
วนั ช้ัน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ป.2/1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 1 ทศันศิลป์ พลศึกษา ภาษาไทย

ป.2/2 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา คอมพิวเตอร์ องักฤษ 2 ทศันศิลป์ ภาษาไทย
ป.2/3 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ องักฤษ 1 การงาน ภาษาไทย
ป.2/4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย
ป.2/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา องักฤษ3 ประวติัศาสตร์ ภาษาไทย
ป.2/6 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย

ป.2/MEP องักฤษ1 คณิตศาสตร์ Health สงัคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาไทย
องัคาร ป.2/1 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

ป.2/2 คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ องักฤษ 2 องักฤษ 1 ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/3 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา องักฤษ3 ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี องักฤษ3 ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/5 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา องักฤษ 1 การงาน ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/6 คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 ทศันศิลป์ สงัคมศึกษา องักฤษ 2 ลูกเสือ-ยวุ

ป.2/MEP องักฤษ1 คณิตศาสตร์ การงาน Science ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
พุธ ป.2/1 คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย ชุมนุม

ป.2/2 คณิตศาสตร์ การงาน วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา สุขศึกษา ชุมนุม
ป.2/3 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ทศันศิลป์ ภาษาไทย ชุมนุม
ป.2/4 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทศันศิลป์ การงาน องักฤษ 1 ชุมนุม
ป.2/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ ชุมนุม
ป.2/6 คณิตศาสตร์ พลศึกษา องักฤษ 2 องักฤษ3 ภาษาไทย ชุมนุม

ป.2/MEP ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา Mathematics
พฤหัสบดี ป.2/1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงาน แนะแนว องักฤษ3 ภาษาไทย

ป.2/2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา ภาษาไทย ดนตรี แนะแนว
ป.2/3 คณิตศาสตร์ องักฤษ 2 ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว
ป.2/4 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย แนะแนว
ป.2/5 คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา องักฤษ 2 ภาษาไทย
ป.2/6 คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา การงาน ภาษาไทย แนะแนว

ป.2/MEP Mathematics ประวติัศาสตร์ Science ดนตรี พลศึกษา ภาษาไทย
ศุกร์ ป.2/1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 2 คอมพิวเตอร์ สงัคมศึกษา ดนตรี

ป.2/2 คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 วิทยาศาสตร์ องักฤษ3 ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.2/3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย
ป.2/4 คณิตศาสตร์ องักฤษ 2 คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย
ป.2/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี องักฤษ 2 พลศึกษา แนะแนว
ป.2/6 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ องักฤษ 1 ภาษาไทย

ป.2/MEP Mathematics คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ แนะแนว
                                                                              *** โฮมรูม  วนัพุธ  สัปดาห์ที ่2 ของเดอืน
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ตารางสอนรวมสายช้ัน ป.2   ปีการศึกษา  2556  (20 เม.ย.56)
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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วนั ช้ัน 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ป.2/1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 1 ทศันศิลป์ พลศึกษา ภาษาไทย

ป.2/2 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา คอมพิวเตอร์ องักฤษ 2 ทศันศิลป์ ภาษาไทย
ป.2/3 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ องักฤษ 1 การงาน ภาษาไทย
ป.2/4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย
ป.2/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา องักฤษ3 ประวติัศาสตร์ ภาษาไทย
ป.2/6 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย

ป.2/MEP องักฤษ1 คณิตศาสตร์ Health สงัคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาไทย
องัคาร ป.2/1 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

ป.2/2 คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ องักฤษ 2 องักฤษ 1 ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/3 คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา องักฤษ3 ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี องักฤษ3 ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/5 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา องักฤษ 1 การงาน ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
ป.2/6 คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 ทศันศิลป์ สงัคมศึกษา องักฤษ 2 ลูกเสือ-ยวุ

ป.2/MEP องักฤษ1 คณิตศาสตร์ การงาน Science ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ
พุธ ป.2/1 คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย ชุมนุม

