
(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

 

 
ตารางเรียน 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256 1 

 
 
 
 
 
 

 



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระสมุห์สถาพร   สฐุานวุฑฺฒี , ครูกมลนิษฐ์   วิเศษ 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร ์
(Monday) 

คอมพิวเตอร์ 
ครูนิรุตติ์ 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูเกชา 

สุขศึกษา 
ครูกัญญารัตน์ 

ภาษาอังกฤษ  
ครูสิทธิศักดิ์ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ภาษาไทย 
พระสมุห์สถาพร 

 
คณิตศาสตร์ พต. 
ครูกัญญารัตน์  

 

หน้าที่พลเมือง 
ครูปริวัฒน์ 

 
 
 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

ภาษาบาลี 
พระมหาฉัตรชัย 

ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

ภาษาบาลี 
พระมหาฉัตรชัย 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูเกชา 

เศรษฐศาสตร์ 
ครูบุญยืน 

ภาษาอังกฤษ  
ครูสิทธิศักดิ์ 

ภาษาไทย 
พระสมุห์สถาพร 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

 

งานบ้าน 
ครูกมลนิษฐ์ 

 

วิทยาศาสตร์ 
ครูเพ็ญผกา 

 

หน้าที่พลเมือง 
ครูปริวัฒน์ 

 
 

ภาษาอังกฤษ  
ครูสิทธิศักดิ์ 

ภาษาไทย 
พระสมุห์สถาพร 

ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

ภาษาบาลี 
พระมหาฉัตรชัย 

โฮมรูม 
คณิตศาสตร์ พฐ. 

ครูเกชา 
วิทยาศาสตร์ 
ครูเพ็ญผกา 

ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว    



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระนพนันท์   นวานนฺโท , ครูปริวัฒน์   ปกรณ์สกุลชาต ิ

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

วิทยาศาสตร์ 
ครูเพ็ญผกา 

 
 
 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

ภาษาบาลี 
ครูบุญชอบ 

ภาษาบาลี 
ครูบุญชอบ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

คอมพิวเตอร์ 
ครูนิรุตติ์ 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

 
 
 
 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

หน้าที่พลเมือง 
ครูปริวัฒน์ 

ภาษาไทย 
พระดนุสรณ์ 

ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

ภาษาบาลี 
ครูบุญชอบ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูเพ็ญผกา 

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูกัญญารัตน์ 

ภาษาไทย 
พระดนุสรณ์ 

ภาษาอังกฤษ 
พระทนงศักดิ์ 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

เศรษฐศาสตร์ 
ครูบุญยืน 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

สุขศึกษา 
ครูกัญญารัตน์ 

หน้าที่พลเมือง 
ครูปริวัฒน์ 

ภาษาอังกฤษ 
พระทนงศักดิ์ 

ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

ภาษาไทย 
พระดนุสรณ์ 

งานประดิษฐ์ 
ครูกมลนิษฐ์ 

โฮมรูม 
ภาษาบาลี 
ครูบุญชอบ 

ภาษาอังกฤษ 
พระทนงศักดิ์ 

 ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระอนุสร   ฐานุตฺตโร , นายนิรุตติ์   ถิ่นซื่อตรง 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

 

วิทยาศาสตร์ 
ครูปิยนุช 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตรดา 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ภาษาบาลี 
ครูนิกร 

พระพุทธศาสนา 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ 

 

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูกัญญารัตน์ 

งานเกษตร 
ครูกมลนิษฐ์ 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์ ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

คอมพิวเตอร์ 
ครูนิรุตติ์ 

 
 
 
 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

ภาษาบาลี 
ครูนิกร 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตรดา 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

ภาษาบาลี 
ครูนิกร 

หน้าที่พลเมือง 
ครูวีรพงศ์ 

สุขศึกษา 
ครูบุญชอบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตรดา 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

วิทยาศาสตร์ 
ครูปิยนุช 

หน้าที่พลเมือง 
ครูวีรพงศ์ 

โฮมรูม 
คณิตศาสตร์ พฐ. 

ครูชินบูรณ 
เศรษฐศาสตร์ 

ครูบุญยืน 
ภาษาไทย 

ครูกฤษฎาบดินทร ์ ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระครูสิริรัตนสุนทร , ครูบุญยืน   สุขจันทร์ , ครูชินบูรณ   เอี่ยมฉิม 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

ภาษาบาลี 
ครูบุญยืน 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตรดา 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

งานเกษตร 
ครูกมลนิษฐ์ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

 

วิทยาศาสตร์ 
ครูปิยนุช 

ภาษาบาลี 
ครูบุญยืน 

ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

ภาษาบาลี 
ครูบุญยืน 

 

พระพุทธศาสนา 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ ์

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูจิตรดา 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

คอมพิวเตอร์ 
ครูนิรุตติ์ 

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูกัญญารัตน์ 

หน้าที่พลเมือง 
ครูวีรพงศ์ 

สุขศึกษา 
ครูบุญชอบ 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์ ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

หน้าที่พลเมือง 
ครูวีรพงศ์ 

วิทยาศาสตร์ 
ครูปิยนุช 

โฮมรูม 
เศรษฐศาสตร์ 

ครูบุญยืน 
คณิตศาสตร์ พฐ. 

