ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/1 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
09.30-10.30

10.30-11.30

จันทร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

อังคาร

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

อังกฤษ 1

พุธ

ภาษาไทย

ศิลปะ

คณิ ตศาสตร์

พฤหัสบดี

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ดนตรี

ศุ กร์

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ 2

วิทยาศาสตร์

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นางดารา
วิจพกั ย์ษณบุ
ญ ) น)
(นางสุ พรทิ
เกษมสิ
รองผู
อ้ านวยการโรงเรี
ยนยนฝ่ ายบริ
หารงานวิ
ชาการ
รองผู
อ้ านวยการโรงเรี
ฝ่ ายบริ
หารงานวิ
ชาการ

11.3012.30
พักรับประทานอาหาร

08.30-09.30

วัน / เวลา

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

อังกฤษ 1

ประวัติฯ

แนะแนว

KI

สุขศึกษา

ลส/ยว

สังคมศึกษา

พละ

โฮมรู ม

อังกฤษ 3

อังกฤษ 2

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

ชุมนุม

การงานฯ

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์
จันทรั
ษี)งษี)
(นายเทพรั
งสรรค์
จันงทรั
ผูอ้ ผูานวยการโรงเรี
ยนยน
อ้ านวยการโรงเรี

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/2 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

09.30-10.30

10.30-11.30

จันทร์

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ1

ภาษาไทย

อังคาร

คณิ ตศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

พุธ

อังกฤษ 2

ภาษาไทย

สุ ขศึกษา

พฤหัสบดี

คณิ ตศาสตร์

พละ

วิทยาศาสตร์

ศุ กร์

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.3012.30
พักรับประทานอาหาร

08.30-09.30

วัน / เวลา

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

การงานฯ

อังกฤษ 2

ดนตรี

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ลส/ยว

อังกฤษ 1

อังกฤษ 3

โฮมรู ม

ประวัติฯ

สังคมศึกษา

I

ศิลปะ

ชุมนุม

แนะแนว

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
09.30-10.30

10.30-11.30

จันทร์

คณิ ต(ไทย)

คณิ ต (E)

พละ

อังคาร

คณิ ต(ไทย)

ภาษาไทย

สุ ขศึกษา

พุธ

คณิ ต (E)

ภาษาไทย

วิทย์ (E)

พฤหัสบดี

คณิ ต(ไทย)

วิทย์ (E)

คอมพิวเตอร์

ศุ กร์

คณิ ต (E)

สังคมศึกษา

คณิ ต(ไทย)

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.3012.30
พักรับประทานอาหาร

08.30-09.30

วัน / เวลา

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

สังคมศึกษา

วิทย์(ไทย)

การงาน

อังกฤษ 1

ประวัติ

ลส/ยว

ดนตรี

อังกฤษ 1

โฮมรู ม/แนะแนว

วิทย์(ไทย)

ศิลปะ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ชุมนุม

KI

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/4 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
09.30-10.30
การงานฯ

10.30-11.30
วิทยาศาสตร์

อังคาร

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ 1

ดนตรี

พุธ

คณิ ตศาสตร์

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

พฤหัสบดี

คณิ ตศาสตร์

คอมพิวเตอร์

อังกฤษ 2

ศุ กร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

ลงชื
ลงชื่อ่อ ............................................
............................................
(นางดารา
(นางสุ
พรทิวิพจย์กั ษณบุ
เกษมสิญน) )
รองผู
รองผูอ้ อ้ านวยการโรงเรี
านวยการโรงเรียยนน ฝ่ฝ่ายบริ
ายบริหหารงานวิ
ารงานวิชชาการ
าการ

11.3012.30
พักรับประทานอาหาร

จันทร์

08.30-09.30
คณิ ตศาสตร์

วัน / เวลา

12.30-13.30
ประวัติศาสตร์

13.30-14.30
อังกฤษ 1

14.30-15.30
แนะแนว

สุขศึกษา

ศิลปะ

ลส/ยว

พละ

อังกฤษ 2

โฮมรู ม

วิทยาศาสตร์

อังกฤษ 3

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ชุมนุม

I

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์
จันทรั
ษี) งษี)
(นายเทพรั
งสรรค์
จันงทรั
ผูอ้ านวยการโรงเรี
ยน ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/5 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุ กร์

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

คณิ ตศาสตร์

ประวัติ

ศิลปะ

คณิ ตศาสตร์

การงาน

วิทยาศาสตร์

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ 2

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

สังคมศึกษา

อังกฤษ 1

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

อังกฤษ 2

ลงชื่อ ............................................
ลงชื่อ ............................................
(นางดารา วิจกั ษณบุญ)
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.3012.30
พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

KI

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

ลส/ยว

อังกฤษ 3

วิทยาศาสตร์

โฮมรู ม

วิทยาศาสตร์

ดนตรี

แนะแนว

อังกฤษ 1

ชุมนุม

พละ

ลงชื่อ ............................................
ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/6 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุ กร์

