
เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

อังกฤษ (พฐ) ภาษาไทย คณิตศาสตร (พฐ) อังกฤษ (พต) เทเบิลเทนนิส

อ.อุบลวรรณ อ.สุทธินันท อ.ณิชาบูล ทีมอังกฤษ อ.อรรถยา

สุขศึกษา พระพุทธศาสนา แนะแนว คณิตศาสตร (พต)

อ.ดร.พรภิไล อ.นะวัตรพล อ.บุริมศีล อ.สมโชค

ประวัติศาสตร

อ.สุกัญญา

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน)/วิทยาการคํานวณ  ม. 1 อ.สุวรรณวุฒิและอ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.สุวรรณวุฒิ สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม. 1 อ.จารุวรรณ/อ.นพดล/อ.ดร.ภคพร สอนรวมกัน

วิทยาศาสตร (พฐ)

อ.สุวรรณวุฒิ
พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน

ภาษาไทย เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง
พักกลางวัน

วิทยาศาสตร (พต)
สวดมนต

อ.สุทธินันท อ.สุกัญญา อ.เทิดศักดิ์

อังกฤษ (พฐ)
พัฒนาผูเรียน พักกลางวัน

คณิตศาสตร (พฐ)
ชมรม

อ.อุบลวรรณ อ.ณิชาบูล

อ.จารุวรรณ/อ.นพดล/อ.ดร.ภคพร

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน โฮมรูม

พักกลางวัน
 วิทยาศาสตร (พฐ)/วิทยาการคํานวณ

ลูกเสือ-เนตรนารี
อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.วรรณนิภา

ศุกร

พุธ

พฤหัสบดี

อังคาร

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1/1

จันทร
การงานอาชีพ (งานบาน) ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

อ.ศรัณยา



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

เทเบิลเทนนิส คณิตศาสตร (พฐ) ภาษาไทย อังกฤษ (พต) อังกฤษ (พฐ)

อ.อรรถยา อ.ณิชาบูล อ.สุทธินันท ทีมอังกฤษ อ.อุบลวรรณ

พระพุทธศาสนา สุขศึกษา คณิตศาสตร (พต) แนะแนว

อ.นะวัตรพล อ.ดร.พรภิไล อ.สมโชค อ.บุริมศีล

ประวัติศาสตร

อ.สุกัญญา

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน)/วิทยาการคํานวณ  ม. 1 อ.สุวรรณวุฒิและอ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.สุวรรณวุฒิ สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม. 1 อ.จารุวรรณ/อ.นพดล/อ.ดร.ภคพร สอนรวมกัน

ภาษาไทย
พักกลางวัน

เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง
สวดมนต

อ.เทิดศักดิ์ อ.สุทธินันท อ.สุกัญญา

อังกฤษ (พฐ)
พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน ชมรม

อ.ณิชาบูล อ.อุบลวรรณ

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน โฮมรูม

 วิทยาศาสตร (พฐ)/วิทยาการคํานวณ
พักกลางวัน ลูกเสือ-เนตรนารี

อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.วรรณนิภา

ศุกร

พฤหัสบดี

อังคาร

พุธ

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

อ.จารุวรรณ/อ.นพดล/อ.ดร.ภคพร

คณิตศาสตร (พฐ)

วิทยาศาสตร (พต)

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1/2

จันทร
การงานอาชีพ (งานบาน)

พักกลางวัน
อ.ศรัณยา

วิทยาศาสตร (พฐ)

อ.สุวรรณวุฒิ
พัฒนาผูเรียน



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

คณิตศาสตร (พฐ) เทเบิลเทนนิส อังกฤษ (พฐ) อังกฤษ (พต) ภาษาไทย

อ.ณิชาบูล อ.อรรถยา อ.อุบลวรรณ ทีมอังกฤษ อ.สุทธินันท

สุขศึกษา พระพุทธศาสนา แนะแนว คณติศาสตร (พต)

อ.ดร.พรภิไล อ.นะวัตรพล อ.บุริมศีล อ.สมโชค

ประวัติศาสตร

อ.สุกัญญา

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน)/วิทยาการคํานวณ  ม. 1 อ.สุวรรณวุฒิและอ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.สุวรรณวุฒิ สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม. 1 อ.จารุวรรณ/อ.นพดล/อ.ดร.ภคพร สอนรวมกัน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  1/3

จันทร
ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

พักกลางวัน
การงานอาชีพ (งานบาน)

พัฒนาผูเรียน
อ.จารุวรรณ/อ.นพดล/อ.ดร.ภคพร อ.ศรัณยา

พุธ

อังคาร

ศุกร

พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร (พฐ)