ครูชินบูรณ 
ภาษาอังกฤษ 

ครูจิตรดา 
ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระดนุสรณ์   ชุติวาที , ครูสิทธิศักดิ์   พลอาจ , ครูวันเพ็ญ   รอดพ่าย 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

 

ฟิสิกส์   
ครูวรรณภา 

 

 

ชีววิทยา 

ครูเพ็ญผกา  

  

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูชินบูรณ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

เคมี 
ครูปิยนุช 

 

ฟิสิกส์   
ครูวรรณภา 

 

 
 
 
 
 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

ภาษาอังกฤษ พฐ. 
ครูสิทธิศักดิ์ 

ภาษาบาลี 
ครูปริวัฒน์ 

ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

งานบ้าน 
ครูกมลนิษฐ์ 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

ภาษาอังกฤษ พฐ. 
ครูสิทธิศักดิ์ 

ภาษาบาลี 
ครูปริวัฒน์ 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

ภาษาบาลี 
ครูปริวัฒน์ 

เคมี 
ครูปิยนุช 

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูชินบูรณ 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร1 

ครูจิตรดา 

 
ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

สุขศึกษา 
ครูกัญญารัตน์ 

หน้าที่พลเมือง 
ครูปริวัฒน์ 

โฮมรูม 

 

ชีววิทยา 

ครูเพ็ญผกา  

 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น.  
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว   

 



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  ครูนิกร   โตแฉ่ง , ครูปิยนุช   เจริญผล ,  ครูเพ็ญผกา   ลีปลา 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

ภาษาบาลี 
ครูปริวัฒน์ 

คอมพิวเตอร์กราฟิก 1  
พระอนุสร 

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูชินบูรณ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

 
ภาษาอังกฤษ พฐ. 

ครูสิทธิศักดิ์ 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูชินบูรณ 

  ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

วิทยาศาสตร์ 
ครูเพ็ญผกา 

ภาษาอังกฤษ พฐ. 
ครูสิทธิศักดิ์ 

งานบ้าน 
ครูกมลนิษฐ์ 

ภาษาบาลี 
ครูปริวัฒน์ 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

ภาษาบาลี 
ครูปริวัฒน์ 

ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือการสื่อสาร1 

ครูจิตรดา 

คณิตศาสตร์ พต. 
ครูชินบูรณ 

  ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

หน้าที่พลเมือง 
ครูปริวัฒน์ 

สุขศึกษา 
ครูกัญญารัตน์ 

โฮมรูม 
ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

 
คณิตศาสตร์ พฐ. 

ครูชินบูรณ 
ธรรมวินัย 

  

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น.  
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

   

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระทนงศักดิ์   วิริยากโร , พระสมศักดิ์   ชุตินนฺโท , ครูจิตรดา   เสือเพ็ง 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

ภาษาบาลี 
พระครูสิริรัตนสุนทร 

เศรษฐศาสตร์ 
ครูบุญยืน 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

สุขศึกษา 
ครูกัญญารัตน์ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ชีววิทยา 
ครูเพ็ญผกา 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

งานประดิษฐ์ 
ครูกมลนิษฐ์ 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

ภาษาอังกฤษ พฐ. 
ครูสิทธิศักดิ์ ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

ฟิสิกส์ 
ครูวรรณภา 

เคมี 
ครูปิยนุช 

ชีววิทยา 
ครูเพ็ญผกา 

คณิตศาตร์ พต. 
ครูเกชา 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

เคมี 
ครูปิยนุช 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูเกชา 

ภาษาบาลี 
พระครูสิริรัตนสุนทร 

ภาษาอังกฤษ พฐ. 
ครูสิทธิศักดิ์ ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

ฟิสิกส์ 
ครูวรรณภา 

โฮมรูม  / 
ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-
เขียน1 (พระทนงศักดิ์) 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

ภาษาบาลี 
พระครูสิริรัตนสุนทร 

ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  ครูค าราม   สอนศิลป์ , ครูบุญชอบ   อ่อนทรวง 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

ภาษาบาลี 
พระครูสิริรัตนสุนทร 

เศรษฐศาสตร์ 
ครูบุญยืน 

ประวัติศาสตร์ 
พระนพนันท์ 

สุขศึกษา 
ครูกัญญารัตน์ 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

วิทยาศาสตร์ 
ครูวรรณภา 

 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

งานประดิษฐ์ 
ครูกมลนิษฐ์ 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

ภาษาอังกฤษ พฐ. 
ครูสิทธิศักดิ์ 

ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

  
การเขียนโปรแกรมภาษาซี 

พระครูสิริรัตนสุนทร 
คณิตศาตร์ พต. 

