
ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ภาษาองักฤษ ท21101 ส21102 ลส - นน

ครูผู้สอน เสริม อ.พรรณิการ์ อ.มาลินี

วิชา ศ21101 อ21101 ค21101 ส21101

ครูผู้สอน อ.ศักด์ิดา อ.เกษมสันต์ อ.กนิรี อ.มาลินี

วิชา ค21101 ส21201 อ21101 ท21101 แนะแนว

ครูผู้สอน อ.กนิรี อ.พมิพฉ์ัตราพร อ.เกษมสันต์ อ.พรรณิการ์ อ.พรทพิย์

วิชา ส21101 คอมพวิเตอร์ ง21101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.มาลินี อ.ศรัณยู อ.อดุมสักย์

วิชา ชมรม ท21101 พ21101 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.พรรณิการ์ อ.วารินทพ์ร

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ปฏบิตัเิอก

ศ21201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 อ.ชานนท์ ศ21203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 อ.เชาวนาท

ศ21205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 อ.พทิกัษ์ ศ21207 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1 อ.สิริวรรณ, อ.ปยิมาศ

ศ21209 ปี่พาทย์ 1 อ.สุพศัชา ศ21211 เคร่ืองสายไทย1 อ.บษุยา(จะเข้), อ.ปญัฑารีย์(ซอ)

ศ21213 คีตศิลปไ์ทย 1 อ.นงนชุ ศ21215 ดนตรีสากล 1 อ.เศรษฐกรณ์, .อ.สมประสงค์, อ.วศินี

 

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ท21101 คอมพวิเตอร์ ส21102  ลส - นน

ครูผู้สอน อ.พรรณิการ์ อ.ศรัณยู อ.มาลินี

วิชา อ21101 ค21101 ง21101 ส21101

ครูผู้สอน อ.เกษมสันต์ อ.กนิรี อ.อดุมสักย์ อ.มาลินี

วิชา อ21101 ค21101 ส21201 ศ21101 ท21101 ภาษาองักฤษ แนะแนว

ครูผู้สอน อ.เกษมสันต์ อ.กนิรี อ.พมิพฉ์ัตราพร อ.ศักด์ิดา อ.พรรณิการ์ เสริม อ.พรทพิย์

วิชา ส21101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.มาลินี

วิชา ชมรม พ21101 ท21101 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.วารินทพ์ร อ.พรรณิการ์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ปฏบิตัเิอก

ศ21201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 อ.ชานนท์ ศ21203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 อ.เชาวนาท

ศ21205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 อ.พทิกัษ์ ศ21207 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1 อ.สิริวรรณ, อ.ปยิมาศ

ศ21209 ปี่พาทย์ 1 อ.สุพศัชา ศ21211 เคร่ืองสายไทย1 อ.บษุยา(จะเข้), อ.ปญัฑารีย์(ซอ)

ศ21213 คีตศิลปไ์ทย 1 อ.นงนชุ ศ21215 ดนตรีสากล 1 อ.เศรษฐกรณ์, .อ.สมประสงค์, อ.วศินี

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ว 21101

อ.อญัชัน

ว21101

อ.อญัชัน

ตารางเรียนนักเรียน ม.1/2  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.กินรี  คุณาวิวัฒน์  อ.ชานนท ์ อนันตส์ลงุ

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์

พกักลางวัน

เวลาเรียน แผน 2

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ตารางเรียนนักเรียน ม.1/1  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.สนัต ิ เสงีย่มงาม  อ.วศินี  พุ่มบานเยน็

วัน/เวลา

เวลาเรียน แผน 2

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ศ22101 ท22101 ส22101 ลส - นน

ครูผู้สอน อ.สิทธิศักด์ิ อ.จินตนา อ.ดิเรก

วิชา ภาษาองักฤษ ส22101 อ22101 แนะแนว

ครูผู้สอน เสริม อ.ดิเรก อ.จันทร์แรม อ.พรทพิย์

วิชา ค22101 พ22101 ง22101 ท22101 อ22101 ส21203 คอมพวิเตอร์

ครูผู้สอน อ.ศศิธร อ.วารินทพ์ร อ.อดุมสักย์ อ.จินตนา อ.จันทร์แรม อ.กฤษณะ อ.ศรัณยู

วิชา ค22101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา ชมรม ท22101 ส22102 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.จินตนา อ.ดิเรก

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ปฏบิตัเิอก

ศ22201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 อ.รักษติ ศ21204 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 อ.ค ารณ

ศ22205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 อ.พทิกัษ์ ศ22207 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 อ.ธภร, อ.รภสัสา, อ.ชญาพร, อ.ศศิพชัร์

ศ22209 ปี่พาทย์์ 3 อ.มานพ ศ22211 เคร่ืองสายไทย 3 (จะเข้) อ.นนัทน์ภสั

ศ22213 คีตศิลปไ์ทย 3 อ.นงนชุ ศ22215 ดนตรีสากล 3 อ.เศรษฐกรณ์, .อ.สมประสงค์, อ.วศินี

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา คอมพวิเตอร์ ส22101 ท22101  ลส - นน

ครูผู้สอน อ.ศรัณยู อ.ดิเรก อ.จินตนา

วิชา ภาษาองักฤษ แนะแนว

ครูผู้สอน เสริม อ.พรทพิย์

วิชา พ22101 ค22101 ท22101 ศ22101 ส21203 อ22101 ง22101

ครูผู้สอน อ.วารินทพ์ร อ.ศศิธร อ.จินตนา อ.พงษศั์กด์ิ อ.กฤษณะ อ.จันทร์แรม อ.อดุมสักย์

วิชา อ22101 ค22101 ส22101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม อ.ศศิธร อ.ดิเรก

วิชา ชมรม ส22102 ท22101 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.ดิเรก อ.จินตนา

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ปฏบิตัเิอก

ศ22201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 อ.รักษติ ศ21204 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 อ.ค ารณ

ศ22205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 อ.พทิกัษ์ ศ22207 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 อ.ธภร อ.รภสัสา อ.ชญาพร อ.ศศิพชัร์

ศ22209 ปี่พาทย์์ 3 อ.มานพ ศ22211 เคร่ืองสายไทย 3 (จะเข้) อ.นนัทน์ภสั

ศ22213 คีตศิลปไ์ทย 3 อ.นงนชุ ศ22215 ดนตรีสากล 3 อ.เศรษฐกรณ์, .อ.สมประสงค์, อ.วศินี

ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2

ว22101

อ.เพชราภรณ์

ว22101

อ.เพชราภรณ์

วัน/เวลา

จันทร์ ปฏบิติัเอก

พกักลางวัน

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์

ครูที่ปรึกษา อ.พรรณิการ์  สมคัร  อ.จนิตนา  อิสรภาพ

ตารางเรียนนักเรียน ม.2/1  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.อุดมสกัย ์ บตุรประดษิฐ์  อ.ไตรรงค์  ตรีณานนท์

วัน/เวลา

จันทร์ ปฏบิติัเอก

พกักลางวัน

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียน ม.2/2  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ส23101 อ23101 ง23101 ลส - นน

ครูผู้สอน อ.มาลินี อ.เกษมสันต์ อ.อดุมสักย์

วิชา ท23101 คอมพวิเตอร์ ส23101 ภาษาองักฤษ

ครูผู้สอน อ.จินตนา อ.ศรัณยู อ.มาลินี เสริม

วิชา ค23101 ว23101 ส23102 ศ23101 แนะแนว ท23101 อ23101

ครูผู้สอน อ.บญุชอบ อ.องัคณา อ.มาลินี อ.พงษศั์กด์ิ อ.พรทพิย์ อ.จินตนา อ.เกษมสันต์

วิชา ส21205 ท23101 พ23101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.ราชวงศ์ อ.จินตนา อ.วารินทพ์ร

วิชา ชมรม ค23101 ว23101 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.บญุชอบ อ.องัคณา

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ปฏบิตัเิอก

ศ23201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 อ.รักษติ ศ23203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 อ.สันติ

ศ23205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 อ.พทิกัษ์ ศ23207 นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 อ.ไพเราะ, อ.ภาพร, อ.รัตนา

ศ23209 ปี่พาทย์ 5 อ.ธวัช, อ.ไตรรงค์ ศ23211 เคร่ืองสายไทย 3 (ซอ) อ.วิทยา

ศ23211 เคร่ืองสายไทย 3 (จะเข้) อ.นนัทน์ภสั ศ23213 คีตศิลปไ์ทย 3 อ.สุระชัย

ศ23215 ดนตรีสากล 5 อ.เศรษฐกรณ์, .อ.สมประสงค์, อ.วศินี

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ส23101 ง23101 อ23101  ลส - นน

ครูผู้สอน อ.มาลินี อ.อดุมสักย์ อ.เกษมสันต์

วิชา ศ23101 ท23101 ส23101 ภาษาองักฤษ

ครูผู้สอน อ.พงษศั์กด์ิ อ.จินตนา อ.มาลินี เสริม

วิชา ว23101 ค23101 ส23102 อ23101 แนะแนว ส21205 ท23101

ครูผู้สอน อ.องัคณา อ.บญุชอบ อ.มาลินี อ.เกษมสันต์ อ.พรทพิย์ อ.ราชวงศ์ อ.จินตนา

วิชา ท23101 พ23101 คอมพวิเตอร์ ประชุม

ครูผู้สอน อ.จินตนา อ.วารินทพ์ร อ.ศรัณยู

วิชา ชมรม ว23101 ค23101 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.องัคณา อ.บญุชอบ

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ปฏบิตัเิอก

ศ23201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 อ.รักษติ ศ23203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 อ.สันติ

ศ23205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 อ.พทิกัษ์ ศ23207 นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 อ.ไพเราะ, อ.ภาพร, อ.รัตนา

ศ23209 ปี่พาทย์ 5 อ.ธวัช, อ.ไตรรงค์ ศ23211 เคร่ืองสายไทย 3 (ซอ) อ.วิทยา

ศ23211 เคร่ืองสายไทย 3 (จะเข้) อ.นนัทน์ภสั ศ23213 คีตศิลปไ์ทย 3 อ.สุระชัย

ศ23215 ดนตรีสากล 5 อ.เศรษฐกรณ์, .อ.สมประสงค์, อ.วศินี

เวลาเรียน แผน 2

วัน/เวลา

จันทร์ ปฏบิติัเอก

พกักลางวัน

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

ครูที่ปรึกษา อ.ลขิติ  สนุทรสขุ  อ.อมรวรรณ  เมอืงชา้ง

ตารางเรียนนักเรียน ม.3/1  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.ศศิธร  ศรีลาภะมาศ  อ.บญุสม  ทรัพยส์นิ