อ.สุวรรณวุฒิ

พัฒนาผูเรียน

เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน โฮมรูม

 วิทยาศาสตร (พฐ)/วิทยาการคํานวณ
พักกลางวัน ลูกเสือ-เนตรนารี

อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.วรรณนิภา

คณิตศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน

อังกฤษ (พฐ)
ชมรม

อ.ณิชาบูล อ.อุบลวรรณ

วิทยาศาสตร (พต)
พักกลางวัน

ภาษาไทย
สวดมนต

อ.สุกัญญา อ.เทิดศักดิ์ อ.สุทธินันท



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

กรีฑา แนะแนว

อ.สุพรรณ อ.บุริมศีล

อังกฤษ (พฐ) วิทยาศาสตร (พต)

อ.ดวงธิดา อ.นอยหนา

คณิตศาสตร (พฐ) ภาษาไทย สุขศึกษา

อ.ณิชาบูล อ.ศิริเพ็ญ อ.ดร.พรภิไล

อังกฤษ (พต)

Mr.Rolando

พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร

อ.ปนิตา อ.ปนิตา

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาการคํานวณ/วิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน) ม. 2  อ.วรรณนิภาและอ.ชริดา สอนรวมกัน โดย อ.วรรณนิภา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม. 2 อ.วัชรพล/อ.นพดล/อ.บงกช สอนรวมกัน

3. วิชางานบาน/งานเกษตร ม.2 อ.วรารัตน/ผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.วรารัตน สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

ลูกเสือ-เนตรนารี

อ.วรารัตน/ผศ.รพีพรและคณะ

วิทยาการคํานวณ/วิทยาศาสตร (พฐ)
พัฒนาผูเรียน พักกลางวัน

ภาษาไทย
ชมรม

อ.วรรณนิภา/อ.ชริดา อ.ศิริเพ็ญ

อังกฤษ (พฐ)

อ.ดวงธิดา

พักกลางวัน
เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง

โฮมรูม
อ.วัชรพล/อ.นพดล/อ.บงกช อ.สุกัญญา

พักกลางวัน
คณิตศาสตร (พต) 

อังคาร

ศุกร

พฤหัสบดี

พุธ

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

สวดมนต
อ.ชริดา อ.วิรัช

การงานอาชีพ (งานบาน/งานเกษตร)

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2/1

จันทร พักกลางวัน
คณิตศาสตร (พฐ)

พัฒนาผูเรียน
อ.ณิชาบูล

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน

วิทยาศาสตร (พฐ) 



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

กรีฑา แนะแนว

อ.สุพรรณ อ.บุริมศีล

อังกฤษ (พฐ) วิทยาศาสตร (พต)

อ.ดวงธิดา อ.นอยหนา

ภาษาไทย คณิตศาสตร (พฐ) สุขศึกษา

อ.ศิริเพ็ญ อ.ณิชาบูล อ.ดร.พรภิไล

อังกฤษ (พต)

Mr.Rolando

พระพุทธศาสนา ประวัติศาสตร

อ.ปนิตา อ.ปนิตา

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาการคํานวณ/วิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน) ม. 2  อ.วรรณนิภาและอ.ชริดา สอนรวมกัน โดย อ.วรรณนิภา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม. 2 อ.วัชรพล/อ.นพดล/อ.บงกช สอนรวมกัน

3. วิชางานบาน/งานเกษตร ม.2 อ.วรารัตน/ผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.วรารัตน สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

พักกลางวัน
วิทยาศาสตร (พฐ) 

สวดมนต
อ.วิรัช อ.ชริดา

วิทยาการคํานวณ/วิทยาศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน ชมรม

อ.ศิริเพ็ญ อ.วรรณนิภา/อ.ชริดา

อังกฤษ (พฐ)
พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

อ.ดวงธิดา

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป
พักกลางวัน โฮมรูม

อ.สุกัญญา อ.วัชรพล/อ.นพดล/อ.บงกช
อังคาร

ศุกร

พุธ

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร (พฐ)

อ.ณิชาบูล

เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง

ภาษาไทย

คณิตศาสตร (พต) 

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2/2

จันทร
การงานอาชีพ (งานบาน/งานเกษตร)

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน
อ.วรารัตน/ผศ.รพีพรและคณะ



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

กรีฑา แนะแนว

อ.สุพรรณ อ.บุริมศีล

วิทยาศาสตร (พต) อังกฤษ (พฐ)

อ.นอยหนา อ.ดวงธิดา

คณิตศาสตร (พฐ) ภาษาไทย สุขศึกษา

อ.ณิชาบูล อ.ศิริเพ็ญ อ.ดร.พรภิไล

อังกฤษ (พต)

Mr.Rolando

พระพุทธศาสนา ประวัตศิาสตร

อ.ปนิตา อ.ปนิตา

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาการคํานวณ/วิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน) ม. 2  อ.วรรณนิภาและอ.ชริดา สอนรวมกัน โดย อ.วรรณนิภา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม. 2 อ.วัชรพล/อ.นพดล/อ.บงกช สอนรวมกัน

3. วิชางานบาน/งานเกษตร ม.2 อ.วรารัตน/ผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.วรารัตน สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

