
โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/1   หอ้งเรยีน  242   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครวูรีชาต ิ วรรณชัย , ครสูรญิญา  เกตุทตั

จ ศ22102 2.1 พ22102

ครู แสงเทียน

ค20214

ครู วรีชาติ

พัก ท22102

ครู จรยิา พ.

e22102 2.1 ส22102

ครู กัญจนพร

ท20211

ครู ปัทมาวดี

อ e22102 2.1 sc22102 2.1 ค20214

ครู วรีชาติ

พัก ส22102

ครู กัญจนพร

ศ22102 2.1 พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ท22102

ครู จรยิา พ.

พ com22291 2.1 ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

พัก sc22102 2.1 e20210 2.1 ท22102

ครู จรยิา พ.

พฤ ว20204

ครู อักษรศรี

ลูกเสือ ม.2 พัก e20204 2.1 e20210 2.1 ma22102 2.1 ชุมนุม

ศ แนะแนว 2.1 ส22104

ครู สังคม

e22102 2.1 พัก ma22102 2.1 ง22101

ครู กาญนิกา

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

ma22102 2.1

e20204 2.1

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

com22291 2.1 2/1
ว22291 อ.ดวงกมล พ. : 1-22

อ.Ryan พ. : 1-2

e20204 2.1 2/1
อ20204 อ.A อ. : 9-92

อ.ธชิาภา อ. : 9-9

อ20204 อ.A พฤ. : 5-52

อ.ธชิาภา พฤ. : 5-5

e20210 2.1 2/1
อ20210 อ.การยส์ิริ พ. : 7-72

อ.Andrew พ. : 7-7

อ20210 อ.Andrew พฤ. : 6-62

อ.การยส์ิริ พฤ. : 6-6

e22102 2.1 2/1
อ22102 อ.Mark จ. : 6-62

อ.สรญิญา จ. : 6-6

อ22102 อ.Mark อ. : 1-12

อ.สรญิญา อ. : 1-1

อ22102 อ.สรญิญา ศ. : 3-32

อ.Mark ศ. : 3-3

ma22102 2.1 2/1
ค22102 อ.วรีชาติ จ. : 9-92

อ.Elias จ. : 9-9

ค22102 อ.Elias พฤ. : 7-72

อ.วรีชาติ พฤ. : 7-7

ค22102 อ.Elias ศ. : 5-52

อ.วรีชาติ ศ. : 5-5

sc22102 2.1 2/1
ว22102 อ.ชาญวทิย์ อ. : 2-22

อ.Antonette อ. : 2-2

ว22102 อ.Antonette พ. : 5-62

อ.ชาญวทิย์ พ. : 5-6

แนะแนว 2.1 2/1
แนะแนว อ.วลัยพร ศ. : 1-12

อ.สุตาภัทร ศ. : 1-1

ศ22102 2.1 2/1
ศ22102 อ.ณัฎฐนันท์ จ. : 1-12

อ.ปรารถนา จ. : 1-1

ศ22102 อ.ปรารถนา อ. : 6-62

อ.ณัฎฐนันท์ อ. : 6-6



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/2   หอ้งเรยีน  243   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครพูลากร  ดุษณยี ์, ครปูวณีา  งอนครบรุี