วัน/เวลา

จันทร์ ปฏบิติัเอก

พกักลางวัน

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียน ม.3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ค31101 อ31101 ท31101 แนะแนว

ครูผู้สอน อ.บญุชอบ อ.จันทร์แรม อ.จินตนา อ.พรทพิย์

วิชา ท31101 ค31101 อ31101 ส30201

ครูผู้สอน อ.จินตนา อ.บญุชอบ อ.จันทร์แรม อ.ราชวงศ์

วิชา ทฤษฎเีอก ศ30206 ส31102 ภาษาองักฤษ

ครูผู้สอน อ.พลณศักด์ิ อ.ดิเรก เสริม

วิชา ส31101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.ดิเรก

วิชา คอมพวิเตอร์ ส31101 พ31101 ชมรม

ครูผู้สอน อ.กฤษณะ อ.ดิเรก อ.อมรวรรณ

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ31225 นาฏศิลป์  อ.สิริวรรณ,  ศ31227 ดุริยางค์ไทย  อ.วิทยา, ศ31229 ดนตรีสากล อ.เศรษฐกรณ์

ปฏิบัติโท ศ31235 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ31237 โขนยักษ์  อ.สันติ, ศ31239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ31241 ละคร อ.ธภร,อ.รภัสสา,ศ31243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.ลิขิต

ศ31245 เคร่ืองสายไทย (ซอ) อ.วิทยา, (จะเข้) อ.นันท์นภัส, ศ31249 ขับร้องเพลงไทย อ.สุระชัย, ศ31251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์ อ.เศรษฐกรณ์ อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ31201 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ31203 โขนยักษ์ อ.สันติ, ศ31205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ31207 ละคร อ.สุวรรณา, อ.จุฑารัตน์, อ.ธภร, อ.รภัสสา

ศ31209 ปี่พาทย์ อ.สุพัศชา, ศ31211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.อ.ปัญฑารีย์, ศ31211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) อ.นันท์นภัส, ศ31213 คีตศิลป์ไทย์ อ.บุญสม

ศ 31215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ท31101 ค31101 ภาษาองักฤษ แนะแนว

ครูผู้สอน อ.จินตนา อ.บญุชอบ เสริม อ.พรทพิย์

วิชา ค31101 อ31101 ท31101 ส31101

ครูผู้สอน อ.บญุชอบ อ.จันทร์แรม อ.จินตนา อ.ดิเรก

วิชา ทฤษฎเีอก ส31102 ศ30206 ส30201

ครูผู้สอน อ.ดิเรก อ.พลณศักด์ิ อ.ราชวงศ์

วิชา อ31101 ส31101 พ31101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม อ.ดิเรก อ.อมรวรรณ

วิชา คอมพวิเตอร์ ชมรม

ครูผู้สอน อ.กฤษณะ

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ31225 นาฏศิลป์  อ.สิริวรรณ,  ศ31227 ดุริยางค์ไทย  อ.วิทยา, ศ31229 ดนตรีสากล อ.เศรษฐกรณ์

ปฏิบัติโท ศ31235 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ31237 โขนยักษ์  อ.สันติ, ศ31239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ31241 ละคร อ.ธภร,อ.รภัสสา,ศ31243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.ลิขิต

ศ31245 เคร่ืองสายไทย (ซอ) อ.วิทยา, (จะเข้) อ.นันท์นภัส, ศ31249 ขับร้องเพลงไทย อ.สุระชัย, ศ31251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์ อ.เศรษฐกรณ์ อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ31201 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ31203 โขนยักษ์ อ.สันติ, ศ31205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ31207 ละคร อ.สุวรรณา, อ.จุฑารัตน์, อ.ธภร, อ.รภัสสา

ศ31209 ปี่พาทย์ อ.สุพัศชา, ศ31211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.อ.ปัญฑารีย์, ศ31211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) อ.นันท์นภัส, ศ31213 คีตศิลป์ไทย์ อ.บุญสม

ศ 31215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียน ม.4/2  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.ภาพร  ตระกูลปาน  อ.ชญาพร  หลายเจริญ

วัน/เวลา

จันทร์

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัโท

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

พฤหสัฯ

ศุกร์
ว31101

อ.เพชราภรณ์

เวลาเรียน แผน 2

ปฏบิติัเอก

ปฏบิติัเอก

ว31101

อ.เพชราภรณ์

ตารางเรียนนักเรียน ม.4/1  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.ธภร ยิ้มโสภา  อ.รภสัสา  กองทอง

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์
พกักลางวัน

องัคาร

พธุ



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ง32101 ภาษาองักฤษ แนะแนว ศ32101

ครูผู้สอน อ.อดุมสักย์ เสริม อ.พรทพิย์ อ.ณัฐธิยา

วิชา ส32102 ท32101 พ32101 ส30202

ครูผู้สอน อ.มาลินี อ.พรรณิการ์ อ.อมรวรรณ อ.กฤษณะ

วิชา ทฤษฎเีอก ศ30202 คอมพวิเตอร์ ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.ค ารณ อ.กฤษณะ

วิชา ค32101 ส32101 อ32101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.บญุชอบ อ.มาลินี อ.เกษมสันต์

วิชา ว32101 อ32101 ท32101 ชมรม

ครูผู้สอน อ.อญัชัน อ.เกษมสันต์ อ.พรรณิการ์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ32225  นาฏศิลป์ อ.สันติ, ศ32227 ดุริยางค์ไทย อ.ณรงค์ฤทธิ์, ศ32229 ดนตรีสากล อ.วศินี

ปฏิบัติโท ศ32237 โขนยักษ์  อ.เชาวนาท, ศ32239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ32243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.มานพ,อ.สุพัศชา,ศ32245 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) อ.บุษยา

ศ32245 (ซอ) อ.ปัญฑารีย์ , ศ32249 ขับร้องเพลงไทย อ.พิมพ์ฉัตราพร, ศ32251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ32201 โขนพระ อ.รักษิต, ศ32203 โขนยักษ์ อ.เชาวนาท, ศ32205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ32207 ละคร อ.นันทวัน,อ.ชญาพร,อ.ศศิพัชร์

ศ32209 ปี่พาทย์ อ.มานพ, อ.ไตรรงค์, อ.พลณศักด์ิ,  ศ32211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.วิทยา, ศ32215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ท32101 ง32101 แนะแนว ส30202

ครูผู้สอน อ.พรรณิการ์ อ.อดุมสักย์ อ.พรทพิย์ อ.กฤษณะ

วิชา ท32101 ภาษาองักฤษ ส32102 ศ32101

ครูผู้สอน อ.พรรณิการ์ เสริม อ.มาลินี อ.ณัฐธิยา

วิชา ทฤษฎเีอก คอมพวิเตอร์ ศ30202 ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน อ.กฤษณะ อ.ค ารณ

วิชา อ32101 ค32101 ส32101 ประชุม

ครูผู้สอน อ.เกษมสันต์ อ.บญุชอบ อ.มาลินี

วิชา อ32101 พ32101 ว32101 ชมรม

ครูผู้สอน อ.เกษมสันต์ อ.อมรวรรณ อ.อญัชัน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ32225  นาฏศิลป์ อ.สันติ, ศ32227 ดุริยางค์ไทย อ.ณรงค์ฤทธิ์, ศ32229 ดนตรีสากล อ.วศินี

ปฏิบัติโท ศ32237 โขนยักษ์  อ.เชาวนาท, ศ32239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ32243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.มานพ,อ.สุพัศชา,ศ32245 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) อ.บุษยา

ศ32245 (ซอ) อ.ปัญฑารีย์ , ศ32249 ขับร้องเพลงไทย อ.พิมพ์ฉัตราพร, ศ32251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ32201 โขนพระ อ.รักษิต, ศ32203 โขนยักษ์ อ.เชาวนาท, ศ32205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ32207 ละคร อ.นันทวัน,อ.ชญาพร,อ.ศศิพัชร์

ศ32209 ปี่พาทย์ อ.มานพ, อ.ไตรรงค์, อ.พลณศักด์ิ,  ศ32211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.วิทยา, ศ32215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2

ครูที่ปรึกษา อ.ค ารณ  จ านงค์วัย  อ.สมประสงค์  สขุมา

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ปฏบิติัเอก

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ ปฏบิติัโท

พฤหสัฯ

ตารางเรียนนักเรียน ม.5/2  ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ตารางเรียนนักเรียน ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.สพัุศชา  ผดงุสทุธิ์  อ.เศรษฐกรณ์  วรรณศิลป์

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ปฏบิติัเอก

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ ปฏบิติัโท

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา อ33101 ค33101 ท33101 ศ33101

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม อ.ศศิธร อ.มนสันนัท์ อ.เทยีรงาม

วิชา ส33101 O-NET คอมพวิเตอร์ ว33101

ครูผู้สอน อ.ดิเรก อ.กฤษณะ อ.องัคณา

วิชา ทฤษฎเีอก ศ30201 ภาษาองักฤษ ส30203

ครูผู้สอน อ.รภสัสา เสริม อ.กฤษณะ

วิชา พ33101 อ33101 แนะแนว ประชุม

ครูผู้สอน อ.อมรวรรณ อ.จันทร์แรม อ.พรทพิย์

วิชา ท33101 O-NET ง33101 ชมรม

ครูผู้สอน อ.มนสันนัท์ อ.อดุมสักย์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ33225  นาฏศิลป์ อ.ชานนท์, ศ33227 ดุริยางค์ไทย อ.มานพ, ศ33229 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์

ปฏิบัติโท ศ33237 โขนยักษ์  อ.ค ารณ, ศ33239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ33241 ละคร อ.สุวรรณา, อ.จุฑารัตน์, ศ33243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.ธวัช

ศ33245 (ซอ) อ.ปัญฑารีย์ , (จะเข้) อ.บุษยา, ศ33249 ขับร้องเพลงไทย อ.บุญสม, ศ33251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ33201 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ33203 โขนยักษ์ อ.ค ารณ, ศ33205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ33207 ละคร อ.ชิตา, อ.รัตนา, ศ33213 คีตศิลป์ไทย อ.บุญสม

ศ33209 ปี่พาทย์ อ.ธวัช, อ.ประสงค์, อ.ณรงค์ฤทธิ์,  ศ33211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.ปภาอร, (จะเข้) อ.บุษยา,

 ศ32215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ค33101 ว33101 คอมพวิเตอร์ อ33101