ป.2/2 คณิตศาสตร์ การงาน วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา สุขศึกษา ชุมนุม
ป.2/3 คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ทศันศิลป์ ภาษาไทย ชุมนุม
ป.2/4 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทศันศิลป์ การงาน องักฤษ 1 ชุมนุม
ป.2/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ ชุมนุม
ป.2/6 คณิตศาสตร์ พลศึกษา องักฤษ 2 องักฤษ3 ภาษาไทย ชุมนุม

ป.2/MEP ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา Mathematics
พฤหัสบดี ป.2/1 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงาน แนะแนว องักฤษ3 ภาษาไทย

ป.2/2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา ภาษาไทย ดนตรี แนะแนว
ป.2/3 คณิตศาสตร์ องักฤษ 2 ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว
ป.2/4 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย แนะแนว
ป.2/5 คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา องักฤษ 2 ภาษาไทย
ป.2/6 คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา การงาน ภาษาไทย แนะแนว

ป.2/MEP Mathematics ประวติัศาสตร์ Science ดนตรี พลศึกษา ภาษาไทย
ศุกร์ ป.2/1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 2 คอมพิวเตอร์ สงัคมศึกษา ดนตรี

ป.2/2 คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 วิทยาศาสตร์ องักฤษ3 ภาษาไทย ภาษาไทย
ป.2/3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย
ป.2/4 คณิตศาสตร์ องักฤษ 2 คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย
ป.2/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี องักฤษ 2 พลศึกษา แนะแนว
ป.2/6 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ องักฤษ 1 ภาษาไทย

ป.2/MEP Mathematics คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ แนะแนว
                                                                              *** โฮมรูม  วนัพุธ  สัปดาห์ที ่2 ของเดอืน
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ตารางสอนรวมสายช้ัน ป.2   ปีการศึกษา  2556  (20 เม.ย.56)
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ ทศันศิลป์ พลศึกษา ภาษาไทย

องัคาร คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

พุธ คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย ชุมนุม

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงาน แนะแนว องักฤษ 3 ภาษาไทย

ศุกร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 2 คอมพิวเตอร์ สงัคมศึกษา ดนตรี

หมายเหตุ    วนัพธุ  สปัดาห์ท่ี 2  ของเดือน  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/1  ปีการศึกษา  2556  

                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา คอมพิวเตอร์ องักฤษ 2 ทศันศิลป์ ภาษาไทย

องัคาร คณิตศาสตร์ ประวติัศาสตร์ องักฤษ 2 องักฤษ 1 ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

พุธ คณิตศาสตร์ การงาน วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา สุขศึกษา ชุมนุม

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา ภาษาไทย ดนตรี แนะแนว

ศุกร์ คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 วิทยาศาสตร์ องักฤษ 3 ภาษาไทย ภาษาไทย

หมายเหตุ    วนัพธุ  สปัดาห์ท่ี 2  ของเดือน  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/2  ปีการศึกษา  2556  
                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา วิทยาศาสตร์ องักฤษ 1 การงาน ภาษาไทย

องัคาร คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สุขศึกษา องักฤษ 3 ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

พุธ คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา ประวติัศาสตร์ ทศันศิลป์ ภาษาไทย ชุมนุม

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ องักฤษ 2 ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว

ศุกร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย พลศึกษา องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย

หมายเหตุ    วนัพธุ  สปัดาห์ท่ี 2  ของเดือน  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/3  ปีการศึกษา  2556  
                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
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าน
อา
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งว
นั



วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย

องัคาร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี องักฤษ 3 ลูกเสือ-ยวุ

พุธ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ทศันศิลป์ การงาน องักฤษ 1 ชุมนุม

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ ภาษาไทย องักฤษ 1 องักฤษ 2 ภาษาไทย แนะแนว