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

คณิ ตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ 2

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ 1

ประวัติ

คณิ ตศาสตร์

แนะแนว

E3

คณิ ตศาสตร์

อังกฤษ 1

การงานฯ

ลงชื
ลงชื่อ ่อ............................................
............................................
(นางดารา
ญ ) น)
(นางสุ พรทิวิพจกัย์ษณบุ
เกษมสิ
รองผู
รองผูอ้ านวยการโรงเรี
อ้ านวยการโรงเรียนยนฝ่ ายบริ
ฝ่ ายบริหารงานวิ
หารงานวิชาการ
ชาการ

11.3012.30
พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

E2

พละ

KI

สังคมศึกษา

วิทยาศาสตร์

ลส/ยว

วิทยาศาสตร์

ศิลปะ

โฮมรู ม

คอมพิวเตอร์

ภาษาไทย

สุขศึกษา

สังคมศึกษา

ชุมนุม

ดนตรี

ลงชื่อ ลงชื
............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์งสรรค์
จันทรัจังนษีทรั
) งษี)
(นายเทพรั
ผูอ้ านวยการโรงเรี
ยน ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ดนตรี 4/1-6 ชุมนุม(1),ลูกเสื อ (1) 8 ชั่วโมง
วัน / เวลา

08.30-09.30

09.30-10.30

สอนโดย นางวีนัส พิมพ์ มลี าย (ครูประจาชั้นร่ วมป.4/1)

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

ดนตรี 4/2
ดนตรี 4/4

พุธ
พฤหัสบดี

ดนตรี 4/1

ศุ กร์

ดนตรี 4/6

ลงชื่อ ลงชื
............................................
่อ ............................................
(นางสุ พ(นางดารา
รทิพย์ เกษมสิ
) ญ)
วิจกั นษณบุ
รองผูอ้ รองผู
านวยการโรงเรี
ยน ฝ่ ายบริ
ารงานวิ
ชาการ ชาการ
อ้ านวยการโรงเรี
ยน ฝ่หายบริ
หารงานวิ

พักรับประทานอาหาร

จันทร์
อังคาร

14.30-15.30

ลูกเสื อ
ดนตรี 4/3
ดนตรี 4/5
ชุมนุม
ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์
งษี)งษี)
(นายเทพรั
งสรรค์จันจัทรันทรั
ผูอ้ ผูานวยการโรงเรี
ยนยน
อ้ านวยการโรงเรี

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

วัน / เวลา

08.30-09.30

09.30-10.30

จันทร์

อังกฤษ 1 4/2

อังคาร

อังกฤษ 1 4/4

พุธ

อังกฤษ 1 4/6

10.30-11.30

11.30-12.30

12.30-13.30
อังกฤษ 1 4/1

อังกฤษ 1 4/1

อังกฤษ 1 4/5

พฤหัสบดี
ศุ กร์

สอนโดย นางสาวนงค์ นุช ชมชายผล (ครูประจาชั้นร่ วมป.4/2)

พักรับประทานอาหาร

วิชา อังกฤษ 1 4/1-4/6 (12) , ชุมนุม (1) , ยุวกาชาด (1)
14 ชั่วโมง

อังกฤษ 1 4/4

อังกฤษ 1 4/6

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

13.30-14.30

อังกฤษ 1 4/3

14.30-15.30

ยุวกาชาด

อังกฤษ 1 4/2

อังกฤษ 1 4/3

อังกฤษ 1 4/5

ชุมนม

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรั
(นายวิทยางสรรค์
เครื อจัสุนคทรั
นธ์ง)ษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา คอมพิวเตอร์ ป.4/1-6 (6), การงาน ป.4/1-6 (6), ชุมนุม(1) , ยุวะ(1)
( 14 ชั่วโมง)

08.30-09.30

09.30-10.30

จันทร์

การงาน4/4

อังคาร

การงาน4/5

คอม 4/4

ศุ กร์

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30

การงาน4/2
คอม 4/2
คอม 4/5

พุธ
พฤหัสบดี

10.30-11.30

คอม 4/3
การงาน4/6

พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

สอนโดย นางพัชรินทร์ แสนวิเศษ (ครูประจาชั้นร่ วมป.4/3)

14.30-15.30
การงาน4/3

สุขศึกษา 4/1

คอม 4/6

ยุวกาชาด

คอม 4/1
ชุมนุม

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

การงาน4/1

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชาสั งคมศึกษา 4/1-6 (12)

สอนโดย นางพัชรินทร์ จุลบาท (ครูประจาชั้นร่ วมป.4/4)

ลูกเสื อ(1),ชุ มนุม(1) 14 ชั่วโมง

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

11.30-12.30

สังคม 4/1

จันทร์

พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

อังคาร
พุธ

สังคม 4/4

พฤหัสบดี

สังคม 4/5

ศุ กร์

สังคม 4/3

ลงชื่อลงชื
............................................
่อ ............................................
(นางสุ พ(นางดารา
รทิพย์ เกษมสิ
น) ญ )
วิจกั ษณบุ
รองผูอ้ รองผู
านวยการโรงเรี
ยน ฝ่ ยายบริ
ารงานวิ
ชาการชาการ
อ้ านวยการโรงเรี
น ฝ่หายบริ
หารงานวิ