ครูผู้สอน อ.ศศิธร อ.องัคณา อ.กฤษณะ อ.จันทร์แรม

วิชา พ33101 O-NET ส33101 อ33101

ครูผู้สอน อ.อมรวรรณ อ.ดิเรก อ.จันทร์แรม

วิชา ทฤษฎเีอก ภาษาองักฤษ ศ30201 ศ33101

ครูผู้สอน เสริม อ.รภสัสา อ.เทยีรงาม

วิชา ท33101 ส30203 แนะแนว ประชุม

ครูผู้สอน อ.มนสันนัท์ อ.กฤษณะ อ.พรทพิย์

วิชา ง33101 ท33101 O-NET ชมรม

ครูผู้สอน อ.อดุมสักย์ อ.มนสันนัท์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ33225  นาฏศิลป์ อ.ชานนท์, ศ33227 ดุริยางค์ไทย อ.มานพ, ศ33229 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์

ปฏิบัติโท ศ33237 โขนยักษ์  อ.ค ารณ, ศ33239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ33241 ละคร อ.สุวรรณา, อ.จุฑารัตน์, ศ33243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.ธวัช

ศ33245 (ซอ) อ.ปัญฑารีย์ , (จะเข้) อ.บุษยา, ศ33249 ขับร้องเพลงไทย อ.บุญสม, ศ33251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ33201 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ33203 โขนยักษ์ อ.ค ารณ, ศ33205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ33207 ละคร อ.ชิตา, อ.รัตนา, ศ33213 คีตศิลป์ไทย อ.บุญสม

ศ33209 ปี่พาทย์ อ.ธวัช, อ.ประสงค์, อ.ณรงค์ฤทธิ์,  ศ33211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.ปภาอร, (จะเข้) อ.บุษยา,

 ศ32215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ครูที่ปรึกษา อ.จนัทร์แรม  นาจพินิจ  อ.ปภาอร  แก้วสว่าง

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ปฏบิติัเอก

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ ปฏบิติัเอก

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียน ม.6/2 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ตารางเรียนนักเรียน ม.6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ครูที่ปรึกษา อ.รัตนา  ภกัด ี อ.กฤษณะ  อ านวยผล

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ปฏบิติัเอก

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ ปฏบิติัเอก

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

เวลาเรียน แผน 2



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10 - 09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ท33101 คอมพวิเตอร์ ว33101 O-NET

ครูผู้สอน อ.มนสันนัท์ อ.กฤษณะ อ.องัคณา

วิชา ค33101 O-NET ภาษาองักฤษ ศ33101

ครูผู้สอน อ.ศศิธร เสริม อ.เทยีรงาม

วิชา ทฤษฎเีอก อ33101 พ33101 ศ30201

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม อ.อมรวรรณ อ.รภสัสา

วิชา ส30203 ท33101 แนะแนว ประชุม

ครูผู้สอน อ.กฤษณะ อ.มนสันนัท์ อ.พรทพิย์

วิชา ส33101 ง33101 อ33101 ชมรม

ครูผู้สอน อ.ดิเรก อ.อดุมสักย์ อ.จันทร์แรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทฤษฎีเอก ศ33225  นาฏศิลป์ อ.ชานนท์, ศ33227 ดุริยางค์ไทย อ.มานพ, ศ33229 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์

ปฏิบัติโท ศ33237 โขนยักษ์  อ.ค ารณ, ศ33239 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ33241 ละคร อ.สุวรรณา, อ.จุฑารัตน์, ศ33243 ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม อ.ธวัช

ศ33245 (ซอ) อ.ปัญฑารีย์ , (จะเข้) อ.บุษยา, ศ33249 ขับร้องเพลงไทย อ.บุญสม, ศ33251 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

ปฏิบัติเอก ศ33201 โขนพระ อ.ชานนท์, ศ33203 โขนยักษ์ อ.ค ารณ, ศ33205 โขนลิง อ.พิทักษ์, ศ33207 ละคร อ.ชิตา, อ.รัตนา, ศ33213 คีตศิลป์ไทย อ.บุญสม

ศ33209 ปี่พาทย์ อ.ธวัช, อ.ประสงค์, อ.ณรงค์ฤทธิ์,  ศ33211 เคร่ืองสายไทย(ซอ) อ.ปภาอร, (จะเข้) อ.บุษยา,

 ศ32215 ดนตรีสากล .อ.สมประสงค์, อ.เศรษฐกรณ์, อ.วศินี

เวลาเรียน แผน 2

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ปฏบิติัเอก

องัคาร ปฏบิติัเอก

พธุ ปฏบิติัเอก

พฤหสัฯ ปฏบิติัเอก

ศุกร์ ปฏบิติัเอก

ครูที่ปรึกษา อ.นงนุช  สนุทรสขุ อ.ศศิพัชร์ สงัขพ์าลี

ตารางเรียนนักเรียน ม.6/3 ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10 - 09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา  O-NET ลส-นน

ครูผู้สอน ม.6/3 ม.ต้น

วิชา O-NET

ครูผู้สอน ม.6

วิชา ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน ม.5

วิชา ประชุม

ครูผู้สอน

วิชา O-NET O-NET ชมรม ซ่อมเสริม

ครูผู้สอน ม.6/1 ม.6/2 ม.ต้น

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ นกัศึกษาวิชาทหารเรียนปฏบิติั ณ มณฑลทหารบกที่ 13 ทกุวันพฤหสับดี เวลา 13.00-16.00 น.

ปฏบิติัเอก ม.ต้น วันจันทร์ องัคาร พฤหสับดี ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 08.10-11.10 น.

ม.ปลาย วันจันทร์ องัคาร ศุกร์ ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00 น. วันพฤหสับดี เวลา 12.00-15.00 น.

ปฏบิติัโท ม.ปลาย วันพธุ ต้ังแต่เวลา 13.00-16.00 น.

ตารางเรียนนักเรียน คาบว่าง ซ่อมเสริม O-net ประชมุ ชมรมภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

วัน/เวลา

เวลาเรียน แผน 2

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทกัษะนาฏศิลป ์1

201-22014 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (ละครพระ-นาง) อ.สิริวรรณ, อ.ปยิมาศ

201-22021 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนพระ) อ.รักษติ

201-22028 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนยักษ)์ อ.สันติ

201-22035 ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนลิง) อ.พทิกัษ์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

อ.บญุสม

ภาษาองักฤษเพื่อการแสดง

301-22010

อ.เกษมสันต์

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

300-11001

รองฯพมิพฉ์ัตราพร

ภาษาและวัฒนธรรม ทกัษะนาฏศิลป ์1

300-21003

อ.พรรณิการ์

กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์

301-22002

เพลงร้องส าหรับเด็ก

303-30005

อ.บญุสม

ภาษาและวัฒนธรรม ทกัษะเพลงไทย 1

วัน/เวลา

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาคน

300-11002

รองฯ ราชวงศ์

เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์การแสดง

301-22019

อ.ชิตา, อ.พทิกัษ์

เพลงร้องส าหรับเด็ก

303-30005

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 1 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

จันทร์

พกักลางวัน

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

300-11001

รองฯพมิพฉ์ัตราพร

อ.ภาพร

ทกัษะนาฏศิลป ์1

ทกัษะนาฏศิลป ์1

อ.ปยิมาศ

ภาษาและวัฒนธรรม

300-21003

อ.พรรณิการ์

บคุคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์

301-22018

การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีไทย

303-22018 303-22051

อ.ลิขิต อ.ประสงค์

300-21003 303-22025

อ.พรรณิการ์ อ.สุพัศชา อ.ณรงค์ฤทธิ์ อ.ประสงค์

ทักษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชพีครู 1 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีไทย

303-22018 303-22051

อ.ลิขิต อ.ประสงค์

พฤหสัฯ

พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาคน ภาษาและวัฒนธรรม

300-11002 300-21003

รองฯ ราชวงศ์ อ.พรรณิการ์

เวลาเรียน แผน 2

ประวัติพฒันาการดนตรีไทย

303-22008

อ.มานพ

คอมพวิเตอร์กบัดนตรีไทย

303-22002

อ.วิทยา

ทกัษะเพลงไทย 1

303-22025

อ.สุพัศชา อ.ณรงค์ฤทธิ์ อ.ประสงค์

ศุกร์

พธุ

ทักษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชพีครู 1

องัคาร



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา ภาษาองักฤษฯ

รหสัวิชา 300-13002

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ ทกัษะนาฏศิลป ์3

201-22016 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (ละครพระ-นาง) อ.ภาพร, อ.ไพเราะ

201-22023 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนพระ) อ.ชานนท์

201-22030 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนยักษ)์ อ.เชาวนาท

201-22037 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนลิง) อ.พทิกัษ์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา ภาษาองักฤษฯ

รหสัวิชา 300-13002

ครูผู้สอน อ.จันทร์แรม

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

วิชา คณิตฯและสถิติ

รหสัวิชา 300-12001

ครูผู้สอน อ.ศศิธร

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 2 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

การออกแบบฉากและแสงบนเวที

พกักลางวัน

ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์

301-22032 301-22016

อ.พทิกัษ์ อ.สมประสงค์

องัคาร

การจัดการความรู้ ทกัษะนาฏศิลป ์3 ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพืน้บ้าน

300-21014 301-22011

อ.มนสันนัท์ อ.ภาพร, อ.ไพเราะ

พธุ

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา ทกัษะนาฏศิลป ์3

300-21008

อ.นนัทวัน

พฤหสัฯ

ระบ าเบ็ดเตล็ดและการแสดงพืน้บ้าน ทกัษะนาฏศิลป ์3

301-22011

อ.ภาพร, อ.ไพเราะ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

ปฏบิัติเคร่ืองสายปีช่วาหรือปีพ่าทยม์อญ

พกักลางวัน

303-22032

อ.สุพศัชา, ดร.ปภาอร

พธุ

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

300-21008

อ.นนัทวัน

องัคาร

303-22032

อ.จันทร์แรม อ.สุพศัชา, ดร.ปภาอร

พฤหสัฯ

วรรณคดีและการประพนัธ์ ทักษะเคร่ืองดนตรีส าหรับวิชาชีพครู 3

303-22011 303-22020

รองฯ พมิพฉ์ัตราพร อ.ลิขติ, อ.นันท์นภสั, อ.ปัณฑารีย์

ปฏบิัติเคร่ืองสายปีช่วาหรือปีพ่าทยม์อญ

เวลาเรียน แผน 2

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

300-21008

อ.นนัทวัน

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

300-13002

อ.จันทร์แรม

การจัดการความรู้

300-21014

ศุกร์

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

300-13002

อ.มนสันนัท์

นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา

300-21008

อ.นนัทวัน

ทกัษะเพลงไทย 3

303-22027

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.บุษยา, อ.วิทยา

การบนัทกึโนต๊ด้วยคอมพวิเตอร์

303-22012

อ.วิทยา

อ.ลิขติ, อ.นันท์นภสั, อ.ปัณฑารีย์

ทกัษะเพลงไทย 3 ทักษะเคร่ืองดนตรีส าหรับวิชาชีพครู 3

303-22027 303-22020

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.บุษยา, อ.วิทยา



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา การแนะแนวฯ

รหสัวิชา 300-21005

ครูผู้สอน ดร.พรทพิย์

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา วิทยาศาสตร์ฯ

รหสัวิชา 300-12002

ครูผู้สอน อ.องัคณา

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ

300-21005 การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ดร.พรทพิย์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา การแนะแนวฯ