ศุกร์ คณิตศาสตร์ องักฤษ 2 คอมพิวเตอร์ พลศึกษา สงัคมศึกษา ภาษาไทย

หมายเหตุ    วนัพฤหสับดี ท่ี 1พ.ย.55,  6 ธ.ค.55,  4 ม.ค.56, 7 ก.พ.56,  7  ม.ีค.56  เข้าห้องประชุม อบรมคุณธรรมจริยธรรม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/4  ปีการศึกษา  2556   
                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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าน
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หา
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ลา
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นั



วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา องักฤษ 3 ประวติัศาสตร์ ภาษาไทย

องัคาร คณิตศาสตร์ สงัคมศึกษา องักฤษ 1 การงาน ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

พุธ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ ชุมนุม

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 วิทยาศาสตร์ สงัคมศึกษา องักฤษ 2 ภาษาไทย

ศุกร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี องักฤษ 2 พลศึกษา แนะแนว

หมายเหตุ    วนัพธุ  สปัดาห์ท่ี 2  ของเดือน  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/5  ปีการศึกษา  2556
                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
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ปร
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าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั



วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดนตรี วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย

องัคาร คณิตศาสตร์ องักฤษ 1 ทศันศิลป์ สงัคมศึกษา องักฤษ 2 ลูกเสือ-ยวุ

พุธ คณิตศาสตร์ พลศึกษา องักฤษ 2 องักฤษ 3 ภาษาไทย ชุมนุม

พฤหัสบดี คณิตศาสตร์ สุขศึกษา สงัคมศึกษา การงาน ภาษาไทย แนะแนว 

ศุกร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์ องักฤษ 1 ภาษาไทย

หมายเหตุ    วนัพธุ  สปัดาห์ท่ี 2  ของเดือน  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/6  ปีการศึกษา  2556
                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั



วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30

จันทร์ องักฤษ 1 คณิตศาสตร์ Health สงัคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาไทย

องัคาร องักฤษ 2 คณิตศาสตร์ การงาน Science ภาษาไทย ลูกเสือ-ยวุ

พุธ Mathematics วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สงัคมศึกษา ชุมนุม

พฤหัสบดี Mathematics ประวติัศาสตร์ Science ดนตรี พลศึกษา ภาษาไทย

ศุกร์ Mathematics คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ทศันศิลป์ แนะแนว

หมายเหตุ    วนัพธุ  สปัดาห์ท่ี 2  ของเดือน  กจิกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม

   ลงช่ือ  ……………………………   รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ          ลงช่ือ   ………………………………….   ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                 (  นางสุพรทิพย ์เกษมสิน) ( นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี  )

ตารางสอนช้ัน ป. 2/Mep  ปีการศึกษา  2556
                        โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
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ปร
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าน
อา
หา
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ลา
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
ัน

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง

พกั
รับ
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ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั



ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556

พกั
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ะท

าน
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หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
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ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
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าน
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หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง

พกั
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ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั



ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
ัน

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
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ปร
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หา
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นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
ัน

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา
รก
ลา
งว
ัน

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา
หา

รก
ลา
งว
นั



ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2555
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ลา
งว
นั



ครูผู้สอน    นางปริศนา  จ าปาจันทร์

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/3

องัคาร องักฤษ 1  ป.2/6 องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ องักฤษ 1  ป.2/1 องักฤษ 1  ป.2/4 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี องักฤษ 1  ป.2/5 องักฤษ 1  ป.2/4 แนะแนว 2/1 แนะแนว 2/2

ศุกร์ องักฤษ 1  ป.2/2 องักฤษ 1  ป.2/3 องักฤษ 1  ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    ครู Joseph
                                  สอนวิชา    Mathematics  Mep 2   (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) ,                                                           

                                                      ชุมนุม  E  ป.2   (1)   และ ลูกเสือ  ป.2 (1)   รวม  14 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ Mathematics E3 E3

1/Mep 2/5 6/5
องัคาร Mathematics E3 E3

1/Mep ป.2/3 2/4
พุธ Mathematics Mathematics E3 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

2/Mep 1/Mep 2/6
พฤหัสบดี E3 E3 E3 Mathematics

6/3 6/6 2/1 2/Mep

ศุกร์ Mathematics E3
2/Mep ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน   สุกญัญา  อุ่นสากล