จ ท22102

ครู เหมสุดา

ค20214

ครู วรีชาติ

e22102 2.2 พัก ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

ท20211 2.2 ส22104

ครู สังคม

ma22102 2.2

อ com22291 2.2 ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

พัก ศ22102

ครู ณัฎฐนันท์

ว20204

ครู อักษรศรี

sc22102 2.2

พ ศ22102

ครู ณัฎฐนันท์

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ค20214

ครู วรีชาติ

พัก ma22102 2.2 ง22101

ครู นิธนิันท์

e22102 2.2

พฤ ma22102 2.2 e20204 2.2 ลูกเสือ ม.2 พัก ท22102

ครู เหมสุดา

sc22102 2.2 ชุมนุม

ศ e20210 2.2 e22102 2.2 ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

พัก ท22102

ครู เหมสุดา

พ22102

ครู แสงเทียน

แนะแนว 2.2 โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

e20204 2.2

e20210 2.2

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

com22291 2.2 2/2
ว22291 อ.รนิทรล์ภัส อ. : 1-22

อ.Ryan อ. : 1-2

e20204 2.2 2/2
อ20204 อ.A จ. : 9-92

อ.ธชิาภา จ. : 9-9

อ20204 อ.A พฤ. : 2-22

อ.ธชิาภา พฤ. : 2-2

e20210 2.2 2/2
อ20210 อ.Andrew อ. : 9-92

อ.การยส์ิริ อ. : 9-9

อ20210 อ.Andrew ศ. : 1-12

อ.การยส์ิริ ศ. : 1-1

e22102 2.2 2/2
อ22102 อ.ปวณีา จ. : 3-32

อ.Mark จ. : 3-3

อ22102 อ.Mark พ. : 8-82

อ.ปวณีา พ. : 8-8

อ22102 อ.Mark ศ. : 2-22

อ.ปวณีา ศ. : 2-2

ma22102 2.2 2/2
ค22102 อ.Elias จ. : 8-82

อ.จรยิาภรณ์ จ. : 8-8

ค22102 อ.Elias พ. : 5-52

อ.จรยิาภรณ์ พ. : 5-5

ค22102 อ.จรยิาภรณ์ พฤ. : 1-12

อ.Elias พฤ. : 1-1

sc22102 2.2 2/2
ว22102 อ.วไิลพร อ. : 8-82

อ.Antonette อ. : 8-8

ว22102 อ.วไิลพร พฤ. : 6-72

อ.Antonette พฤ. : 6-7

ท20211 2.2 2/2
ท20211 อ.ปรศินา จ. : 6-62

อ.ปัทมาวดี จ. : 6-6

แนะแนว 2.2 2/2
แนะแนว อ.สุตาภัทร ศ. : 7-72

อ.วลัยพร ศ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/3   หอ้งเรยีน  244   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครธูัญมน  ทองพมิพ ์, ครอัูญชุมาลย ์ บญุประคม

จ ท22102

ครู อรสา

e22102 2.3 ส22102

ครู กัญจนพร

พัก ว22102

ครู พลากร

321

e20210 2.3 ว22291

ครู อัญชุมาลย์

428

อ ว20234

ครู วรรธนะ

351

ค20214

ครู ธญัมน

พัก e22102 2.3 ค22102

ครู วรีชาติ

พ22102

ครู แสงเทียน

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

พ ท22102

ครู อรสา

ค22102

ครู วรีชาติ

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

พัก ง22101

ครู บุศบง

ส22104

ครู สังคม

ว20224

ครู ขันทอง

251

พฤ e22102 2.3 ว22102

ครู พลากร

ลูกเสือ ม.2 พัก ว20214

ครู ยงยุทธ

241

ส22102

ครู กัญจนพร

ชุมนุม

ศ ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

e20210 2.3 ค22102

ครู วรีชาติ

พัก ค20214

ครู ธญัมน

แนะแนว 2.3 ท22102

ครู อรสา

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

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

e20210 2.3 2/3
อ20210 อ.วราพร จ. : 7-72

อ.Andrew จ. : 7-7

อ20210 อ.วราพร ศ. : 2-22

อ.Andrew ศ. : 2-2

e22102 2.3 2/3
อ22102 อ.สรญิญา จ. : 2-22

อ.Vera จ. : 2-2

อ22102 อ.สรญิญา อ. : 5-52

อ.Vera อ. : 5-5

อ22102 อ.สรญิญา พฤ. : 1-12

อ.Vera พฤ. : 1-1

แนะแนว 2.3 2/3
แนะแนว อ.สุตาภัทร ศ. : 6-62

อ.วลัยพร ศ. : 6-6

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/4   หอ้งเรยีน  245   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครจูรยิาภรณ ์ แสนแกว้ , ครจูรยิา  พว่งจนี

จ ค20214

ครู ธญัมน

ส22102

ครู พงษ์พพัิฒน์

พ22102

ครู แสงเทียน

พัก ส22104

ครู สังคม

ท22102

ครู จรยิา พ.

ว22102

ครู เสาวภา

321

อ ว22291

ครู อัญชุมาลย์

233

ท22102

ครู จรยิา พ.

พัก ว20214

ครู ยงยุทธ

241

ค22102

ครู จรยิาภรณ์

e22102 2.4

พ ว20224

ครู ขันทอง

251

ท22102

ครู จรยิา พ.