รหสัวิชา 300-21005

ครูผู้สอน ดร.พรทพิย์

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา วิทยาศาสตร์ฯ

รหสัวิชา 300-12002

ครูผู้สอน อ.องัคณา

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

องัคาร

การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน

300-21005

ดร.พรทพิย์

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

301-22012

อ.นนัทวัน, อ.จุฑารัตน,์ อ.รักษติ, อ.พทิกัษ์

พฤหสัฯ

จารีตนาฏศิลปไ์ทย

301-22003

อ.ค ารณ

พธุ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวิตกบัสุขภาพ

300-12002 300-14014

อ.องัคณา รองฯ เพชราภรณ์

ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1 การบรรจเุพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

303-30001 303-22015 303-22007

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

301-22006

อ.รักษติ, อ.ชานนท์

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แต่งหน้า และทรงผม

301-22034

อ.จุฑารัตน,์ อ.ชญาพร

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

รองฯ อารี

รองฯ อารี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวิตกบัสุขภาพ

300-12002 300-14014

ดร.ปภาอร อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์ รองฯ พมิพฉ์ัตราพร

พฤหสัฯ

ทกัษะเพลงไทย 5 ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชีพครู 5

303-22029 303-22022

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.ประสงค์ อ.ไตรรงค์

พกักลางวัน

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยส าหรับวชิาชีพครู 5

303-22022

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

รองฯ อารี

ทกัษะเพลงไทย 5

303-22029

อ.พลณศักด์ิ, อ.มานพ, อ.ประสงค์

ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1

303-22015

อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

เวลาเรียน แผน 2

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

300-21009

รองฯ อารี

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

301-22012

อ.นนัทวัน, อ.จุฑารัตน,์ อ.รักษติ, อ.พทิกัษ์

ศุกร์

ทกัษะขิม

พธุ

องัคาร

การประพนัธ์เพลงไทย

303-22004

อ.ณรงค์ฤทธิ์

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงดนตรีไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

ศุกร์

ประวัติศาตร์นาฏศิลปไ์ทย

301-22001

อ.ไพเราะ

อ.องัคณา รองฯ เพชราภรณ์

ดร.ปภาอร

อ.ไตรรงค์

การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ทกัษะขิม

300-21005 303-30001

ดร.พรทพิย์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา การแนะแนวฯ

รหสัวิชา 300-21005

ครูผู้สอน ดร.พรทพิย์

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา วิทยาศาสตร์ฯ

รหสัวิชา 300-12002

ครูผู้สอน อ.องัคณา

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 3 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงคีตศิลปไ์ทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

พกักลางวัน

ทกัษะการขับร้องเพลงไทย 5

300-21009 303-22038

รองฯ อารี อ.นงนชุ

องัคาร

การประพนัธ์เพลงไทย การแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ทกัษะขิม

303-22004 300-21005 303-30001

อ.ณรงค์ฤทธิ์ ดร.พรทพิย์ ดร.ปภาอร

พธุ

ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชีวิตกบัสุขภาพ

303-22015 300-12002 300-14014

อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์ อ.องัคณา รองฯ เพชราภรณ์

เวลาเรียน แผน 2

รองฯ อารี อ.นงนชุ

ศุกร์

ทกัษะขิม ทักษะปี่พาทยห์รือเคร่ืองสายส าหรับวชิาชพีครู 1 การบรรจเุพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

303-30001 303-22015 303-22007

พฤหสัฯ

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ทกัษะการขับร้องเพลงไทย 5

300-21009 303-22038

ดร.ปภาอร อ.บษุยา, อ.ปญัฑารีย์ รองฯ พมิพฉ์ัตราพร



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ความเปน็ครู

รหสัวิชา 300-21003

ครูผู้สอน อ.อญัชัน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา มนษุยสัมพนัธ์

รหสัวิชา 300-11002

ครูผู้สอน อ.องัคณา,อ.กนกกาญจน์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

หมายเหตุ

300-21005 การแนะแนวและใหค้ าปรึกษาเพื่อพฒันาผู้เรียน ดร.พรทพิย์

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ความเปน็ครู

รหสัวิชา 300-21003

ครูผู้สอน อ.อญัชัน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา มนษุยสัมพนัธ์

รหสัวิชา 300-11002

ครูผู้สอน อ.องัคณา,อ.กนกกาญจน์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 4 สาขาวิชานาฏศิลปไ์ทยศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

คุณธรรม จริยธรรมของครู

พกักลางวัน

300-21021

อ.มาลินี

พฤหสัฯ

พธุ

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

301-22021

อ.สุวรรณา, อ.ชิตา, อ.ชานนท,์ อ.พทิกัษ์

องัคาร

ความเปน็ครู มนษุยสัมพนัธ์

300-21003 300-11002

อ.อญัชัน อ.องัคณา, อ.กนกกาญจน์

104-30005

รองฯ วิษณุ

ศุกร์

ทกัษะเพลงไทย 7

303-22016

อ.ณรงค์ฤทธิ,์ อ.สุพศัชา

ทกัษะขิม 2

303-22028

ดร.ปภาอร

พฤหสัฯ

300-11002

อ.อญัชัน อ.องัคณา, อ.กนกกาญจน์

พธุ

อ.มาลินี

องัคาร

ความเปน็ครู มนษุยสัมพนัธ์

300-21003

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์

303-22002

ดร.สุระชัย

เวลาเรียน แผน 2

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงดนตรีไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

คุณธรรม จริยธรรมของครู

พกักลางวัน

300-21021

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

300-31011

รองฯ วิษณุ

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

301-22021

อ.สุวรรณา, อ.ชิตา, อ.ชานนท,์ อ.พทิกัษ์

การสอนนาฏศิลปแ์ละดนตรีแบบบรูณาการณ์

301-22006

อ.ธภร

การวิจัยนาฏศิลปด้์านการศึกษา

301-22009

อ.รักษติ

จิตรกรรมสีน้ า

ปฏบิติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7

303-22023

อ.ลิขิต

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

300-31011

รองฯ วิษณุ

จิตรกรรมสีน้ า

104-30005

รองฯ วิษณุ

ปฏบิติักลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7

303-22023

อ.ลิขิต



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

วิชา ความเปน็ครู

รหสัวิชา 300-21003

ครูผู้สอน อ.อญัชัน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา

รหสัวิชา

ครูผู้สอน

วิชา มนษุยสัมพนัธ์

รหสัวิชา 300-11002

ครูผู้สอน อ.องัคณา,อ.กนกกาญจน์

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์

303-22002

ดร.สุระชัย

กลวิธีการขับร้องเพลงชั้นสูง

303-22044

ดร.สุระชัย

ตารางเรียนนักเรียนปริญญาตรีชั้นปทีี่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลปไ์ทยศึกษา แขนงคีตศิลปไ์ทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปกีารศึกษา 2560

วัน/เวลา

จันทร์

คุณธรรม จริยธรรมของครู

พกักลางวัน

ทกัษะการขับร้องเพลงสามชัน้และเพลงเถา 4

300-21021 303-22035

อ.มาลินี

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา

300-31011

รองฯ วิษณุ

จิตรกรรมสีน้ า

104-30005

รองฯ วิษณุ

อ.บญุสม

องัคาร

ความเปน็ครู มนษุยสัมพนัธ์

300-21003 300-11002

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พฤหสัฯ

ทกัษะการขับร้องเพลงสามชัน้และเพลงเถา 4

303-22035

อ.บญุสม

อ.อญัชัน

พธุ

อ.องัคณา, อ.กนกกาญจน์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ท33101 ท33101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.6/3 ม.6/1

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ท33101 ท33101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.6/2 ม.6/3

รหสัวิชา ท33101 ท33101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.6/1 ม.6/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ท32101 ท21101 ท21101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.1/2 ม.1/1

รหสัวิชา ท32101 ท32101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.5/1

รหสัวิชา ท21101 ท21101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.1/1 ม.1/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ท32101 ท21101 ท21101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.1/1 ม.1/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชมรม

ชมรม

จันทร์

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

วัน/เวลา

300-21003

ภาษาและวัฒนธรรม

ป.ตรี ป ี1

300-21003

ภาษาและวัฒนธรรม

ป.ตรี ป ี1

ประชุม

พกักลางวัน

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวพรรณิการ์  สมคัร

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

ประชุม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางมนัสนันท ์ ทพิยจนัทร์

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

300-21014

การจัดการความรู้

ป.ตรี ป ี2



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ท31101 ท31101 ท22101 ท22101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.4/2 ม.4/1 ม.2/1 ม.2/2

รหสัวิชา ท31101 ท31101 ท23101 ท23101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.4/1 ม.4/2 ม.3/1 ม.3/2

รหสัวิชา ท22101 ท22101 ท23101 ท23101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.2/2 ม.2/1 ม.3/1 ม.3/2

รหสัวิชา ท23101 ท23101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.3/2 ม.3/1

รหสัวิชา ท22101 ท22101

รายวิชา ภาษาไทย ภาษาไทย

หอ้งเรียน ม.2/1 ม.2/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ชมรม

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวจนิตนา  อิสระภาพ

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ค33101 ค33101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.6/2 ม.6/1

รหสัวิชา ค33101 300-12001

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตฯและสถิติ

หอ้งเรียน ม.6/3 ป.ตรี ป ี2

รหสัวิชา ค22101 ค22101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.2/1 ม.2/2

รหสัวิชา 300-12001 ค22101 ค22101

รายวิชา คณิตฯและสถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี2 ม.2/2 ม.2/1

รหสัวิชา 300-12001

รายวิชา คณิตฯและสถิติ

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ค21101 ค21101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.1/2 ม.1/1

รหสัวิชา ค21101 ค21101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.1/1 ม.1/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ชมรม

ประชุม

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์

วัน/เวลา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางศศิธร  ศรีลาภะมาศ

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวกินรี  คุณาวิวัฒน์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ค31101 ค31101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.4/1 ม.4/2