วิทยาศาสตร (พฐ) คณิตศาสตร (พต) 
พักกลางวัน สวดมนต

อ.ชริดา อ.วิรัช

พัฒนาผูเรียน
ภาษาไทย

พักกลางวัน
วิทยาการคํานวณ/วิทยาศาสตร (พฐ)

ชมรม
อ.ศิริเพ็ญ อ.วรรณนิภา/อ.ชริดา

พัฒนาผูเรียน พักกลางวัน
อังกฤษ (พฐ)

ลูกเสือ-เนตรนารี
อ.ดวงธิดา

พักกลางวัน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

โฮมรูม
อ.สุกัญญา อ.วัชรพล/อ.นพดล/อ.บงกช

พฤหัสบดี

อังคาร

พุธ

ศุกร

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  2/3

จันทร
คณิตศาสตร (พฐ)

พักกลางวัน
การงานอาชีพ (งานบาน/งานเกษตร)

พัฒนาผูเรียน
อ.ณิชาบูล อ.วรารัตน/ผศ.รพีพรและคณะ

เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

แนะแนว

อ.บุริมศีล

สุขศึกษา อังกฤษ (พต) บาสเกตบอล พระพุทธศาสนา อังกฤษ (พฐ)

อ.ไอยเรศ Mr.Rolando อ.อรรถยา อ.นะวัตรพล อ.พรทิพา

วิทยาศาสตร (พต)

อ.ชริดา

คณิตศาสตร (พฐ) ประวัติศาสตร

อ.วิรัช อ.ชสิภา

ภาษาไทย (พฐ) ภาษาไทย (พต)

อ.โชคชัย อ.โชคชัย

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน)/วิทยาการคํานวณ  ม.3 อ.นอยหนาและ อ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.นอยหนา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชางานบาน/งานเกษตร ม.2 อ.เอ้ือพร/ผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.เอ้ือพร สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม.3 อ.เกงกาจ/อ.นพดล/อ.ณฤภัค สอนรวมกัน

ศุกร

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/1

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน

อังกฤษ (พฐ) คณิตศาสตร (พฐ) 

อ.นอยหนา อ.พรทิพา อ.วิรัช

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน โฮมรูม

คณิตศาสตร (พต) ภาษาไทย (พฐ)
พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

อ.อรษา อ.โชคชัย

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป วิทยาศาสตร (พฐ)/วิทยาการคํานวณ
พักกลางวัน ชมรม

อ.เกงกาจ/อ.นพดล/อ.ณฤภัค อ.นอยหนา/อ.วรรณนิภา

การงานอาชีพ (งานบาน/งานเกษตร) เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง
พักกลางวัน สวดมนต

อ.เอ้ือพร/ผศ.รพีพรและคณะ อ.ชสิภา



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

แนะแนว

อ.บุริมศีล

อังกฤษ (พต) สุขศึกษา อังกฤษ (พฐ) บาสเกตบอล พระพุทธศาสนา

Mr.Rolando อ.ไอยเรศ อ.พรทิพา อ.อรรถยา อ.นะวัตรพล

วิทยาศาสตร (พต)

อ.ชริดา

คณิตศาสตร (พฐ) ประวัติศาสตร

อ.วิรัช อ.ชสิภา

ภาษาไทย (พฐ) ภาษาไทย (พต)

อ.โชคชัย อ.โชคชัย

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน)/วิทยาการคํานวณ  ม.3 อ.นอยหนาและ อ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.นอยหนา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชางานบาน/งานเกษตร ม.2 อ.เอ้ือพร/ผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.เอ้ือพร สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม.3 อ.เกงกาจ/อ.นพดล/อ.ณฤภัค สอนรวมกัน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/2

อังคาร

จันทร พักกลางวัน
อังกฤษ (พฐ)

อ.พรทิพา

พักกลางวัน พัฒนาผูเรียน โฮมรูม

ศุกร

พฤหัสบดี

พุธ

คณิตศาสตร (พฐ) วิทยาศาสตร (พฐ)

อ.วิรัช อ.นอยหนา

พัฒนาผูเรียน
คณิตศาสตร (พต)

ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

การงานอาชีพ (งานบาน/งานเกษตร)

พักกลางวัน
ภาษาไทย (พฐ)

ลูกเสือ-เนตรนารี
อ.อรษา อ.โชคชัย

พักกลางวัน
วิทยาศาสตร (พฐ)/วิทยาการคํานวณ

ชมรม
อ.เกงกาจ/อ.นพดล/อ.ณฤภัค อ.นอยหนา/อ.วรรณนิภา

พักกลางวัน
เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง

สวดมนต
อ.เอ้ือพร/ผศ.รพีพรและคณะ อ.ชสิภา



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

แนะแนว

อ.บุริมศีล

อังกฤษ (พฐ) พระพุทธศาสนา สุขศึกษา บาสเกตบอล อังกฤษ (พต)