พัก ค20214

ครู ธญัมน

e20210 2.4 ว20234

ครู วรรธนะ

351

พฤ ส22102

ครู พงษ์พพัิฒน์

e20210 2.4 ลูกเสือ ม.2 พัก ง22101

ครู ญาณศิา

ค22102

ครู จรยิาภรณ์

ชุมนุม

ศ ศ22102 2.4 แนะแนว 2.4 ว22102

ครู เสาวภา

พัก ค22102

ครู จรยิาภรณ์

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

e22102 2.4 โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

ศ22102 2.4

e22102 2.4

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

e20210 2.4 2/4
อ20210 อ.วราพร พ. : 6-62

อ.Andrew พ. : 6-6

อ20210 อ.Andrew พฤ. : 2-22

อ.วราพร พฤ. : 2-2

e22102 2.4 2/4
อ22102 อ.ธนัชพร อ. : 8-82

อ.Vera อ. : 8-8

อ22102 อ.Vera พ. : 9-92

อ.ธนัชพร พ. : 9-9

อ22102 อ.ธนัชพร ศ. : 7-72

อ.Vera ศ. : 7-7

แนะแนว 2.4 2/4
แนะแนว อ.วลัยพร ศ. : 2-22

อ.สุตาภัทร ศ. : 2-2

ศ22102 2.4 2/4
ศ22102 อ.ปรารถนา อ. : 9-92

อ.วันฉัตร อ. : 9-9

ศ22102 อ.วันฉัตร ศ. : 1-12

อ.ปรารถนา ศ. : 1-1



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/5   หอ้งเรยีน  574   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครพูัชรนิทร ์ แจม่สอน , ครเูหมสุดา  งามเปี่ยม

จ e20210 2.5 ว22102

ครู ชาญวทิย์

ท22102

ครู เหมสุดา

พัก พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

อ22102

ครู ปวณีา

ว22291

ครู กุสุมา

235

อ ท22102

ครู เหมสุดา

ค20208

ครู ธญัมน

ศ22102

ครู ณัฎฐนันท์

พัก ท20211

ครู ปัทมาวดี

ส22102

ครู กัญจนพร

ค22102

ครู ปุญญภัทร

พ22102

ครู แสงเทียน

พ ส22104

ครู สังคม

ง22101

ครู ญาณศิา

พัก e20210 2.5 อ22102

ครู ปวณีา

ว20204

ครู อักษรศรี

พฤ ค22102

ครู ปุญญภัทร

ท22102

ครู เหมสุดา

ลูกเสือ ม.2 พัก แนะแนว 2.5 ศ22102

ครู ณัฎฐนันท์

ค20208

ครู ธญัมน

ชุมนุม

ศ ว22102

ครู ชาญวทิย์

321

ส22102

ครู กัญจนพร

พัก ค22102

ครู ปุญญภัทร

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

อ22102

ครู ปวณีา

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.5 2/5
อ20210 อ.สุพัตรา ม. จ. : 1-12

อ.Mariejor จ. : 1-1

อ20210 อ.สุพัตรา ม. พ. : 5-52

อ.Mariejor พ. : 5-5

แนะแนว 2.5 2/5
แนะแนว อ.สุตาภัทร พฤ. : 5-52

อ.วลัยพร พฤ. : 5-5

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/6   หอ้งเรยีน  575   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครรูนิทรล์ภัส  พงศฤ์ทธิพมิล , ครวูราพร  สนิศริิ

จ ศ22102

ครู วันฉัตร

ว20204

ครู อักษรศรี

พัก e20210 2.6 พ22102

ครู แสงเทียน

ค22102 2.6 ท22102

ครู อรสา

อ พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ท22102

ครู อรสา

อ22102

ครู วราพร

พัก ค20208

ครู ธญัมน

ค22102 2.6 ง22101

ครู ญาณศิา

พ ส22102

ครู พงษ์พพัิฒน์

ค20208

ครู ธญัมน

แนะแนว 2.6 พัก ว22102

ครู เสาวภา

321

ว22291

ครู รนิทรล์ภัส

235

พฤ ส22104

ครู สังคม

ศ22102

ครู วันฉัตร

ลูกเสือ ม.2 พัก e20210 2.6 อ22102

ครู วราพร

ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

ชุมนุม

ศ ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

ท20211 2.6 ค22102 2.6 พัก อ22102

ครู วราพร

ท22102

ครู อรสา

ว22102

ครู เสาวภา

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.6 2/6
อ20210 อ.กฤษฎา จ. : 5-52