รหสัวิชา ค31101 ค31101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.4/2 ม.4/1

รหสัวิชา ค23101 ค23101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.3/1 ม.3/2

รหสัวิชา ค32101 ค32101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.5/2

รหสัวิชา ค23101 ค23101

รายวิชา คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

หอ้งเรียน ม.3/1 ม.3/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ประชุม

ชมรม

300-21009

การวัดและการประเมนิผลฯ

ป.ตรี ป ี3

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางอารี  แมน่มั่น

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์

300-21009

การวัดและการประเมนิผลฯ

ป.ตรี ป ี3

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายบญุชอบ ภู่ประดษิฐ์

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ว33101 ว33101

รายวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

หอ้งเรียน ม.6/2 ม.6/3

รหสัวิชา ว33101

รายวิชา วิทยาศาสตร์

หอ้งเรียน ม.6/1

รหสัวิชา ว23101 ว23101

รายวิชา วิทยาศาตร์ วิทยาศาตร์

หอ้งเรียน ม.3/2 ม.3/1

รหสัวิชา 300-12002

รายวิชา วิทย์และเทคโน

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี3

รหสัวิชา 300-11002 ว23101 ว23101

รายวิชา มนษุยสัมพนัธ์ วิทยาศาตร์ วิทยาศาตร์

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี4 ม.3/2 ม.3/1

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา 300-21003

รายวิชา ความเปน็ครู

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี4

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ว32101 ว32101

รายวิชา วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.5/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

300-21003

ความเปน็ครู

ป.ตรี ป ี4

ว21101

วิทยาศาสตร์

ม.1/1

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางอัญชนั  เพ็งสขุ

วัน/เวลา

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ว21101

วิทยาศาสตร์

ม.1/2

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางอังคณา  ตั้งชยัวรรณา

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์ ชมรม

ป.ตรี ป ี3

300-11002

มนษุยสัมพนัธ์

ป.ตรี ป ี4

300-12002



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ว22101

วิทยาศาสตร์

ม.2/2

300-14014

ชีวิตกบัสุขภาพ

ป.ตรี ป ี3

ว22101

วิทยาศาสตร์

ม.2/2

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

วิทยาศาสตร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ว31101

วิทยาศาสตร์

ม.4/1

ว31101

ม.4/2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางเพชราภรณ์  เมอืงคุ้ม

ประชุม

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ส23101 ส21102

รายวิชา สังคมฯ ประวัติศาสตร์

หอ้งเรียน ม.3 ม.1

รหสัวิชา ส32102 ส32102 ส23101 ส21101

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมฯ สังคมฯ

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.5/2 ม.3 ม.1

รหสัวิชา ส23102

รายวิชา ประวัติศาสตร์

หอ้งเรียน ม.3

รหสัวิชา ส32101 ส32101 ส21101

รายวิชา สังคมฯ สังคมฯ สังคมฯ

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.5/2 ม.1

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ส22101 ส22101

รายวิชา สังคมฯ สังคมฯ

หอ้งเรียน ม.2/2 ม.2/1

รหสัวิชา ส33101 ส33101 ส31101 ส22101

รายวิชา สังคมฯ สังคมฯ สังคมฯ สังคมฯ

หอ้งเรียน ม.6/1 ม.6/2 ม.4/2 ม.2/1

รหสัวิชา ส31102 ส31102

รายวิชา ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์

หอ้งเรียน ม.4/2 ม.4/1

รหสัวิชา ส31101 ส31101 ส22101

รายวิชา สังคมฯ สังคมฯ สังคมฯ

หอ้งเรียน ม.4/1 ม.4/2 ม.2/2

รหสัวิชา ส33101 ส31101 ส22102 ส22102

รายวิชา สังคมฯ สังคมฯ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์

หอ้งเรียน ม.6/3 ม.4/1 ม.2/2 ม.2/1

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

จันทร์

พกักลางวัน

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายดเิรก  ทรงกัลยาณวัตร

วัน/เวลา

องัคาร

พธุ

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

พฤหสัฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางมาลนีิ  แก้วเงิน

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์

300-21021

คุณธรรมจริยธรรมของครู

ป.ตรี ป ี4



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ส30201

รายวิชา หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.4/1

รหสัวิชา ส30201 ส21205

รายวิชา หนา้ที่พลเมอืง หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.4/2 ม.3/2

รหสัวิชา ส21205

รายวิชา หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.3/1

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายราชวงศ์  นวลอินทร์

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน

ป.ตรี ป ี1

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

300-11002



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ลูกเสือ

รายวิชา เนตรนารี

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา พ22101 พ22101

รายวิชา สุขศึกษา สุขศึกษา

หอ้งเรียน ม.2/2 ม.2/1

รหสัวิชา พ23101 พ23101

รายวิชา สุขศึกษา สุขศึกษา

หอ้งเรียน ม.3/2 ม.3/1

รหสัวิชา พ21101 พ21101

รายวิชา สุขศึกษา สุขศึกษา

หอ้งเรียน ม.1/2 ม.1/1

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ลูกเสือ

รายวิชา เนตรนารี

หอ้งเรียน

รหสัวิชา พ33101 พ32101

รายวิชา พลศึกษา พลศึกษา

หอ้งเรียน ม.6/2 ม.5/1

รหสัวิชา พ33101

รายวิชา พลศึกษา

หอ้งเรียน ม.6/3

รหสัวิชา พ33101 พ31101

รายวิชา พลศึกษา พลศึกษา

หอ้งเรียน ม.6/1 ม.4/2

รหสัวิชา พ32101 พ31101

รายวิชา พลศึกษา พลศึกษา

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.4/1

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางอมรวรรณ เมอืงชา้ง

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ดร.วารินทร์พร  ฟันเฟ่ืองฟู

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ง32101 ง32101 ง23101 ง23101

รายวิชา การงานฯ การงานฯ การงานฯ การงานฯ

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.5/2 ม.3/2 ม.3/1

รหสัวิชา ง21101

รายวิชา การงานฯ

หอ้งเรียน ม.1/2

รหสัวิชา ง22101 ง22101

รายวิชา การงานฯ การงานฯ

หอ้งเรียน ม.2/1 ม.2/2

รหสัวิชา ง21101

รายวิชา การงานฯ

หอ้งเรียน ม.1/1

รหสัวิชา ง33101 ง33101 ง33101

รายวิชา การงานฯ การงานฯ การงานฯ

หอ้งเรียน ม.6/2 ม.6/3 ม.6/1

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ส30202

รายวิชา คอมฯ คอมฯ หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.6/3 ม.6/2 ม.5/2

รหสัวิชา ส30202

รายวิชา คอมฯ หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.6/1 ม.5/1

รหสัวิชา ส30203 ส21203 ส21203

รายวิชา คอมฯ คอมฯ หนา้ที่พลเมอืง หนา้ที่พลเมอืง หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.5/1 ม.6/1 ม.2/2 ม.2/1

รหสัวิชา ส30203 ส30203

รายวิชา หนา้ที่พลเมอืง หนา้ที่พลเมอืง

หอ้งเรียน ม.6/3 ม.6/2

รหสัวิชา

รายวิชา คอมฯ คอมฯ

หอ้งเรียน ม.4/1 ม.4/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายกฤษณะ  อ านวยผล

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายอุดมสกัย ์ บตุรประดษิฐ์

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา คอมฯ คอมฯ

หอ้งเรียน ม.2/2 ม.1/2

รหสัวิชา

รายวิชา คอมฯ

หอ้งเรียน ม.3/1

รหสัวิชา

รายวิชา คอมฯ

หอ้งเรียน ม.2/1

รหสัวิชา

รายวิชา คอมฯ คอมฯ

หอ้งเรียน ม.1/1 ม.3/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

นายศรัณย ู ประสงค์อาชวะ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา อ23101 อ23101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.3/1 ม.3/2

รหสัวิชา อ21101 อ21101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.1/2 ม.1/1

รหสัวิชา อ21101 อ21101 อ23101 อ23101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.1/2 ม.1/1 ม.3/2 ม.3/1

รหสัวิชา อ32101 อ32101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.5/1

รหสัวิชา อ32101 อ32101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.5/1

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา อ33101 อ31101 อ33101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.6/1 ม.4/1 ม.6/2

รหสัวิชา อ31101 อ31101 อ33101 อ22101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.4/2 ม.4/1 ม.6/2 ม.2/1

รหสัวิชา อ33101 300-13002 อ22101 อ22101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.6/3 ป.ตรี ป ี2 ม.2/1 ม.2/2

รหสัวิชา อ31101 อ33101 อ22101

รายวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.4/2 ม.6/1 ม.2/2

รหสัวิชา อ31101

รายวิชา ภาษาองักฤษ

หอ้งเรียน ม.6/3

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

ป.ตรี ป ี2

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางจนัทร์แรม  นาจพินิจ

วัน/เวลา

ประชุม

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์ ชมรม

300-13002

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายเกษมสนัต ์ วิเศษดอนหวาย

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์ ชมรม

301-22010

ภาษาองักฤษเพื่อการแสดง

ป.ตรี ป ี1



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

รายวิชา เสริม เสริม เสริม

หอ้งเรียน ม.5/1 ม.4/2 ม.1/1

รหสัวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

รายวิชา เสริม เสริม เสริม เสริม เสริม

หอ้งเรียน ม.5/2 ม.6/3 ม.2/1 ม.2/2 ม.3

รหสัวิชา ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ ภาษาองักฤษ

รายวิชา เสริม เสริม เสริม เสริม

หอ้งเรียน ม.6/2 ม.6/1 ม.4/1 ม.1/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ประชุม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ21101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.1/1

รหสัวิชา ศ21101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.1/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

300-31011

การบริหารและการประกนั ฯ

ป.ตรี ป ี4

104-30005

จิตกรรมสีน้ า

ป.ตรี ป ี4

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายศักดิ์ดา  น้อยเจริญ

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายวิษณุ  ศรีจ านงค์

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ศ22101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.2/1

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ22101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.2/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ23101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.3/2

รหสัวิชา ศ23101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.3/1

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

นายพงษ์ศักดิ์  หาญบวัแก้ว

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายสทิธิศักดิ์  มว่งทอง

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ศ32101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.5/1

รหสัวิชา ศ32101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.5/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา ศ33101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.6/1

