ. : 3-3

e30207 4.8 4/8
อ30207 อ.Mary อ. : 4-44

อ.การยส์ิริ อ. : 4-4

แนะแนว 4.8 4/8
แนะแนว อ.วลัยพร ศ. : 4-44

อ.สุตาภัทร ศ. : 4-4

เพิ่มเตมิ ม.4 4/8
จ302411 อ.Lirong พ. : 7-84

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

จ30241 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-8

ฝ30241 อ.รววิรรณ พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

อ30201 4.8 4/8
อ30201.1 อ.วศยา พฤ. : 4-44

อ.กฤษณา พฤ. : 4-4



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/9   หอ้งเรยีน  448   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครพูทิยากร  มะลาหอม , ครกูารยส์ริ ิ วเิศษชาต ิ, ครธูมกร  เพชรทะจันทร์

จ อ31101

ครู มนีราศี

แนะแนว

ครู วลัยพร

ส31103

ครู เสาวนิต

อ30201

ครู วศยา

พัก ญ30221

ครู ณัฐกิตติ์

ง31103

ครู พทิยากร

อ e30201 4.9 พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

e30207 4.9 ญ30221

ครู ณัฐกิตติ์

พัก ท31101

ครู สุชาติ

ส31101

ครู ธมกร

ค31101

ครู หฤษฎ์

พ ญ30231

ครู ณัฐกิตติ์

ค31101

ครู หฤษฎ์

อ31101

ครู มนีราศี

ศ31101

ครู วนัสนันท์

พัก ญ30221

ครู ณัฐกิตติ์

เพิ่มเติม ม.4

พฤ ศ30217

ครู ธนอรรถ

ญ30231

ครู ณัฐกิตติ์

พ31101

ครู อภสิิทธิ์

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

ส30231

ครู วรรณพร

ท31101

ครู สุชาติ

ส31101

ครู ธมกร

พัก ญ30221

ครู ณัฐกิตติ์

อ30207

ครู การยส์ิริ

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.9 4/9
อ30201 อ.วศยา อ. : 1-14

อ.Genno อ. : 1-1

e30207 4.9 4/9
อ30207 อ.Mary อ. : 3-34

อ.การยส์ิริ อ. : 3-3

เพิ่มเตมิ ม.4 4/9
จ302411 อ.Lirong พ. : 7-84

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

จ30241 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-8

ฝ30241 อ.รววิรรณ พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ง30251 อ.ฐสิษฐ์ พ. : 7-8



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/10   หอ้งเรยีน  541   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครเูสาวนติ  เดชคง , ครพูมินภา  โสภากุล

จ พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

พ31101

ครู อภสิิทธิ์

ฝ221จ221 4.10 e30207 4.10 พัก ค31101

ครู หฤษฎ์

ส30231

ครู วรรณพร

อ อ30201

ครู มนีราศี

ค31101

ครู หฤษฎ์

ส31101

ครู ธมกร

e30201 4.10 พัก ท31101

ครู จิดาภา

ศ31101

ครู วนัสนันท์

ฝ207จ231 4.10

พ อ31101

ครู ธชิาภา

อ30207

ครู การยส์ิริ

ส31103

ครู เสาวนิต

ฝ207จ231 4.10 พัก ฝ221จ221 4.10 เพิ่มเติม ม.4

พฤ ฝ221จ221 4.10 ท31101

ครู จิดาภา

ง31103

ครู ธญัลักษณ์

ส31101

ครู ธมกร

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ แนะแนว

ครู วลัยพร

ว31291

ครู จิตตมาสฑ์

431

ศ30217

ครู ธนอรรถ

พัก อ31101

ครู ธชิาภา

ฝ221จ221 4.10

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.10 4/10
อ30201 อ.มนีราศี อ. : 4-44