อ.Mariejor จ. : 5-5

อ20210 อ.กฤษฎา พฤ. : 5-52

อ.Mariejor พฤ. : 5-5

ค22102 2.6 2/6
ค22102 อ.สุพัตรา อนุ จ. : 7-72

อ.ธญัมน จ. : 7-7

ค22102 อ.สุพัตรา อนุ อ. : 6-62

อ.ธญัมน อ. : 6-6

ค22102 อ.สุพัตรา อนุ ศ. : 3-32

อ.ธญัมน ศ. : 3-3

ท20211 2.6 2/6
ท20211 อ.ปัทมาวดี ศ. : 2-22

อ.ปรศินา ศ. : 2-2

แนะแนว 2.6 2/6
แนะแนว อ.สุตาภัทร พ. : 3-32

อ.วลัยพร พ. : 3-3



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/7   หอ้งเรยีน  576   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครเูสาวภา  จุรพุันธ์ , ครชูาญธิวัฒน ์ กจิสวัสดิ์

จ ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

อ22102

ครู การยส์ิริ

ท20211

ครู ปัทมาวดี

พัก ส22102

ครู กัญจนพร

ค22102

ครู ปุญญภัทร

e20210 2.7 แนะแนว

ครู สุขธนิันท์

อ ว22102

ครู เสาวภา

321

อ22102

ครู การยส์ิริ

พัก ค22102

ครู ปุญญภัทร

ท22102

ครู จรยิา พ.

ว22291

ครู กุสุมา

235

พ พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ท22102

ครู จรยิา พ.

อ22102

ครู การยส์ิริ

พัก ส22104

ครู สังคม

ส22102

ครู กัญจนพร

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

พ22102

ครู แสงเทียน

พฤ ค20208

ครู ธญัมน

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

ลูกเสือ ม.2 พัก ส20204

ครู 

ณัฏฐกณษิณ์

e20210 2.7 ท22102

ครู จรยิา พ.

ชุมนุม

ศ ว22102

ครู เสาวภา

ค20208

ครู ธญัมน

ค22102

ครู ปุญญภัทร

พัก ง22101 2.7 ส20204

ครู 

ณัฏฐกณษิณ์

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.7 2/7
อ20210 อ.สุพัตรา ม. จ. : 7-72

อ.Genno จ. : 7-7

อ20210 อ.สุพัตรา ม. พฤ. : 6-62

อ.Genno พฤ. : 6-6

ง22101 2.7 2/7
ง22101 อ.นิธนิันท์ ศ. : 5-62

อ.ญาณศิา ศ. : 5-6

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/8   หอ้งเรยีน  578   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครกูชกร  ลาภธนชัย , ครกูฤษฎา  ณ พัทลุง , ครปูรศินา  สถติทรพัย์

จ ง22101

ครู นิธนิันท์

ค20208

ครู ธญัมน

พัก ว22291

ครู รนิทรล์ภัส

235

ท22102

ครู เหมสุดา

ว22102

ครู สุชัญญา

อ พ22102

ครู แสงเทียน

ส22104

ครู สังคม

ท22102

ครู เหมสุดา

พัก ศ22102

ครู คงกฤช

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

อ22102

ครู กฤษฎา

พ ค22102 2.8 ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

e20210 2.8 พัก แนะแนว

ครู นารนีารถ

ค20208

ครู ธญัมน

ว22102

ครู สุชัญญา

321

พฤ อ22102

ครู กฤษฎา

ค22102 2.8 ลูกเสือ ม.2 พัก ว20284

ครู จิตตมาสฑ์

431

e20210 2.8 ชุมนุม

ศ ศ22102

ครู คงกฤช

ส22102

ครู พงษ์พพัิฒน์

ท20211 2.8 พัก อ22102

ครู กฤษฎา

ค22102 2.8 ท22102

ครู เหมสุดา

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.8 2/8
อ20210 อ.วราพร พ. : 3-32

อ.Mariejor พ. : 3-3

อ20210 อ.วราพร พฤ. : 7-72

อ.Mariejor พฤ. : 7-7

ค22102 2.8 2/8
ค22102 อ.สุพัตรา อนุ พ. : 1-12

อ.ธญัมน พ. : 1-1

ค22102 อ.สุพัตรา อนุ พฤ. : 2-22

อ.ธญัมน พฤ. : 2-2

ค22102 อ.สุพัตรา อนุ ศ. : 6-62

อ.ธญัมน ศ. : 6-6

ท20211 2.8 2/8
ท20211 อ.ปัทมาวดี ศ. : 3-32

อ.ปรศินา ศ. : 3-3



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/9   หอ้งเรยีน  562   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครสูุพัตรา  เมฆพยพั , ครกูุสุมา  ขาวรมัย์