รหสัวิชา ศ33101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.6/3

รหสัวิชา ศ33101

รายวิชา ศิลปะ

หอ้งเรียน ม.6/2

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ประชุม

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวเทยีรงาม  เขง่พิมล

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวณัฐธิยา  ชนืสว่าง

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา 300-21005

รายวิชา การแนะแนวฯ แนะแนว แนะแนว

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี3 ม.5 ม.4

รหสัวิชา

รายวิชา แนะแนว

หอ้งเรียน ม.2

รหสัวิชา

รายวิชา แนะแนว แนะแนว

หอ้งเรียน ม.3 ม.1

รหสัวิชา

รายวิชา แนะแนว

หอ้งเรียน ม.6

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา 300-11002

รายวิชา มนษุยสัมพนัธ์

หอ้งเรียน ป.ตรี ป ี4

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศุกร์ ชมรม

เวลาเรียน แผน 2

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวกนกกาญจณ์  น้อยพ่วง

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

พฤหสัฯ ประชุม

300-11002

มนษุยสัมพนัธ์

ป.ตรี ป ี4

พฤหสัฯ ประชุม

ศุกร์ ชมรม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ดร.พรทพิย ์ วงศ์ไพบลูย์

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

300-21005

การแนะแนะวและให้ค าปรึกษาฯ

ป.ตรี ป ี3



 



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี1

ป.ตรี ป ี3

อดุม

301-22003

การวิจัยนาฏศิลปด้์านการศึกษา

ป.ตรี ป ี4

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนพระ)

301-22012

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

ป.ตรี ป ี3

201-22021

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนพระ)

ศ32201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.5

ศ32201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.5

201-22021

ป.ตรี ป ี1

201-22021

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนพระ)

ศ32201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.5

ศ32201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.5

301-22006

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

พื้นฐาน

อดุม

พื้นฐาน

อดุม

พื้นฐาน

ศ22201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.2

ศ23201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.3

ป.ตรี ป ี3

ป.ตรี ป ี1

ศ23201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.3

จันทร์

พธุ

พฤหสัฯ

ศุกร์

เวลาเรียน แผน 2

ศ22201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.2

ศ23201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.3

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายรักษิต  มเีหลก็

วัน/เวลา

พกักลางวัน

พื้นฐาน

อดุม

องัคาร

พื้นฐาน

อดุม

ศ22201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.2

ศ23201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.3

301-22012

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

ศ22201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 3 ม.2



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ33225

ทฤษฎเีอก

ม.6

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศ33201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.6

เวลาเรียน แผน 2

อดุม

ป.ตรี ป ี3

ม.4

201-22023

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนพระ)

ป.ตรี ป ี2

ศ31235

นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 (โท)

201-22023

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ21201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.1 ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.4

ศ33201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.6

301-22006

ศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี4

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ21201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.1 ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.4

พธุ

พื้นฐาน

อดุม

301-22021

ศ33201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.6

อดุม

301-22021 201-22023

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1 ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนพระ)

ป.ตรี ป ี2ป.ตรี ป ี4

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนพระ)

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ21201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.1 ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.4

ศ33201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 5 ม.6

อดุม

อดุม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายชานนท ์ อนันตส์ลงุ

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ21201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.1

พกักลางวัน

ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนพระ 1 ม.4



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี2

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ21203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.1 ศ32203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.5

อดุม

201-22030

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนยักษ)์

อดุม

พื้นฐาน

ศ21203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.1 ศ32203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.5

พธุ

พื้นฐาน

ศ32237

นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 (โท)

ม.5

อดุม

201-22030

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายเชาวนาท  เพ็งสขุ

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ21203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.1

พกักลางวัน

ศ32203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.5

201-22030

อดุม

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนยักษ)์

ป.ตรี ป ี2

พฤหสัฯ

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนยักษ)์

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ21203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.1 ศ32203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.5

อดุม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ32225

ทฤษฎเีอก

ม.5

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

201-22028

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนยักษ)์

ป.ตรี ป ี1

เวลาเรียน แผน 2

อดุม

ป.ตรี ป ี1

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ23203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.3 ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.4

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ23203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.3 ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.4

พธุ

พื้นฐาน

ศ31237

นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 (โท)

ม.4

อดุม

อดุม

201-22028

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนยักษ)์

องัคาร

พื้นฐาน

ศ23203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.3 ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.4

อดุม

จันทร์

พื้นฐาน

ศ23203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.3

พกักลางวัน

ศ31201 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์1 ม.4

อดุม

201-22028

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนยักษ)์

ป.ตรี ป ี1

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายสนัต ิ เสงีย่มงาม

วัน/เวลา



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ30202 ศ30202

มหรสพไทย มหรสพไทย

ม.5/1 ม.5/2

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ22203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.2 ศ33203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.6

อดุม

301-22003

จารีตนาฏศิลปไ์ทย

อดุม

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ22203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.2 ศ33203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.6

พธุ

พื้นฐาน

ศ33237

นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 (โท)

ม.6

อดุม

ป.ตรี ป ี3

ศ22203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.2 ศ33203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.6

อดุม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายค ารณ  จ านงค์วัย

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ22203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์3 ม.2

พกักลางวัน

ศ33203 นาฏศิลปไ์ทยโขนยักษ ์5 ม.6

อดุม

องัคาร

พื้นฐาน



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

201-22035

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนลิง)

ป.ตรี ป ี1

201-22035

ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนลิง)

ป.ตรี ป ี1

301-22012

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

ป.ตรี ป ี3

ศ32205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.5

เวลาเรียน แผน 2

ศ33205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.6

อดุม

301-22019

เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์การแสดง

ป.ตรี ป ี1

ชมรม

ป.ตรี ป ี4

ป.ตรี ป ี2

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ21205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.1 ศ31205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.4

ศ22205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.2 ศ32205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.5

ศ23205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.3

ศ32205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.5

ศ23205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.3 ศ33205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.6

301-22021

201-22037

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนลิง)

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ21205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.1 ศ31205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.4

ศ22205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.2

พธุ

พื้นฐาน

ศ31239 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 (โท) ม.4

ศ32239 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 (โท) ม.5

ศ33239 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 (โท) ม.6

ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนลิง)

อดุม

อดุม

301-22021

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี4

201-22037

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ21205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.1 ศ31205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.4

ศ22205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.2 ศ32205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.5

ศ23205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.3 ศ33205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.6

อดุม

301-22012

ศ23205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.3 ศ33205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 5 ม.6

อดุม

301-22032

การออกแบบฉากและแสงบนเวที

ป.ตรี ป ี2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายพิทกัษ์  ร่มโพธิ์ทอง

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ21205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.1

พกักลางวัน

ศ31205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 1 ม.4

ศ22205 นาฏศิลปไ์ทยโขนลิง 3 ม.2

201-22037 201-22035

ทกัษะประสบการณ์การแสดง ทกัษะนาฏศิลป ์3 (โขนลิง) ทกัษะนาฏศิลป ์1 (โขนลิง)

ป.ตรี ป ี3 ป.ตรี ป ี2 ป.ตรี ป ี1



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ31225

รายวิชา ทฤษฎเีอก

หอ้งเรียน ม.4

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ม.1 ป.ตรี ป ี1

ศ21207 201-22014

ศุกร์

ม.1

ศ21207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.1

ศ21207 201-22014

ป.ตรี ป ี1

201-22014

ทักษะนาฏศิลป์ 1(ละครพระนาง)

ป.ตรี ป ี1

ศ21207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.1

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1 ทกัษะนาฏศิลป ์1

ม.1 ป.ตรี ป ี1

301-22002

กายวิภาคส าหรับนาฏศิลป์

ป.ตรี ป ี1

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1 ทกัษะนาฏศิลป ์1

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ศ21207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.1

ศ21207

ศ21207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.1

201-22014

ทักษะนาฏศิลป์ 1(ละครพระนาง)

ป.ตรี ป ี1

201-22014

ทักษะนาฏศิลป์ 1(ละครพระนาง)

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสริิวรรณ  สมใจ

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

เวลาเรียน แผน 2

ศ21207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.1

นางสาวปยิมาศ  ศรแก้ว

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

201-22014

ทกัษะนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี1

พธุ

พฤหสัฯ

พฤหสัฯ

ศุกร์ ชมรม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี3

201-22016

ทกัษะนาฏศิลป ์3

ป.ตรี ป ี2

301-22011

ระบ าเบด็เตล็ด ฯ

ม.3

เวลาเรียน แผน 2

ม.3 ป.ตรี ป ี2

ศุกร์

ศ23207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

พธุ

พฤหสัฯ

ป.ตรี ป ี2

เวลาเรียน แผน 2

ศ23207

ศุกร์

ศ23207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางภาพร  ตระกูลปาน

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.3

องัคาร

201-22016

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 ทกัษะนาฏศิลป ์3

201-22016

ทกัษะนาฏศิลป ์3

ป.ตรี ป ี2

ศ23207

ศ23207 301-22011

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 ระบ าเบด็เตล็ด ฯ

ม.3 ป.ตรี ป ี2

ม.3

301-22001

ประวัติศาสตร์นาฏศิลปไ์ทย

301-22018

บคุคลส าคัญในวงการนาฏดุริยางคศิลป์

ป.ตรี ป ี1

พธุ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางไพเราะ  แสงเปลง่

วัน/เวลา

จันทร์

ศ23207

พกักลางวัน

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.3

องัคาร

ศ23207

พฤหสัฯ

ศ23207 201-22016

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 ทกัษะนาฏศิลป ์3

ม.3 ป.ตรี ป ี2

ระบ าเบด็เตล็ด ฯ

ป.ตรี ป ี2

201-22016

ทกัษะนาฏศิลป ์3

ป.ตรี ป ี2

201-22016

301-22011

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 ระบ าเบด็เตล็ด ฯ

ม.3 ป.ตรี ป ี2

ทกัษะนาฏศิลป ์3

ป.ตรี ป ี2

301-22011



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

301-22021

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี4

ศุกร์

301-22019

เคร่ืองแต่งกายและอปุกรณ์การแสดง

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางชติา  ทศัมาลยั

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.6

ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.6

พฤหสัฯ

301-22021

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี4

องัคาร

พธุ

ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.6

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี4

ป.ตรี ป ี1

เวลาเรียน แผน 2

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ทกัษะการสอนนาฏศิลป ์1

ป.ตรี ป ี4

พฤหสัฯ

301-22021

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.6

ศ33241

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 (โท)

ม.6

301-22021

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

พธุ

ศุกร์

นางสวุรรณา  ศรีจ านงค์

วัน/เวลา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ30201 ศ30201 ศ30201

รายวิชา พฐ.นาฏกรรม พฐ.นาฏกรรม พฐ.นาฏกรรม

หอ้งเรียน ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศ22207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2