                                                         สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนุม ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/3 วิทย์ ป.2/6

องัคาร วิทย์ ป.2/4 วิทย์ ป.2/1 วิทยาศาสตร์ Mep2 ยุวะ ช้ัน ป.2

พุธ วิทยาศาสตร์ Mep2 วิทย์ ป.2/2 วิทย์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี วิทย์ ป.2/1 วิทย์ ป.2/5 วิทย์ ป.2/3

ศุกร์ วิทย์ ป.2/6 วิทย์ ป.2/2

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายรัตน์ณรงค์  วงศ์กาฬสินธ์ุ

                                  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),                                                               
                                                                           ชุมนุม (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/6 คอมพิวเตอร์ การงาน 

ป.2/2 ป.2/3
องัคาร คอมพิวเตอร์ ป.2/3 การงาน การงาน ลูกเสือ 

MEP ป.2 ป.2/5
พุธ การงาน ป.2/2 คอมพิวเตอร์ ป.2/5 การงาน ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/4
พฤหัสบดี การงาน การงาน 

ป.2/1 ป.2/6
ศุกร์ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ป.2/4 คอมพิวเตอร์

MEP ป.2  ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ ดนตรี ป.2/6 ทัศนศิลป์ ป.2/1 ทัศนศิลป์ ป.2/2

องัคาร ทัศนศิลป์ ป.2/6 ดนตรี ป.2/4 ลูกเสือ 

พุธ ทัศนศิลป์ ป.2/4 ทัศนศิลป์ ป.2/3 ทัศนศิลป์ ป.2/5 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี  ดนตรี ป.2/3  ดนตรี ป.2/MEP ดนตรี ป.2/2

ศุกร์ ดนตรี ป..2/5 ทัศนศิลป์ ป.2/Mep ดนตรี ป.2/1

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายอิทธิเชษฐ์  เชาว์พร้อม

                                  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),                                                                       
                                                      ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ สุขศึกษา  ป.2/5 สุขศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/1

องัคาร สุขศึกษา ป.2/3 สุขศึกษา  ป.2/1 ลูกเสือ ช้ัน ป.2

พุธ พลศึกษา  ป.2/6 สุขศึกษา ป.2/2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2

พฤหัสบดี สุขศึกษา  ป.2/6 พลศึกษา  ป.2/2 พลศึกษา  ป.2/Mep แนะแนว ป.2/3

ศุกร์ พลศึกษา  ป.2/3 พลศึกษา  ป.2/4 พลศึกษา  ป.2/5

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผู้สอน    นายเอกสิทธ์ิ

                                                                              สอนวิชา  องักฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),                                  
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จนัทร์ องักฤษ2

ป.2/2

องัคาร องักฤษ2 องักฤษ2 ลูกเสือ ช้ัน ป.2
ป.2/2 ป.2/6

พุธ องักฤษ2 องักฤษ2 ชุมนุม ช้ัน ป. 2
ป.2/6 ป.2/1

พฤหัสบดี องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/3 ป.2/4 ป.2/5

ศุกร์ องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2 องักฤษ2
ป.2/4 ป.2/1 ป.2/5 ป.2/3

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน

                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ครูผูส้อน  นางวนันา  พยคัฆพงศ์

                                                               สอนวิชา  ประวติัศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวติัศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),                                                                        
                                                                  ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชัว่โมง

วนั / เวลา 08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30
จันทร์ ประวัติ ประวัติ

ป.2/4 ป.2/5
องัคาร ประวัติ ลูกเสือ

ป.2/2
พุธ ประวัติ ประวัติ ชุมนุม ช้ัน ป. 2

ป.2/1 ป.2/3
พฤหัสบดี ประวัติ แนะแนว

ป.2/MEP ป.2/4
ศุกร์ ประวัติ

ป.2/6

ลงช่ือ  ……………………………………  รองผูอ้  านวยการบริหารงานวิชาการ                         ลงช่ือ   ……………………………………….…  ผูอ้  านวยการโรงเรียน
                     (นางสุพรทิพย ์เกษมสิน)                  (นายเทพรังสรรค ์ จนัทรังษี)