จ ฝ20204

ครู รววิรรณ

แนะแนว

ครู นารนีารถ

ว22102

ครู ชาญวทิย์

พัก ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ท22102

ครู อรสา

ส22102

ครู กัญจนพร

อ ค22102

ครู ปุญญภัทร

ฝ20204

ครู รววิรรณ

ท22102

ครู อรสา

พัก พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ว22102

ครู ชาญวทิย์

321

พ ค22102

ครู ปุญญภัทร

พ22102

ครู แสงเทียน

ส22102

ครู กัญจนพร

พัก ศ22102

ครู คงกฤช

e20210 2.9 ท20211

ครู ปัทมาวดี

ฝ20204

ครู รววิรรณ

พฤ ง22101

ครู นิธนิันท์

ลูกเสือ ม.2 พัก ฝ20204

ครู รววิรรณ

ท22102

ครู อรสา

ค22102

ครู ปุญญภัทร

ชุมนุม

ศ e20210 2.9 ศ22102

ครู คงกฤช

อ22102

ครู สุพัตรา ม.

พัก ว22291

ครู กุสุมา

233

ส22104

ครู สังคม

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.9 2/9
อ20210 อ.สุจินดา พ. : 6-62

อ.Mariejor พ. : 6-6

อ20210 อ.สุจินดา ศ. : 1-12

อ.Mariejor ศ. : 1-1

โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/10   หอ้งเรยีน  563   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครปูระภาพรรณ  สัมฤทธิ์ผ่อง , ครอูนวัช  สุขวพิัฒน์

จ ว22102

ครู สุชัญญา

แนะแนว

ครู นารนีารถ

พัก จ20204

ครู สิรพิร ล.

ค22102 2.10 ท22102

ครู ประภา

พรรณ

อ22102

ครู วราพร

อ ท22102

ครู ประภา

พรรณ

e20210 2.10 ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

พัก ส22104

ครู สังคม

อ22102

ครู วราพร

จ20204

ครู สิรพิร ล.

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

พ ท20211 2.10 ค22102 2.10 พ22102

ครู แสงเทียน

พัก ว22102

ครู สุชัญญา

ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

อ22102

ครู วราพร

e20210 2.10

พฤ ท22102

ครู ประภา

พรรณ

ch20204 2.10 ลูกเสือ ม.2 พัก ง22101

ครู กาญนิกา

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

ชุมนุม

ศ จ20204

ครู สิรพิร ล.

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ค22102 2.10 พัก ว22291

ครู รนิทรล์ภัส

235

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

ch20204 2.10 2/10
จ20204 อ.สิรพิร ล. พฤ. : 2-22

อ.Lirong พฤ. : 2-2

e20210 2.10 2/10
อ20210 อ.สุพัตรา ม. อ. : 2-22

อ.Genno อ. : 2-2

อ20210 อ.สุพัตรา ม. พ. : 8-82

อ.Genno พ. : 8-8

ค22102 2.10 2/10
ค22102 อ.ชยาภรณ์ จ. : 6-62

อ.จรยิาภรณ์ จ. : 6-6

ค22102 อ.ชยาภรณ์ พ. : 2-22

อ.จรยิาภรณ์ พ. : 2-2

ค22102 อ.ชยาภรณ์ ศ. : 3-32

อ.จรยิาภรณ์ ศ. : 3-3

ท20211 2.10 2/10
ท20211 อ.ปัทมาวดี พ. : 1-12

อ.ปรศินา พ. : 1-1



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/11   หอ้งเรยีน  564   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครพูรพรรณ  ลาดประเสรฐิ , ครณูฐักติติ์  เปรื่องวทิยากุล

จ ง22101

ครู บุศบง

อ22102

ครู สุพัตรา ม.