ศ22207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2

เวลาเรียน แผน 2

ม.2 ม.5

ศุกร์

ศ22207 ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2 ม.5

ม.5

พธุ

พฤหสัฯ

ศ22207 ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

นางสาวศศิพัชร์ สงัขพ์าลี

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.5

องัคาร

ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

พฤหสัฯ

ศ22207 ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.2 ม.4

ศ22207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2

ศ31241

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1 (โท)

ม.4

จันทร์

พกักลางวัน

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

องัคาร

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

พธุ

ศุกร์

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ศ22207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2

ศ22207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2

นางรภสัสา  กองทอง

วัน/เวลา

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

301-22034

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แต่งหน้าและทรงผม

ป.ตรี ป ี3

ศุกร์

ศ22207 ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2 ม.5

พธุ

พฤหสัฯ

ศ22207 ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2 ม.5

วัน/เวลา

จันทร์

ศ22207

พกักลางวัน

ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2 ม.5

องัคาร

ศ22207 ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.2 ม.5

ศ23207 ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.3 ม.6

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวชญาพร  หลายเจริญ

ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.3 ม.6

พธุ

จันทร์

ศ23207

พกักลางวัน

ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.3 ม.6

องัคาร

ศ23207

ศุกร์

ศ23207 ศ33207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 นาฏศิลปไ์ทยละคร 5

ม.3 ม.6

พฤหสัฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางรัตนา  ภกัดี

วัน/เวลา



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

301-22012

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

ป.ตรี ป ี3

จันทร์
301-22012

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

นาฏศิลปไ์ทยละคร 5 (โท)

ป.ตรี ป ี3 ม.6

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

ศ31207

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางจฑุารัตน์  สเุมรุรัตน์

วัน/เวลา

พกักลางวัน
องัคาร

ป.ตรี ป ี3

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4

พธุ

พฤหสัฯ

301-22034 ศ33241

การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย แต่งหน้าและทรงผม

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.4



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ม.5

เวลาเรียน แผน 2

301-22012

ทกัษะประสบการณ์การแสดง

ป.ตรี ป ี3

จันทร์

300-21008

นวตักรรมและเทคโนฯ

ป.ตรี ป ี2

ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.5

ศุกร์

ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

พธุ

พฤหสัฯ

300-21008

นวตักรรมและเทคโนฯ

ป.ตรี ป ี2

301-22012 ศ32207

ทกัษะประสบการณ์การแสดง นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ป.ตรี ป ี3 ม.5

วัน/เวลา

พกักลางวัน

ศ32207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3

ม.5

องัคาร

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางนันทวัน ณ กาฬสนิธุ์



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.2

เวลาเรียน แผน 2

ศ22207 ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.2 ม.4
ศุกร์

ม.4

301-22006

การสอนนาฏศิลปแ์ละดนตรีแบบบรูณาการ

ป.ตรี ป ี4

ม.4

องัคาร

ศ22207 ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.2 ม.4

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางธภร  ยิ้มโสภา

วัน/เวลา

จันทร์

ศ22207

พกักลางวัน

ศ31207

นาฏศิลปไ์ทยละคร 3 นาฏศิลปไ์ทยละคร 1

ม.2

พธุ

ศ31241

นาฏศิลปไ์ทยละคร 1 (โท)

ม.4

พฤหสัฯ

ศ22207



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ30206 ศ30206

สังคีตนิยมไทย สังคีตนิยมไทย

ม.4/1 ม.4/2

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

303-22029

ทกัษะเพลงไทย 3 ทกัษะเพลงไทย 5

ป.ตรี ป ี2 ป.ตรี ป ี3

เวลาเรียน แผน 2

ม.5

อดุม

ป.ตรี ป ี3

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ32209

ปี่พาทย์ 3

ปี่พาทย์ 3

ม.5

อดุม

303-22029

ทกัษะเพลงไทย 5

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ32209

ม.5

อดุม

303-22027

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายพลณศักดิ์  ทรัพยบ์างยาง

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

พกักลางวัน

ศ32209

ปี่พาทย์ 3

พธุ

พื้นฐาน

อดุม

303-22027

ทกัษะเพลงไทย 3

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ32209

ปี่พาทย์ 3

ม.5

อดุม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ33227

ทฤษฎเีอก

ม.6

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี3

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

303-22027 303-22029

ทกัษะเพลงไทย 3

เวลาเรียน แผน 2

ม.5

อดุม

ป.ตรี ป ี3

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ22209 ศ32209

ปี่พาทย์ 3 ปี่พาทย์ 3

ม.2

พฤหสัฯ

ปี่พาทย์ 3

ม.2 ม.5

อดุม

303-22029

ทกัษะเพลงไทย 5

พื้นฐาน

ศ22209 ศ32209

ปี่พาทย์ 3

303-22027

ทกัษะเพลงไทย 3

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ22209 ศ32209

ปี่พาทย์ 3 ปี่พาทย์ 3

ม.2 ม.5

อดุม

ม.5

อดุม ทกัษะเพลงไทย 5

ป.ตรี ป ี2

นายมานพ  ศรีสงัข์

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ22209

พกักลางวัน

ศ32209

ปี่พาทย์ 3 ปี่พาทย์ 3

ม.2

พธุ

พื้นฐาน

ศ32243

ฆอ้งวง-ระนาดทุ้ม 3 (โท)

ม.5

อดุม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ32227

ทฤษฎเีอก

ม.5

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี4

303-22025

ทกัษะเพลงไทย 1

ป.ตรี ป ี1

303-22016

ปี่พาทย์ 5

ม.6

อดุม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

อดุม

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

อดุม

303-22016

ทกัษะเพลงไทย 7

พธุ

พื้นฐาน

อดุม

303-22025

ทกัษะเพลงไทย 1

ป.ตรี ป ี1ป.ตรี ป ี3

องัคาร

พื้นฐาน

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

อดุม

พกักลางวัน

ศ33209

ทกัษะเพลงไทย 7

ป.ตรี ป ี4

303-22004

การประพนัธ์เพลงไทย



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี3

303-22022

ม.3

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย ฯ

ป.ตรี ป ี3

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ23209 ศ32209

ปี่พาทย์ 5 ปี่พาทย์ 3

ม.3 ม.5

อดุม

อดุม

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ23209 ศ32209

ปี่พาทย์ 5 ปี่พาทย์ 3

ม.3 ม.5

พธุ

พื้นฐาน

อดุม

อดุม

303-22022

ม.5

อดุม ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย ฯ

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายไตรรงค์  ตรีณานนท์

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ23209

พกักลางวัน

ศ32209

ปี่พาทย์ 5 ปี่พาทย์ 3

องัคาร

พื้นฐาน

ศ23209 ศ32209

ปี่พาทย์ 5 ปี่พาทย์ 3

ม.3 ม.5



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ป.ตรี ป ี4

303-22025

ทกัษะเพลงไทย 1

ป.ตรี ป ี1

303-22032

ปฏบิติัเคร่ืองสายปี่ชวา ฯ

ป.ตรี ป ี2

303-22032

ปฏบิติัเคร่ืองสายปี่ชวา ฯ

ป.ตรี ป ี2

303-22016

ทกัษะเพลงไทย 7

ป.ตรี ป ี4

303-22025

303-22016

ทกัษะเพลงไทย 7

ม.1 ม.4

เวลาเรียน แผน 2

ทกัษะเพลงไทย 1

ป.ตรี ป ี1

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ21209 ศ31209

ปี่พาทย์ 1 ปี่พาทย์ 1

ม.1 ม.4

อดุม

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ21209 ศ31209

ปี่พาทย์ 1 ปี่พาทย์ 1

ม.1 ม.4

อดุม

ปี่พาทย์ 1 ปี่พาทย์ 1

ม.1 ม.4

อดุม

อดุม

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายสพัุศชา  ผดงุสทุธิ์

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ21209

พกักลางวัน

ศ31209

ปี่พาทย์ 1 ปี่พาทย์ 1

อดุม

พธุ

พื้นฐาน

ศ32243

ฆอ้งวง-ระนาดทุ้ม 3 (โท)

ม.5

องัคาร

พื้นฐาน

ศ21209 ศ31209



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

พฤหสัฯ

อดุม

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

303-22025

ทกัษะเพลงไทย 1

ป.ตรี ป ี1

อดุม

303-22029 303-22051

ทกัษะเพลงไทย 5 การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีไทย

ป.ตรี ป ี3 ป.ตรี ป ี1

พื้นฐาน

พกักลางวัน

303-22029

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

303-22051

การซ่อมบ ารุงเคร่ืองดนตรีไทย

ป.ตรี ป ี1

พธุ

พื้นฐาน

อดุม

303-22025

ทกัษะเพลงไทย 1

ป.ตรี ป ี1

องัคาร

พื้นฐาน

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

อดุม

ม.6

อดุม ทกัษะเพลงไทย 5

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายประสงค์  จนัทพันธุ์

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ป.ตรี ป ี3



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

ศ31243

ฆอ้งวง-ระนาดทุ้ม 1 (โท)

ม.4

303-22018

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยฯ 1

ป.ตรี ป ี1

303-22018

ปี่พาทย์ 5

ม.3

ศุกร์

ศ23209

ปี่พาทย์ 5

พธุ

พฤหสัฯ

ศ23209

ศ23209

ม.6

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

ศ33243

ฆ้องวง-ระนาดทุ้ม 5 (โท)

ม.6

ม.3

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายธวัช  ศรีทอง

วัน/เวลา

จันทร์

ศ23209

พกักลางวัน

ปี่พาทย์ 5

ม.3

องัคาร

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.3

ม.6

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

ม.6

ศ33209

ปี่พาทย์ 5

303-22020

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย ฯ 3

ป.ตรี ป ี2

303-22023

ปฏิบัติกลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7

ปี่พาทย์ 5

ป.ตรี ป ี4

303-22023

ปฏิบัติกลุ่มเคร่ืองดนตรีไทย 7

ป.ตรี ป ี4

303-22020

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย ฯ 3

ป.ตรี ป ี2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายลขิติ  สนุทรสขุ

วัน/เวลา

จันทร์

พกักลางวัน

องัคาร

ศุกร์ ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยฯ 1

ป.ตรี ป ี1

พธุ

พฤหสัฯ



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

303-22020

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยฯ 3

ป.ตรี ป ี2

303-22020

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทยฯ 3

ป.ตรี ป ี2

ศ22211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 3 ม.2

ศ23211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5 ม.3

ศ22211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 3 ม.2

ศ23211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5 ม.3

ศ22211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 3 ม.2

ศ23211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5 ม.3

เวลาเรียน แผน 2

ศ31211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1

ม.4

อดุม

ศ22211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 3 ม.2

ศ23211 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5 ม.3

พธุ

พื้นฐาน

อดุม

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ31211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1