อ.Genno อ. : 4-4

e30207 4.10 4/10
อ30207 อ.Mary จ. : 4-44

อ.การยส์ิริ จ. : 4-4

ฝ207จ231 4.10 4/10
ฝ30207 อ.ประไพ อ. : 8-84

จ30231 อ.Lirong อ. : 8-8

อ.พมินภา อ. : 8-8

จ30231 อ.พมินภา พ. : 4-44

อ.Lirong พ. : 4-4

ฝ30207 อ.ประไพ พ. : 4-4

ฝ221จ221 4.10 4/10
ฝ30221 อ.รววิรรณ จ. : 3-34

จ30221 อ.Lirong จ. : 3-3

อ.พมินภา จ. : 3-3

ฝ30221 อ.รววิรรณ พ. : 6-64

จ30221 อ.Lirong พ. : 6-6

อ.พมินภา พ. : 6-6

ฝ30221 อ.รววิรรณ พฤ. : 1-14

จ30221 อ.พมินภา พฤ. : 1-1

อ.Lirong พฤ. : 1-1

จ30221 อ.Lirong ศ. : 7-74

ฝ30221 อ.รววิรรณ ศ. : 7-7

จ30221 อ.พมินภา ศ. : 7-7

เพิ่มเตมิ ม.4 4/10
ง30251 อ.ฐสิษฐ์ พ. : 7-84

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ฝ30241 อ.รววิรรณ พ. : 7-8

ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-8

จ30241 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

จ302411 อ.Lirong พ. : 7-8



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.4/11   หอ้งเรยีน  528   ภาคเรยีนที่ 1
ครทูี่ปรกึษา  ครตู ารา  ชาตกิานนท ์, ครเูขมมกิา  กลิ่นสาโรจน ์, ครวูนัสนันท ์ อนิทรบ ารงุ

จ อ31101

ครู สุวรา

พ30201

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ง30261

ครู เขมมกิา

พัก ศ30217

ครู ต ารา

อ ศ31101

ครู วนัสนันท์

แนะแนว

ครู วลัยพร

e30201 4.11 ค31101

ครู หฤษฎ์

พัก ส30241

ครู เนตราภา

อ31101

ครู สุวรา

e30207 4.11

พ ส31101

ครู ธมกร

ท31101

ครู จิดาภา

ง30217

ครู ภานุฉัตร

พัก ส30241

ครู เนตราภา

เพิ่มเติม ม.4

พฤ ส31103

ครู เสาวนิต

อ30207

ครู การยส์ิริ

ว31291

ครู สิทธิ์ปภพ

431

พ31101

ครู สมพงศ์

พัก จรยิธรรม ม.4 โฮมรูม ม.4 ชุมนุม

ศ ส30231

ครู วรรณพร

ท31101

ครู จิดาภา

ส31101

ครู ธมกร

ค31101

ครู หฤษฎ์

พัก ง31103

ครู ธญัลักษณ์

อ30201 4.11

วัน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 14.20-15.10 15.10-16.00 16.00-16.50

e30201 4.11 4/11
อ30201 อ.กฤษณา อ. : 3-34

อ.มนีราศี อ. : 3-3

อ.Genno อ. : 3-3

e30207 4.11 4/11
อ30207 อ.Mary อ. : 8-84

อ.การยส์ิริ อ. : 8-8

เพิ่มเตมิ ม.4 4/11
ญ30241 อ.มนฑิรา พ. : 7-84

ง30211 อ.ภานุฉัตร พ. : 7-8

ง30231 อ.พทิยากร พ. : 7-8

ง302411 อ.เขมมกิา พ. : 7-8

ง302412 อ.ธญัลักษณ์ พ. : 7-8

ง30251 อ.ฐสิษฐ์ พ. : 7-8

จ302411 อ.สิรพิร ล. พ. : 7-8

ฝ30241 อ.รววิรรณ พ. : 7-8

ศ302111 อ.สุรศักดิ์ พ. : 7-8

ศ302112 อ.พชิญส์นันตน์ พ. : 7-8

ศ302113 อ.เกียรติภัทร์ พ. : 7-8

ศ30221 อ.วันฉัตร พ. : 7-8

ศ302311 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 7-8

ศ302312 อ.ปรารถนา พ. : 7-8

ศ30241 อ.บรรชา พ. : 7-8

จ302411 อ.Lirong พ. : 7-8

อ30201 4.11 4/11
อ30201.1 อ.มนีราศี ศ. : 7-74

อ.กฤษณา ศ. : 7-7