ครูเกชา 
ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

  
คณิตศาสตร์ พฐ. 

ครูเกชา 
ภาษาบาลี 

พระครูสิริรัตนสุนทร 
ภาษาอังกฤษ พฐ. 

ครูสิทธิศักดิ์ 
ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

  
โฮมรูม  / 

ภาษาอังกฤษเพื่อการอ่าน-
เขียน1 (พระทนงศักดิ์) 

ภาษาไทย 
ครูกฤษฎาบดินทร ์

ภาษาบาลี 
พระครูสิริรัตนสุนทร 

ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 

  3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  พระปลัดพิพัฒน์พงษ์   ภทฺทว โส , ครวูรรณภา   นามพุทธา , ครูกัญญารัตน์   เชยรักษา 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

 
 

 
 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนิกร 

แคลคูลัส1 
ครูเกชา 

แคลคูลัส1 
ครูเกชา 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ภาษาบาลี 
ครูวีรพงศ์ 

 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูเกชา 

สุขศึกษา 
ครูบุญชอบ 

ภูมิศาสตร์ 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

เคมี  
 ครูปิยนุช 

 
 

ฟิสิกส์    
ครูวรรณภา 

ภาษาบาลี 
ครูวีรพงศ์ 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

ฟิสิกส์    
ครูวรรณภา 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนิกร 

พระพุทธศาสนา 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ 

ชีววิทยา 
ครูเพ็ญผกา 

งานเกษตร 
ครูกมลนิษฐ์ 

ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

ชีววิทยา 
ครูเพ็ญผกา 

โฮมรูม/ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท่องเที่ยว1  

(ครูจิตรดา) 

เคมี  
 ครูปิยนุช 

ภาษาบาลี 
ครูวีรพงศ์ 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว    

 



(นายนิกร  โตแฉ่ง    ผู้พิมพ์   /  พระทนงศักดิ์  วิริยากโร   ผู้ตรวจทาน) 
 

ตารางเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 

โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ครูที่ปรึกษา  ครูวีรพงศ ์  อยู่ในวงศ ์, ครูเกชา   ตรงต่อกิจ , ครูกฤษฎาบดินทร ์  บัวน้อย 

 
           เวลา 

วัน 
คาบที่ 1 

09.00 - 09.50 
คาบที่ 2 

09.50 - 10.40 

พัก
ฉัน

ภัต
ตา

หา
รเพ

ล 

คาบที่ 3 
12.40 - 13.30 

คาบที่ 4 
13.30 -14.20 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที่ 5 
14.30 -15.20 

คาบที่ 6 
15.20 -16.10 

พัก
 1

0 
นา

ที 

คาบที ่7 
16.20 -17.10 

จันทร์ 
(Monday) 

วิทยาศาสตร์ 
ครปูิยนุช 

 
 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนิกร 

แคลคูลัส1 
ครูเกชา 

แคลคูลัส1 
ครูเกชา 

ชุมนุม ธรรมวินัย 

อังคาร 
(Tuesday) 

ภาษาบาลี 
ครูวีรพงศ์ 

 

คณิตศาสตร์ พฐ. 
ครูเกชา 

ภูมิศาสตร์ 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ์  ธรรมวินัย 

พุธ 
(Wednesday) 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

งานเกษตร 
ครูกมลนิษฐ์ 

ภาษาจาวา 
พระครูสิริรัตนสุนทร 

ภาษาบาลี 
ครูวีรพงศ์ 

ธรรมวินัย 

พฤหัสบดี 
(Thursday) 

พระพุทธศาสนา 
พระปลัดพิพัฒน์พงษ์ 

สุขศึกษา 
ครูบุญชอบ 

ภาษาอังกฤษ 
ครูนิกร 

ภาษาไทย 
ครูวันเพ็ญ 

  ธรรมวินัย 

ศุกร์ 
(Friday) 

 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยว1  

ครูจิตรดา 
โฮมรูม 

ทัศนศิลป์ 
ครูค าราม 

ภาษาบาลี 
ครูวีรพงศ์ 

 ธรรมวินัย 

 

หมายเหตุ       
1. วิชาภาษาบาลี และวิชาสามญัศกึษา เรียนในเวลา 09.00 – 16.10 น.  / วิชาธรรมวินัย เรียนในเวลา 16.20 – 17.10 น. 
2. เวลา 12.00 น.  นักเรียนทุกรูปต้องเข้าแถวร่วมกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ และรับฟังการอบรม ณ โรงเรียนสาธิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
3. เมื่อมีปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นกับนกัเรียน ให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว     