ม.4

อดุม

ศ31245

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1

ม.4

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางนันทน์ภสั  ยทุธศักดส์มบญุ

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

พกักลางวัน

ศ31211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1

ม.4

อดุม

องัคาร

พื้นฐาน

ศ31211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1

ม.4

อดุม

ศุกร์

พื้นฐาน



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

303-22015

ทักษะปี่พาทย์หรือเคร่ืองสายฯ

ป.ตรี ป ี3

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5

ม.1 ม.6

อดุม

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ21211 ศ33211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ทักษะปี่พาทย์หรือเคร่ืองสายฯ

ป.ตรี ป ี3

ศ21211 ศ33211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5

ม.1 ม.6

เวลาเรียน แผน 2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ21211 ศ33211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1 เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5

ม.1

อดุม

พธุ

พื้นฐาน

ศ33245

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5 (โท)

ม.6

อดุม

303-22015

ม.6

อดุม

303-22027

ทกัษะเพลงไทย 3

ป.ตรี ป ี2

พกักลางวัน

ศ33211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 5

ม.1 ม.6

อดุม

303-22027

ทกัษะเพลงไทย 3

ป.ตรี ป ี2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางบษุยา  พัฒนวิโรจน์

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

ศ21211

เคร่ืองสายไทย(จะเข้) 1



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ศ31227

ทฤษฎเีอก

ม.4

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ม.3

303-22012

การบนัทกึโนต๊ด้วยคอมพวิเตอร์

ป.ตรี ป ี2

ศ23211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 4 (โท)

ม.4

ทกัษะเพลงไทย 3

ป.ตรี ป ี2

ศ23211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 5

ม.3

303-22027303-22002

ศ23211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 5

ม.3

303-22027

เวลาเรียน แผน 2

ทกัษะเพลงไทย 3

ป.ตรี ป ี2

คอมพวิเตอร์กบัดนตรีไทย

ป.ตรี ป ี1

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ32211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 3

ม.5

อดุม

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 5

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ32211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 3

ม.5

อดุม

ศ23211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 5

ม.3

ศ31245

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายวิทยา  จุ้ยวงษ์

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

พกักลางวัน

ศ32211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 3

ม.5

อดุม

องัคาร

พื้นฐาน

ศ32211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 3

ม.5

อดุม

พธุ

พื้นฐาน

อดุม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

303-22032

ปฏบิติัเคร่ืองสายปี่ชวา ฯ

ป.ตรี ป ี2

303-22032

ปฏบิติัเคร่ืองสายปี่ชวา ฯ

ป.ตรี ป ี2

303-22028

ทกัษะขิม 2

ป.ตรี ป ี4

303-30001

ป.ตรี ป ี3

ป.ตรี ป ี4

เวลาเรียน แผน 2

ทกัษะขิม

ป.ตรี ป ี3

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ33211

เคร่ืองสายไทย(ซอ) 5

ม.6

อดุม

องัคาร

พื้นฐาน

ศ33211

เคร่ืองสายไทย(ซอ) 5

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ33211

เคร่ืองสายไทย(ซอ) 5

ม.6

อดุม

ม.6

อดุม

303-30001

ทกัษะขิม

เคร่ืองสายไทย(ซอ) 5

ม.6

อดุม

303-22028

ทกัษะขิม 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ดร.ปภาอร  แก้วสว่าง

วัน/เวลา

จันทร์

พื้นฐาน

พกักลางวัน

ศ33211

พธุ

พื้นฐาน

ศ33245

เคร่ืองสายไทย(ซอ) 5 (โท)

ม.6

อดุม



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

ประชุม

ชมรม

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

303-22015

ทักษะปี่พาทย์หรือเคร่ืองสายฯ

ป.ตรี ป ี3

ป.ตรี ป ี2

303-22015

ทักษะปี่พาทย์หรือเคร่ืองสายฯ

ป.ตรี ป ี3

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

พื้นฐาน

ศ21211 ศ31211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1 เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1

ม.1 ม.4

อดุม

พฤหสัฯ

พื้นฐาน

ศ21211 ศ31211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1 เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1

ม.1 ม.4

อดุม

303-22020

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย ฯ 3

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

พื้นฐาน

ศ21211 ศ31211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1 เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1

ม.1

จันทร์

พื้นฐาน

ศ21211

พกักลางวัน

ศ31211

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1 เคร่ืองสายไทย (ซอ) 1

ม.1 ม.4

อดุม

พธุ

พื้นฐาน

ศ32245

เคร่ืองสายไทย (ซอ) 3

ม.5

อดุม

ม.4

อดุม

303-22020

ทกัษะเคร่ืองดนตรีไทย ฯ 3

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางปญัฑารีย ์ แก้วสว่าง

วัน/เวลา



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

คีตศิลปไ์ทย 5

ม.3

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ดร.สรุะชยั  สบีปุผา

ศ31249

ขับร้องเพลงไทย 1 (โท)

ม.4

303-22002

การวิจัยด้านดุริยางคศิลป์

พธุ

303-22044

กลวิธีการขับร้องเพลงชั้นสูง

ป.ตรี ป ี4

ม.3

เวลาเรียน แผน 2

ป.ตรี ป ี4

คีตศิลปไ์ทย 5

ม.3

ศุกร์

ศ23213

คีตศิลปไ์ทย 5

พฤหสัฯ

ศ23213

วัน/เวลา

จันทร์

ศ23213

พกักลางวัน

คีตศิลปไ์ทย 5

ม.3

องัคาร

ศุกร์

ศ21213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.1

ศ22213 คีตศิลปไ์ทย 3 ม.2

ศ23213

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางนงนุช  สนุทรสขุ

วัน/เวลา

จันทร์

ศ21213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.1

พกักลางวัน

ศ22213 คีตศิลปไ์ทย 3 ม.2

องัคาร

ศ21213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.1

พฤหสัฯ

ศ21213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.1 303-22038

ศ22213 คีตศิลปไ์ทย 3 ม.2 ทกัษะการขับร้องเพลงไทย 5

ป.ตรี ป ี3

ศ22213 คีตศิลปไ์ทย 3 ม.2

พธุ

303-22038

ทกัษะการขับร้องเพลงไทย 5

ป.ตรี ป ี3



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ส21201 ส21201

รายวิชา หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง

หอ้งเรียน ม.1/1 ม.1/2

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50เวลาเรียน แผน 2

วรรณคดีและการประพนัธ์

ป.ตรี ป ี2

พฤหสัฯ

303-22011

พกักลางวัน

300-11001

จันทร์

องัคาร

พธุ

ศุกร์

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวพิมพ์ฉตัราพร  ดวงสร้อย

วัน/เวลา

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ป.ตรี ป ี1

ศ32249

ขับร้องเพลงไทย 3 (โท)

ม.5

303-22007

การบรรจเุพลงร้องและเพลงหน้าพาทย์

ป.ตรี ป ี3



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

พธุ

เพลงร้องส าหรับเด็ก

ป.ตรี ป ี1

303-30005

เพลงร้องส าหรับเด็ก

ป.ตรี ป ี1

ศ33213 คีตศิลปไ์ทย 5 ม.6

ศ31213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.4

ศ33213 คีตศิลปไ์ทย 5 ม.6

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นางสาวบญุสม  ทรัพยส์นิ

วัน/เวลา

จันทร์
303-22035

ทักษะการขับร้องเพลงสามชั้นฯ

ป.ตรี ป ี4

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

ศ31213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.4

ศ33213 คีตศิลปไ์ทย 5 ม.6

ศ31213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.4

ศ33213 คีตศิลปไ์ทย 5 ม.6พฤหสัฯ

พกักลางวัน
องัคาร

ขับร้องเพลงไทย 5 (โท)

ม.6

ศ31213 คีตศิลปไ์ทย 1 ม.4

ศ33249

303-22035

ทักษะการขับร้องเพลงสามชั้นฯ

ป.ตรี ป ี4

303-30005



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ31229

รายวิชา ทฤษฎเีอก

หอ้งเรียน ม.4

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ31229

รายวิชา ทฤษฎเีอก

หอ้งเรียน ม.6

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

เวลาเรียน แผน 2

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ศ31251 ดนตรีสากล 1 (โท) ม.4

ศ32251 ดนตรีสากล 2 (โท) ม.5

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ศ33251 ดนตรีสากล 3 (โท) ม.6

พธุ

ศ31251 ดนตรีสากล 1 (โท) ม.4

ศ32251 ดนตรีสากล 2 (โท) ม.5

เวลาเรียน แผน 2

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

นางสาววศินี  พุ่มบานเยน็

วัน/เวลา

จันทร์

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

พกักลางวัน

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

องัคาร

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ33251 ดนตรีสากล 3 (โท) ม.6

พฤหสัฯ

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

ศุกร์

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายเศรษฐกรณ์  วรรณศิลป์

วัน/เวลา

จันทร์

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

พกักลางวัน

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

พฤหสัฯ

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

องัคาร

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

พธุ

ศุกร์

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3



ชั่วโมงที่ 1 2 3 4 5 6 7 8

เวลา 08.10-09.10 09.10-10.10 10.10-11.10 11.10-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา

หอ้งเรียน

รหสัวิชา ศ31229

รายวิชา ทฤษฎเีอก

หอ้งเรียน ม.5

รหสัวิชา

รายวิชา ประชุม

หอ้งเรียน

รหสัวิชา

รายวิชา ชมรม

หอ้งเรียน

08.10-09.00 09.00-09.50 09.50-10.40 10.40-11.30 11.30-12.20 12.20-13.10 13.10-14.00 14.00-14.50

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2560 วิทยาลยันาฏศิลปลพบรุี

นายสมประสงค์  สขุมา

วัน/เวลา

เวลาเรียน แผน 2

ศุกร์

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1 ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2 ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3 ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

พฤหสัฯ

พธุ

ศ31251 ดนตรีสากล 1 (โท) ม.4

ศ32251 ดนตรีสากล 2 (โท) ม.5

ศ33251 ดนตรีสากล 3 (โท) ม.6

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3 ศ33215 ดนตรีสากล 5 ม.6

301-22016

ดนตรีส าหรับครูนาฏศิลป์

ป.ตรี ป ี2

องัคาร

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

จันทร์

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

พกักลางวัน

ศ31215 ดนตรีสากล 1 ม.4

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2 ศ32215 ดนตรีสากล 3 ม.5

ศ21215 ดนตรีสากล 1 ม.1

ศ22215 ดนตรีสากล 3 ม.2

ศ23215 ดนตรีสากล 5 ม.3