พัก ว22102

ครู ชาญวทิย์

แนะแนว

ครู นารนีารถ

ญ20214

ครู ณัฐกิตติ์

ท22102

ครู เหมสุดา

อ e20210 2.11 ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

ท20211

ครู ปัทมาวดี

พัก อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ท22102

ครู เหมสุดา

ญ20214

ครู ณัฐกิตติ์

ส22102

ครู กัญจนพร

พ ส22102

ครู กัญจนพร

ว22291

ครู กุสุมา

236

พัก ท22102

ครู เหมสุดา

ค22102 2.11 e20210 2.11 ญ20214

ครู ณัฐกิตติ์

พฤ พ22102

ครู แสงเทียน

ค22102 2.11 ลูกเสือ ม.2 พัก ญ20214

ครู ณัฐกิตติ์

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

ส22104

ครู สังคม

ชุมนุม

ศ อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

พัก ว22102

ครู ชาญวทิย์

321

ค22102 2.11 โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.11 2/11
อ20210 อ.สุจินดา อ. : 1-12

อ.Genno อ. : 1-1

อ20210 อ.สุจินดา พ. : 7-72

อ.Genno พ. : 7-7

ค22102 2.11 2/11
ค22102 อ.วรีชาติ พ. : 6-62

อ.ชยาภรณ์ พ. : 6-6

ค22102 อ.วรีชาติ พฤ. : 2-22

อ.ชยาภรณ์ พฤ. : 2-2

ค22102 อ.วรีชาติ ศ. : 7-72

อ.ชยาภรณ์ ศ. : 7-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/12   หอ้งเรยีน  565   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครอูรสา  นามภไิชย , ครกูนกวรรณ  ศรรีตัน์

จ ค22102 2.12 ส22104

ครู สังคม

ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

พัก แนะแนว

ครู นารนีารถ

เพิ่มเติมง ม.2 e20210 2.12

อ อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ง22101

ครู คณนิญา

พัก ว22102

ครู เสาวภา

321

ท22102

ครู อรสา

ค22102 2.12

พ อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ท20211 2.12 e20210 2.12 พัก ท22102

ครู อรสา

เพิ่มเติมศ ม.2 ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

พฤ ว22102

ครู เสาวภา

ศ22102 2.12 ลูกเสือ ม.2 พัก ว22291

ครู กุสุมา

236

พ22102

ครู แสงเทียน

ชุมนุม

ศ พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

ค22102 2.12 ท22102

ครู อรสา

พัก ศ22102 2.12 อ22102

ครู สุพัตรา ม.

ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.12 2/12
อ20210 อ.กฤษฎา จ. : 8-82

อ.Genno จ. : 8-8

อ20210 อ.Genno พ. : 3-32

อ.กฤษฎา พ. : 3-3

ค22102 2.12 2/12
ค22102 อ.ชยาภรณ์ จ. : 1-12

อ.จรยิาภรณ์ จ. : 1-1

ค22102 อ.ชยาภรณ์ อ. : 8-82

อ.จรยิาภรณ์ อ. : 8-8

ค22102 อ.จรยิาภรณ์ ศ. : 2-22

อ.ชยาภรณ์ ศ. : 2-2

ท20211 2.12 2/12
ท20211 อ.ปรศินา พ. : 2-22

อ.ปัทมาวดี พ. : 2-2

เพิ่มเตมิง ม.2 2/12
ง20244 อ.กาญนิกา จ. : 6-72

ง20214 อ.ญาณศิา จ. : 6-7

อ.นิธนิันท์ จ. : 6-7

อ.รังสรรค์ จ. : 6-7

ง20254 อ.ฐสิษฐ์ จ. : 6-7

อ.พทิยากร จ. : 6-7

ง20224 อ.เขมมกิา จ. : 6-7

อ.คณนิญา จ. : 6-7

เพิ่มเตมิศ ม.2 2/12
ศ20224 อ.วันฉัตร พ. : 6-72

ศ20244 อ.กชกร พ. : 6-7

ศ20242 อ.พรพรรณ พ. : 6-7

ศ20234 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 6-7

อ.ณัฎฐนันท์ พ. : 6-7

ศ20224 อ.พัชรนิทร์ พ. : 6-7

ศ20212 อ.สุรศักดิ์ พ. : 6-7

อ.ธนอรรถ พ. : 6-7

ศ20234 อ.ปรารถนา พ. : 6-7

ศ22102 2.12 2/12
ศ22102 อ.คงกฤช พฤ. : 2-22

อ.ปรารถนา พฤ. : 2-2

ศ22102 อ.ปรารถนา ศ. : 5-52

อ.คงกฤช ศ. : 5-5



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/13   หอ้งเรยีน  566   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครแูสงเทยีน  วรชนิ , ครพูงษพ์พิัฒน ์ นาไชย