อ.พรทิพา อ.นะวัตรพล อ.ไอยเรศ อ.อรรถยา Mr.Rolando

วิทยาศาสตร (พต)

อ.ชริดา

คณิตศาสตร (พฐ) ประวัติศาสตร

อ.วิรัช อ.ชสิภา

ภาษาไทย (พฐ) ภาษาไทย (พต)

อ.โชคชัย อ.โชคชัย

หมายเหตุ 1. วิชาวิทยาศาสตร (พ้ืนฐาน)/วิทยาการคํานวณ  ม.3 อ.นอยหนาและ อ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.นอยหนา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชางานบาน/งานเกษตร ม.2 อ.เอ้ือพร/ผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.เอ้ือพร สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม.3 อ.เกงกาจ/อ.นพดล/อ.ณฤภัค สอนรวมกัน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนท่ี  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  3/3

อังคาร

จันทร พักกลางวัน
วิทยาศาสตร (พฐ)

อ.นอยหนา

พักกลางวัน โฮมรูม

พุธ

ศุกร

พฤหัสบดี

อังกฤษ (พฐ) คณิตศาสตร (พฐ) 

อ.พรทิพา อ.วิรัช

พัฒนาผูเรียน

ภาษาไทย (พฐ)
พัฒนาผูเรียน

วิทยาศาสตร (พฐ)/วิทยาการคํานวณ

เศรษฐศาสตรและหนาที่พลเมือง

พักกลางวัน
คณิตศาสตร (พต)

ลูกเสือ-เนตรนารี
อ.โชคชัย อ.อรษา

พักกลางวัน
ศิลปะ/ดนตรี/นาฎศิลป

ชมรม
อ.นอยหนา/อ.วรรณนิภา อ.เกงกาจ/อ.นพดล/อ.ณฤภัค

พักกลางวัน
การงานอาชีพ (งานบาน/งานเกษตร)

สวดมนต
อ.ชสิภา อ.เอ้ือพร/ผศ.รพีพรและคณะ



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

พระพุทธศาสนา

อ.นะวัตรพล

ชีววิทยา แนะแนว ภาษาไทย

ผศ.วาสนา อ.บุริมศีล อ.วริทธิ์ฐา

คณิตศาสตร (พต) สุขศึกษา/แบดมินตัน อังกฤษ (พต)

ผศ.กฤษฎา อ.ดวงรัตน/อ.สุพรรณ Mr.Rolando

ฟสิกส อังกฤษ (พต)

รศ.ดร.ศุภรัตน อ.ดวงธิดา

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันที่ 15 ธค 2565 เปนตนไป

คณิตศาสตร (พฐ) ภาษาไทย หนาที่พลเมือง

อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา อ.วริทธิ์ฐา อ.ปนิตา

หมายเหตุ 1. วิชาเคม/ีวิทยาการคาํนวณ ม.4 อ.เทิดศักดิ์และอ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.เทิดศักดิ์ สอนตั้งแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. สุขศกึษา/แบดมินตัน ม.4 อ.ดวงรัตนและอ.สุพรรณ สอนรวมกัน โดย อ.ดวงรัตน สอนตั้งแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาคณิตศาสตร (พฐ) ม.4 อ.พิริยาและผศ.กฤษฎา สอนรวมกัน โดย อ.พิริยา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันที่ 8 ธค 2565)

5. วิชางานธุรกิจ/งานเกษตร ม.4 อ.นพดลและผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.นพดล สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/1

จันทร พักกลางวัน
เคมี อังกฤษ (พฐ)

อ.เทิดศักดิ์ อ.วิมลทิพย

อังคาร

พฤหัสบดี

ศุกร

พุธ

คณิตศาสตร (พต)

ผศ.กฤษฎา

การงานอาชีพ (งานธุรกิจ/งานเกษตร)

คณิตศาสตร (พฐ)

โฮมรูม

พักกลางวัน
เคม/ีวิทยาการคาํนวณ

อ.นพดล/ผศ.รพีพรและคณะ อ.เทิดศักดิ์/อ.วรรณนิภา

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป
พักกลางวัน

ฟสิกส

อ.ธีร/อ.นพดล/อ.ณฤภัค รศ.ดร.ศุภรัตน

ภาษาไทย
พักกลางวัน

หนาที่พลเมือง
ชมรม

อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา อ.วริทธิ์ฐา อ.ปนิตา

พฤหัสบดี พักกลางวัน กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรม

คณิตศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน

ชีววิทยา

อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา ผศ.วาสนา



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

พระพุทธศาสนา

อ.นะวัตรพล

ภาษาไทย ชีววิทยา แนะแนว

อ.วริทธิ์ฐา ผศ.วาสนา อ.บุริมศีล

คณิตศาสตร (พต) สุขศึกษา/แบดมินตัน อังกฤษ (พต)