ห้อง 1 ครูวิชชุดา  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/1 (5), ภาษาไทย ป.2/1 (6), สังคมศึกษา ป.2/1 (2), แนะแนว 2/1 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 2 ครูสมพร  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/2 (5), ภาษาไทย ป.2/2 (6), สังคมศึกษา ป.2/2 (2), แนะแนว 2/2 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 3 ครูประเสริฐศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/3 (5), ภาษาไทย ป.2/3 (6), สังคมศึกษา ป.2/3 (2), แนะแนว 2/3 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 4 ครูจนัทร์เพ็ญ  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/4 (5), ภาษาไทย ป.2/4 (6), สังคมศึกษา ป.2/4 (2), แนะแนว 2/4 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 5 ครูลมุล  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/5 (5), ภาษาไทย ป.2/5 (6), สังคมศึกษา ป.2/5 (2), แนะแนว 2/5(1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้อง 6 ครูนริาวัลย์  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/6 (5), ภาษาไทย ป.2/6 (6), สังคมศึกษา ป.2/6 (2), แนะแนว 2/6 (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  16  ชั่วโมง

ห้องMEP2 ครูไฉไลศรี  สอนวิชา คณิตศาสตร์  ป.2/M (3), ภาษาไทย ป.2/M (5), สังคมศึกษา ป.2/M (2), แนะแนว 2/M (1)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)  และยุวกาชาด ป. 2 (1)  รวม  13 ชั่วโมง

ครูปริศนา  สอนวิชา  ภาษาอังกฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)  แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูรัตนณ์รงค์  สอนวิชา  การงาน ป.2/1 -2/Mep  (7),   คอมพิวเตอร์ ป.2/1 - 2/Mep (7),  ชุมนมุ (1) , ลูกเสือ (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูอิทธิเชษฐ์  สอนวิชา  สุขศึกษา ป.2/1 - 2/6 (6),พลศึกษา ป.2/1 - 2/Mep (7)  แนะแนว ป.2/3 (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูวันนา  สอนวิชา  ประวัติศาสตร์  ป.2/1 - 2/6 (6), ประวัติศาสตร์  ป.2/MEP (1),  แนะแนว ป.2/4  (1),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  10 ชั่วโมง 

ครูภูวินทร์  สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทัศนศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7) ชุมนมุ (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชั่วโมง

ครูสุกัญญา  สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  ป.2/1 -2/Mep (14),  ชุมนมุ ป.2 (1)  และลูกเสือ ป. 2 (1)   รวม  16 ชั่วโมง

ครูลักขณา  สอนวิชา  ภาษาไทย(เสริม)  ห้อง ป.2/1-2/Mep(7) แนะแนว ป.2/5-6 (2)  รวม  9  ชั่วโมง

Joseph  สอนวิชา  Mathematics  Mep 2  (3),  English3   ป.2/1 - 2/6 (6),Health education Mep 1-3  (3) , ชุมนมุE  ป.2 (1) และ ลูกเสือป.2 (1)  รวม  14 ชั่วโมง 

เอกสิทธิ์  สอนวิชา  อังกฤษ2  ป.2/1-2/6 (12),  อังกฤษ1 Mep (2),ชุมนมุ ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16 ชั่วโมง

ครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 2

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

                                                         สอนวิชา  ภาษาองักฤษ  1  ป.2/1 - 2/6 (12)                                                     
                                                   แนะแนว 2/1 -2 (2)  , ชุมนุม ป. 2 (1)   และลูกเสือ ป. 2 (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2  ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ครูผู้สอน    นายภูวินทร์  

                                                            สอนวิชา  ดนตรี ป.2/1 - 2/ MEP( 7),  ทศันศิลป์ ป.2/1 - 2/Mep (7)                                                                    
                      ชุมนุม (1)   และลูกเสือ  (1)    รวม  16  ชัว่โมง
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