จ ว22102

ครู เสาวภา

321

ศ22102

ครู ณัฎฐนันท์

พัก อ22102

ครู ปวณีา

เพิ่มเติมง ม.2 ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

อ ง22101

ครู บุศบง

e20210 2.13 พัก ว22291

ครู รนิทรล์ภัส

235

อ22102

ครู ปวณีา

ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

พ แนะแนว

ครู นารนีารถ

ท22102

ครู เหมสุดา

ว22102

ครู เสาวภา

พัก พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

เพิ่มเติมศ ม.2 ค22102

ครู วรีชาติ

พฤ ท20211

ครู ปัทมาวดี

ส22102

ครู พงษ์พพัิฒน์

ลูกเสือ ม.2 พัก ค22102

ครู วรีชาติ

พ22102

ครู แสงเทียน

ท22102

ครู เหมสุดา

ชุมนุม

ศ ศ22102

ครู ณัฎฐนันท์

ค22102

ครู วรีชาติ

ท22102

ครู เหมสุดา

พัก อ22102

ครู ปวณีา

ส22104

ครู สังคม

e20210 2.13 โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.13 2/13
อ20210 อ.สุพัตรา ม. อ. : 3-32

อ.Mariejor อ. : 3-3

อ20210 อ.Mariejor ศ. : 7-72

อ.สุพัตรา ม. ศ. : 7-7

เพิ่มเตมิง ม.2 2/13
ง20254 อ.พทิยากร จ. : 6-72

ง20214 อ.ญาณศิา จ. : 6-7

อ.นิธนิันท์ จ. : 6-7

อ.รังสรรค์ จ. : 6-7

ง20224 อ.เขมมกิา จ. : 6-7

อ.คณนิญา จ. : 6-7

ง20254 อ.ฐสิษฐ์ จ. : 6-7

ง20244 อ.กาญนิกา จ. : 6-7

เพิ่มเตมิศ ม.2 2/13
ศ20244 อ.กชกร พ. : 6-72

ศ20212 อ.ธนอรรถ พ. : 6-7

อ.สุรศักดิ์ พ. : 6-7

ศ20224 อ.พัชรนิทร์ พ. : 6-7

อ.วันฉัตร พ. : 6-7

ศ20234 อ.ณัฎฐนันท์ พ. : 6-7

อ.ปรารถนา พ. : 6-7

อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 6-7

ศ20242 อ.พรพรรณ พ. : 6-7



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/14   หอ้งเรยีน  568   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครชูาญวทิย ์ พัฒนะราช , ครวูันฉัตร  จันทรโ์ต

จ ส22104

ครู สังคม

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

e20210 2.14 พัก อ22102

ครู วราพร

เพิ่มเติมง ม.2 ค22102 2.14

อ e20210 2.14 ศ22102 2.14 ว22102

ครู ชาญวทิย์

พัก ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

ท20211 2.14 อ22102

ครู วราพร

ท22102

ครู เหมสุดา

พ ว22291

ครู รนิทรล์ภัส

235

ท22102

ครู เหมสุดา

พัก ค22102 2.14 เพิ่มเติมศ ม.2 แนะแนว

ครู ทิวาพร

พฤ ค22102 2.14 ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

ลูกเสือ ม.2 พัก ศ22102 2.14 ว22102

ครู ชาญวทิย์

321

ชุมนุม

ศ พ22102

ครู แสงเทียน

ท22102

ครู เหมสุดา

อ22102

ครู วราพร

พัก ส22102

ครู พงษ์พพิัฒน์

ง22101

ครู บุศบง

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.14 2/14
อ20210 อ.วราพร จ. : 3-32