ผศ.กฤษฎา อ.ดวงรัตน/อ.สุพรรณ Mr.Rolando

อังกฤษ (พต) ฟสิกส

อ.ดวงธิดา รศ.ดร.ศุภรัตน

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันที่ 15 ธค 2565 เปนตนไป

หนาที่พลเมือง คณิตศาสตร (พฐ) ภาษาไทย

อ.ปนิตา อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา อ.วริทธิ์ฐา

หมายเหตุ 1. วิชาเคม/ีวิทยาการคาํนวณ ม.4 อ.เทิดศักดิ์และอ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.เทิดศักดิ์ สอนตั้งแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. สุขศกึษา/แบดมินตัน ม.4 อ.ดวงรัตนและอ.สุพรรณ สอนรวมกัน โดย อ.ดวงรัตน สอนตั้งแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาคณิตศาสตร (พฐ) ม.4 อ.พิริยาและผศ.กฤษฎา สอนรวมกัน โดย อ.พิริยา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันที่ 8 ธค 2565)

5. วิชางานธุรกิจ/งานเกษตร ม.4 อ.นพดลและผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.นพดล สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/2

ศุกร

จันทร

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

อังกฤษ (พฐ) คณิตศาสตร (พต)
พักกลางวัน

เคมี

อ.วิมลทิพย ผศ.กฤษฎา อ.เทิดศักดิ์

พักกลางวัน
เคม/ีวิทยาการคาํนวณ การงานอาชีพ (งานธุรกิจ/งานเกษตร)

อ.เทิดศักดิ์/อ.วรรณนิภา อ.นพดล/ผศ.รพีพรและคณะ

ฟสิกส
พักกลางวัน

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป

รศ.ดร.ศุภรัตน อ.ธีร/อ.นพดล/อ.ณฤภัค

หนาที่พลเมือง คณติศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน

ภาษาไทย
ชมรม

อ.ปนิตา อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา อ.วริทธิ์ฐา

พฤหัสบดี พักกลางวัน กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรม

ชีววิทยา
พักกลางวัน โฮมรูม

คณิตศาสตร (พฐ)

ผศ.วาสนา อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

พระพุทธศาสนา

อ.นะวัตรพล

ชีววิทยา แนะแนว ภาษาไทย

ผศ.วาสนา อ.บุริมศีล อ.วริทธิ์ฐา

อังกฤษ (พต) คณิตศาสตร (พต) สุขศึกษา/แบดมินตัน

Mr.Rolando ผศ.กฤษฎา อ.ดวงรัตน/อ.สุพรรณ

ฟสิกส อังกฤษ (พต)

รศ.ดร.ศุภรัตน อ.ดวงธิดา

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันที่ 15 ธค 2565 เปนตนไป

ภาษาไทย หนาที่พลเมือง คณติศาสตร (พฐ)

อ.วริทธิ์ฐา อ.ปนิตา อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา

หมายเหตุ 1. วิชาเคม/ีวิทยาการคาํนวณ ม.4 อ.เทิดศักดิ์และอ.วรรณนิภา สอนรวมกัน โดย อ.เทิดศักดิ์ สอนตั้งแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. สุขศกึษา/แบดมินตัน ม.4 อ.ดวงรัตนและอ.สุพรรณ สอนรวมกัน โดย อ.ดวงรัตน สอนตั้งแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาคณิตศาสตร (พฐ) ม.4 อ.พิริยาและผศ.กฤษฎา สอนรวมกัน โดย อ.พิริยา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันที่ 8 ธค 2565)

5. วิชางานธุรกิจ/งานเกษตร ม.4 อ.นพดลและผศ.รพีพรและคณะ สอนรวมกัน โดย อ.นพดล สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  4/3

จันทร
อังกฤษ (พฐ)

พักกลางวัน
คณิตศาสตร (พต)

อ.วิมลทิพย ผศ.กฤษฎา

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

เคมี

อ.เทิดศักดิ์

เคม/ีวิทยาการคาํนวณ

คณิตศาสตร (พฐ)

พักกลางวัน
การงานอาชีพ (งานธุรกิจ/งานเกษตร)

อ.เทิดศักดิ์/อ.วรรณนิภา อ.นพดล/ผศ.รพีพรและคณะ

ศิลปะ/ดนตรี/นาฏศิลป
พักกลางวัน

ฟสิกส

อ.ธีร/อ.นพดล/อ.ณฤภัค รศ.ดร.ศุภรัตน

ภาษาไทย หนาที่พลเมือง
พักกลางวัน

คณิตศาสตร (พฐ)
ชมรม

อ.วริทธิ์ฐา อ.ปนิตา อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา

พฤหัสบดี กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรมพักกลางวัน

พักกลางวัน
ชีววิทยา

โฮมรูม
อ.พิริยา/ผศ.กฤษฎา ผศ.วาสนา



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

ภาษาไทย

อ.วริทธ์ิฐา

อังกฤษ (พต)

Mr.Rolando

คณิตศาสตร (พต) กิจกรรมเขาจังหวะ/สุขศึกษา ชีววิทยา อังกฤษ (พต)