อ.Mariejor จ. : 3-3

อ20210 อ.Mariejor อ. : 1-12

อ.วราพร อ. : 1-1

ค22102 2.14 2/14
ค22102 อ.สุพัตรา อนุ จ. : 8-82

อ.วรีชาติ จ. : 8-8

ค22102 อ.สุพัตรา อนุ พ. : 5-52

อ.วรีชาติ พ. : 5-5

ค22102 อ.วรีชาติ พฤ. : 1-12

อ.สุพัตรา อนุ พฤ. : 1-1

ท20211 2.14 2/14
ท20211 อ.ปรศินา อ. : 6-62

อ.ปัทมาวดี อ. : 6-6

เพิ่มเตมิง ม.2 2/14
ง20244 อ.กาญนิกา จ. : 6-72

ง20214 อ.ญาณศิา จ. : 6-7

อ.นิธนิันท์ จ. : 6-7

อ.รังสรรค์ จ. : 6-7

ง20254 อ.ฐสิษฐ์ จ. : 6-7

อ.พทิยากร จ. : 6-7

ง20224 อ.เขมมกิา จ. : 6-7

อ.คณนิญา จ. : 6-7

เพิ่มเตมิศ ม.2 2/14
ศ20224 อ.วันฉัตร พ. : 6-72

ศ20244 อ.กชกร พ. : 6-7

ศ20242 อ.พรพรรณ พ. : 6-7

ศ20234 อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 6-7

อ.ณัฎฐนันท์ พ. : 6-7

ศ20224 อ.พัชรนิทร์ พ. : 6-7

ศ20212 อ.สุรศักดิ์ พ. : 6-7

อ.ธนอรรถ พ. : 6-7

ศ20234 อ.ปรารถนา พ. : 6-7

ศ22102 2.14 2/14
ศ22102 อ.ปรารถนา อ. : 2-22

อ.วันฉัตร อ. : 2-2

ศ22102 อ.วันฉัตร พฤ. : 5-52

อ.ปรารถนา พฤ. : 5-5



โรงเรยีนเทพศรินิทร ์นนทบรุ ี  ตารางเรยีน ชัน้ ม.2/15   หอ้งเรยีน  552   ภาคเรยีนที่ 2
ครทูี่ปรกึษา  ครกูัญจนพร  สมีันตร , ครปูทัมาวด ี โพธิ์สาราช , ครปูญุญภัทร  ไลส้มบรูณ์

จ อ22102

ครู กฤษฎา

ค22102

ครู ปุญญภัทร

พ22112

ครู กนกวรรณ

สนามบาส

พัก ท20211

ครู ปัทมาวดี

เพิ่มเติมง ม.2 e20210 2.15

อ อ22102

ครู กฤษฎา

ง22101

ครู กาญนิกา

พัก ท22102

ครู อรสา

แนะแนว

ครู ทิวาพร

ส22104

ครู สังคม

ค22102

ครู ปุญญภัทร

พ ว22102

ครู สุชัญญา

321

ท22102

ครู อรสา

พัก ส22112

ครู ชาญธวัิฒน์

เพิ่มเติมศ ม.2 ค22102

ครู ปุญญภัทร

พฤ ส22102

ครู กัญจนพร

e20210 2.15 ลูกเสือ ม.2 พัก ท22102

ครู อรสา

ว22102

ครู สุชัญญา

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

ชุมนุม

ศ ส22102

ครู กัญจนพร

พ22102

ครู แสงเทียน

ศ22102

ครู ภาณุพันธุ์

พัก ว22291

ครู ดวงกมล

236

อ22102

ครู กฤษฎา

โอมรูม

,จรยิธรรม ม.2

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

e20210 2.15 2/15
อ20210 อ.สุจินดา จ. : 8-82

อ.Mariejor จ. : 8-8

อ20210 อ.Mariejor พฤ. : 2-22

อ.สุจินดา พฤ. : 2-2

เพิ่มเตมิง ม.2 2/15
ง20254 อ.พทิยากร จ. : 6-72

ง20214 อ.ญาณศิา จ. : 6-7

อ.นิธนิันท์ จ. : 6-7

อ.รังสรรค์ จ. : 6-7

ง20224 อ.เขมมกิา จ. : 6-7

อ.คณนิญา จ. : 6-7

ง20254 อ.ฐสิษฐ์ จ. : 6-7

ง20244 อ.กาญนิกา จ. : 6-7

เพิ่มเตมิศ ม.2 2/15
ศ20244 อ.กชกร พ. : 6-72

ศ20212 อ.ธนอรรถ พ. : 6-7

อ.สุรศักดิ์ พ. : 6-7

ศ20224 อ.พัชรนิทร์ พ. : 6-7

อ.วันฉัตร พ. : 6-7

ศ20234 อ.ณัฎฐนันท์ พ. : 6-7

อ.ปรารถนา พ. : 6-7

อ.ภาณุพันธุ์ พ. : 6-7

ศ20242 อ.พรพรรณ พ. : 6-7