อ.สมโชค อ.อรรถยา/อ.ดวงรัตน อ.สาวิตรี Mr.Rolando

ภาษาไทย

อ.วริทธ์ิฐา

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันท่ี 15 ธค 2565 เปนตนไป

คณิตศาสตร (พฐ) แนะแนว เคมี

อ.อรษา อ.บุริมศลี อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน

หมายเหตุ 1. กิจกรรมเขาจังหวะ/สุขศึกษา ม.5 อ.อรรถยาและอ.ดวงรัตน สอนรวมกัน โดย อ.อรรถยา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม.5 อ.อรรถ/อ.วรชิน/อ.ธนสิทธิ์ สอนรวมกัน

3. วิชางานบาน ม.5 อ.ดวงกมลและอ.ดร.ปยวรรณ สอนรวมกัน โดย อ.ดวงกมล สอนตั้งแตหลังสอบกลางภาคเรียนจนถึงสอบปลายภาคเรียน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันท่ี 8 ธค 2565)

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5/1

จันทร พักกลางวัน
ฟสิกส เคมี

อ.ชริดา อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน 

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

คณิตศาสตร (พฐ)

ภูมิศาสตร

คณิตศาสตร (พต)

พักกลางวัน

ชีววิทยา

วิทยาการคาํนวณ/ฟสิกส

อ.อรษา

อ.สาวิตรี

อ.วรรณนิภา/อ.ชริดา

การงานอาชีพ (งานบาน)

อ.ดวงกมล/อ.ดร.ปยวรรณ

พักกลางวัน โฮมรูม
อ.ชสิภา

คณิตศาสตร (พฐ) แนะแนว
พักกลางวัน

เคมี
ชมรม

อ.อรษา อ.บุริมศลี อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน

พฤหัสบดี กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรมพักกลางวัน

พักกลางวัน
อังกฤษ (พฐ) ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป

อ.สมโชค อ.วิมลทิพย อ.อรรถ/อ.วรชิน/อ.ธนสิทธ์ิ



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

ภาษาไทย

อ.วริทธ์ิฐา

อังกฤษ (พต)

Mr.Rolando

คณิตศาสตร (พต) อังกฤษ (พต) ชีววิทยา กิจกรรมเขาจังหวะ/สุขศึกษา

อ.สมโชค Mr.Rolando อ.สาวิตรี อ.อรรถยา/อ.ดวงรัตน

ภาษาไทย

อ.วริทธ์ิฐา

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันท่ี 15 ธค 2565 เปนตนไป

เคมี คณิตศาสตร (พฐ) แนะแนว

อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน อ.อรษา อ.บุริมศลี

หมายเหตุ 1. กิจกรรมเขาจังหวะ/สุขศึกษา ม.5 อ.อรรถยาและอ.ดวงรัตน สอนรวมกัน โดย อ.อรรถยา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม.5 อ.อรรถ/อ.วรชิน/อ.ธนสิทธิ์ สอนรวมกัน

3. วิชางานบาน ม.5 อ.ดวงกมลและอ.ดร.ปยวรรณ สอนรวมกัน โดย อ.ดวงกมล สอนตั้งแตหลังสอบกลางภาคเรียนจนถึงสอบปลายภาคเรียน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันท่ี 8 ธค 2565)

พฤหัสบดี

เคมี ชีววิทยา
พักกลางวัน

ฟสิกส

อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน อ.สาวิตรี อ.ชริดา
จันทร

พุธ

อังคาร

โฮมรูม พักกลางวัน
ภูมิศาสตร

อ.ชสิภา

เคมี

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5/2

วิทยาการคาํนวณ/ฟสิกส คณติศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน

การงานอาชีพ (งานบาน)

อ.วรรณนิภา/อ.ชริดา อ.อรษา อ.ดวงกมล/อ.ดร.ปยวรรณ

คณิตศาสตร (พฐ)
พักกลางวัน

แนะแนว
ชมรม

อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน อ.อรษา อ.บุริมศลี

พฤหัสบดี กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรมพักกลางวัน

ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป คณิตศาสตร (พต)
พักกลางวัน

อังกฤษ (พฐ)

อ.อรรถ/อ.วรชิน/อ.ธนสิทธ์ิ อ.สมโชค อ.วิมลทิพย
ศุกร



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

ภาษาไทย

อ.วริทธ์ิฐา

อังกฤษ (พต)

Mr.Rolando

อังกฤษ (พต) คณิตศาสตร (พต) กิจกรรมเขาจังหวะ/สุขศึกษา ชีววิทยา

Mr.Rolando อ.สมโชค อ.อรรถยา/อ.ดวงรัตน อ.สาวิตรี

ภาษาไทย

อ.วริทธ์ิฐา

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันท่ี 15 ธค 2565 เปนตนไป

แนะแนว เคมี คณิตศาสตร (พฐ)

อ.บุริมศลี อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน อ.อรษา

หมายเหตุ 1. กิจกรรมเขาจังหวะ/สุขศึกษา ม.5 อ.อรรถยาและอ.ดวงรัตน สอนรวมกัน โดย อ.อรรถยา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

2. วิชาศิลปะ/ดนตร/ีนาฎศิลป ม.5 อ.อรรถ/อ.วรชิน/อ.ธนสิทธิ์ สอนรวมกัน

3. วิชางานบาน ม.5 อ.ดวงกมลและอ.ดร.ปยวรรณ สอนรวมกัน โดย อ.ดวงกมล สอนตั้งแตหลังสอบกลางภาคเรียนจนถึงสอบปลายภาคเรียน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันท่ี 8 ธค 2565)

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ช้ันมัธยมศึกษาปที่  5/3

จันทร
เคมี

พักกลางวัน
ชีววิทยา

อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน อ.สาวิตรี

อังคาร

พุธ

ศุกร

พฤหัสบดี

ฟสิกส

อ.ชริดา

การงานอาชีพ (งานบาน)

โฮมรูม

วิทยาการคาํนวณ/ฟสิกส
พักกลางวัน

คณิตศาสตร (พฐ)

อ.ดวงกมล/อ.ดร.ปยวรรณ อ.วรรณนิภา/อ.ชริดา อ.อรษา

พักกลางวัน
ภูมิศาสตร

อ.ชสิภา

แนะแนว เคมี
พักกลางวัน

คณิตศาสตร (พฐ)

พฤหัสบดี กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรมพักกลางวัน

ชมรม
อ.บุริมศลี อ.นอยหนา/นศ.ฝกสอน อ.อรษา

อังกฤษ (พฐ) ศิลปะ/ดนตร/ีนาฏศิลป
พักกลางวัน

คณิตศาสตร (พต)

อ.วิมลทิพย อ.อรรถ/อ.วรชิน/อ.ธนสิทธ์ิ อ.สมโชค



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

ภาษาไทย

อ.สุทธินันท/อ.ศิรเิพ็ญ

แนะแนว เคมี พระพุทธศาสนา

อ.บุริมศีล ผศ.ดร.สมปอง อ.นะวัตรพล

ภาษาไทย

อ.สุทธินันท/ อ.ศิรเิพ็ญ

ลีลาศ

อ.สุพรรณ

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันที่ 15 ธค 2565 เปนตนไป

เปตอง พระพุทธศาสนา ชีววิทยา

อ.อรรถยา อ.นะวัตรพล อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี

หมายเหตุ 1. วิชาคอมพิวเตอร ม.6 อ.วรรณนิภาและผศ.ดร.ไกรุง สอนรวมกัน โดย อ.วรรณนิภา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึง 29 พย 2565

2. วิชาวิทยาการคํานวณ/ฟสิกส ม. 6  ผศ.สมเกียรติและอ.ศศิวิมล สอนรวมกัน โดย ผศ.สมเกียรติ สอนต้ังแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาภาษาไทย อ.ศิรเิพ็ญและอ.สุทธินันท สอนรวมกัน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันที่ 8 ธค 2565)

5. วิชาชีววิทยา อ.สุวรรณวุฒิและอ.สาวิตรี สอนรวมกัน

อังคาร

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/1

จันทร
อังกฤษ (พฐ) คอมพิวเตอร

อ.อุบลวรรณ อ.วรรณนิภา/ผศ.ดร.ไกรุง

พักกลางวัน

พุธ

ศุกร

พฤหัสบดี

คณิตศาสตร (พต)
พักกลางวัน

อ.พิริยา

ฟสิกส (พต) คณิตศาสตร (พต)

อ.ศศวิิมล อ.พิริยา

เคมี
พักกลางวัน

เปตอง พระพุทธศาสนา

วิทยาการคาํนวณ/ฟสิกส
พักกลางวัน

ประวัติศาสตร ดาราศาสตรและอวกาศ

ผศ.ดร.สมปอง อ.ปนิตา อ.ศศวิิมล

พักกลางวัน
ชีววิทยา

ชมรม
อ.อรรถยา อ.นะวัตรพล อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี

พฤหัสบดี กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรมพักกลางวัน

ชีววิทยา อังกฤษ (พต)

ผศ.สมเกียรต/ิอ.ศศวิิมล อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี Mr.Rolando



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

ภาษาไทย

อ.สุทธินันท/อ.ศิรเิพ็ญ

พระพุทธศาสนา แนะแนว เคมี

อ.นะวัตรพล อ.บุริมศีล ผศ.ดร.สมปอง

ภาษาไทย

อ.สุทธินันท/ อ.ศิรเิพ็ญ

ลีลาศ

อ.สุพรรณ

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันที่ 15 ธค 2565 เปนตนไป

ชีววิทยา เปตอง พระพุทธศาสนา

อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี อ.อรรถยา อ.นะวัตรพล

หมายเหตุ 1. วิชาคอมพิวเตอร ม.6 อ.วรรณนิภาและผศ.ดร.ไกรุง สอนรวมกัน โดย อ.วรรณนิภา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึง 29 พย 2565

2. วิชาวิทยาการคํานวณ/ฟสิกส ม. 6  ผศ.สมเกียรติและอ.ศศิวิมล สอนรวมกัน โดย ผศ.สมเกียรติ สอนต้ังแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาภาษาไทย อ.ศิรเิพ็ญและอ.สุทธินันท สอนรวมกัน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันที่ 8 ธค 2565)

5. วิชาชีววิทยา อ.สุวรรณวุฒิและอ.สาวิตรี สอนรวมกัน

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/2

จันทร
คณิตศาสตร (พต)

พักกลางวัน
อังกฤษ (พฐ)

อ.พิริยา อ.อุบลวรรณ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร

คอมพิวเตอร

อ.วรรณนิภา/ผศ.ดร.ไกรุง

ดาราศาสตรและอวกาศ

ชีววิทยา

อังกฤษ (พต)

ฟสิกส (พต)
พักกลางวัน

คณิตศาสตร (พต)

อ.ศศวิิมล อ.พิริยา

เคมี
พักกลางวัน

ประวัติศาสตร

อ.ศศวิิมล ผศ.ดร.สมปอง อ.ปนิตา

เปตอง
พักกลางวัน

พระพุทธศาสนา
ชมรม

อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี อ.อรรถยา อ.นะวัตรพล

พฤหัสบดี กิจกรรม "กอราง สรางฝน" ชมรมพักกลางวัน

วิทยาการคาํนวณ/ฟสิกส
พักกลางวัน

ชีววิทยา

Mr.Rolando ผศ.สมเกียรต/ิอ.ศศวิิมล อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี



เวลา 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน 08.30-09.30 น. 09.30-10.30 น. 10.30-11.30 น. 11.30-12.30 น. 12.30-13.30 น. 13.30-14.30 น. 14.30-15.30 น. 15.30-16.30 น.

ภาษาไทย

อ.สุทธินันท/อ.ศิรเิพ็ญ

พระพุทธศาสนา เคมี แนะแนว

อ.นะวัตรพล ผศ.ดร.สมปอง อ.บุริมศีล

ภาษาไทย

อ.สุทธินันท/ อ.ศิรเิพ็ญ

ลีลาศ

อ.สุพรรณ

หมายเหตุ ใชตารางน้ีตั้งแตวันที่ 15 ธค 2565 เปนตนไป

พระพุทธศาสนา ชีววิทยา เปตอง

อ.นะวัตรพล อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี อ.อรรถยา

หมายเหตุ 1. วิชาคอมพิวเตอร ม.6 อ.วรรณนิภาและผศ.ดร.ไกรุง สอนรวมกัน โดย อ.วรรณนิภา สอนตั้งแตเปดภาคเรียนจนถึง 29 พย 2565

2. วิชาวิทยาการคํานวณ/ฟสิกส ม. 6  ผศ.สมเกียรติและอ.ศศิวิมล สอนรวมกัน โดย ผศ.สมเกียรติ สอนต้ังแตเปดภาคเรยีนจนถึงสอบกลางภาคเรียน

3. วิชาภาษาไทย อ.ศิรเิพ็ญและอ.สุทธินันท สอนรวมกัน

4. วิชาทหาร (รด.) เรียนในวันพฤหัสบดี  โดยเรียนสัปดาหเวนสัปดาห (ถึงวันที่ 8 ธค 2565)

5. วิชาชีววิทยา อ.สุวรรณวุฒิและอ.สาวิตรี สอนรวมกัน

อังคาร

ศุกร

พุธ

พฤหัสบดี

ตารางการจัดการเรียนรู  ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ชั้นมัธยมศึกษาปที่  6/3

จันทร
อังกฤษ (พฐ) คอมพิวเตอร

พักกลางวัน
คณิตศาสตร (พต)

อ.อุบลวรรณ อ.วรรณนิภา/ผศ.ดร.ไกรุง อ.พิริยา

คณิตศาสตร (พต)
พักกลางวัน

ฟสิกส (พต)

อ.พิริยา อ.ศศวิิมล

ประวัติศาสตร ดาราศาสตรและอวกาศ
พักกลางวัน

เคมี

อ.ปนิตา อ.ศศวิิมล ผศ.ดร.สมปอง

พระพุทธศาสนา ชีววิทยา
พักกลางวัน

เปตอง
ชมรม

อ.นะวัตรพล อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี อ.อรรถยา

ชมรมพักกลางวัน กิจกรรม "กอราง สรางฝน"พฤหัสบดี

ชีววิทยา อังกฤษ (พต)
พักกลางวัน

วิทยาการคาํนวณ/ฟสิกส

อ.สุวรรณวุฒ/ิอ.สาวิตรี Mr.Rolando ผศ.สมเกียรต/ิอ.ศศวิิมล