สังคม 4/4

12.30-13.30

13.30-14.30

สังคม 4/3

สังคม 4/5

สังคม 4/6

สังคม 4/2

สังคม 4/1
สังคม 4/2
สังคม 4/6

ชุมนุม

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์
จันทรั
ษี) งษี)
(นายเทพรั
งสรรค์
จันงทรั
ผูอ้ านวยการโรงเรี
ยน ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี

14.30-15.30

ยุวกาชาด

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร

วัน / เวลา

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

วิทย์ 4/6

จันทร์

วิทย์ 4/2

อังคาร

วิทย์ 4/1

วิทย์ 4/4

พุธ
พฤหัสบดี
ศุ กร์

วิทย์ 4/5

วิทย์ 4/4

วิทย์ 4/1
วิทย์ 4/2

ลงชื่อ ............................................
ลงชื่อ ............................................
วิจกั ษณบุ
(นางสุ(นางดารา
พรทิพย์ เกษมสิ
น)ญ)
อ้ านวยการโรงเรี
ฝ่ ายบริ
หารงานวิ
ชาการ
รองผูรองผู
อ้ านวยการโรงเรี
ยน ยฝ่นายบริ
หารงานวิ
ชาการ

วิทย์ 4/2

สอนโดย นางบุษบง ประพันธ์ (ครูประจาชั้นร่ วมป.4/5)

11.30-12.30

พักรับประทานอาหาร

วิชา วิทยาศาสตร์ 4/1-4/6(15), ลูกเสือ(1),ชุมนุม(1) 17 ชั่วโมง

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

วิทย์ 4/1
วิทย์ 4/6
วิทย์ 4/6

ลูกเสื อ

วิทย์ 4/5

วิทย์ 4/5

วิทย์ 4/4
ชุมนุม

ลงชื่อ ............................................
ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังผูสรรค์
จันทรังษี)ยน
อ้ านวยการโรงเรี
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา พละศึกษา 3/1-3/6 (7) , 4/1-4/6 (7), สุ ขศึกษา 4/3 (1), ลูกเสื อ(1),ชุมนุม(1)
16 ชั่วโมง

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

จันทร์

พละ 4/3

อังคาร

สุขศึกษา 4/3
พละ 3/4

พุธ
พฤหัสบดี
ศุ กร์

พละ 3 MEP

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นางสุ(นางดารา
พรทิพย์ เกษมสิ
วิจกั ษณบุ
น)ญ)
รองผูรองผู
อ้ านวยการโรงเรี
อ้ านวยการโรงเรี
ยน ยฝ่นายบริ
ฝ่ ายบริ
หารงานวิ
หารงานวิ
ชาการ
ชาการ

11.30-12.30

พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

นายพงษ์ ศักดิ์ โสภา (ครูประจาชั้นร่ วมป.4/6)

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

พละ 4/6

พละ 3/2

พละ 4/2

ลูกเสื อ

พละ 4/4

พละ 4/1

พละ 3/6

พละ 3/5

พละ 3/1

พละ 3/3

ชุมนุม

พละ 4/5

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ไทย(4),คณิต(5),KI (1) สุ ขศึกษา(1) , ศิลปะ(1) ,ประวัติ (1) ชุมนุม(1) , ลุกเสื อ(1),
แนะแนว (1),โฮมรูม (1) ( 16 ชั่วโมง)

09.30-10.30

จันทร์

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

อังคาร

คณิ ตศาสตร์
ศิลปะ

พุธ
พฤหัสบดี

คณิ ตศาสตร์

ศุ กร์

คณิ ตศาสตร์

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นางสุ(นางดารา
พรทิพย์ เกษมสิ
น) ญ )
วิจกั ษณบุ
รองผูรองผู
อ้ านวยการโรงเรี
ยน ยฝ่นายบริ
หารงานวิ
ชาการ
อ้ านวยการโรงเรี
ฝ่ ายบริ
หารงานวิ
ชาการ

10.30-11.30

คณิ ตศาสตร์

แนะแนว

11.30-12.30
พักรับประทานอาหาร

08.30-09.30

วัน / เวลา

สอนโดย นางประพิศ ทรงวิชา

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

ประวัติ
KI

สุขศึกษา

ลส/ยว
โฮมรู ม

ภาษาไทย
ภาษาไทย

ชุมนุม

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์
จันทรั
ษี)งษี)
(นายเทพรั
งสรรค์
จันงทรั
ผูอ้ ผูานวยการโรงเรี
ยนยน
อ้ านวยการโรงเรี

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ไทย(4),คณิต(5),KI (1) สุ ขศึกษา(1) , ศิลปะ(1) ,ประวัติ (1) ชุมนุม(1) , ลุกเสื อ(1),
แนะแนว (1),โฮมรูม (1) ( 16 ชัวโมง)

08.30-09.30

จันทร์

คณิ ตศาสตร์

อังคาร

คณิ ตศาสตร์

09.30-10.30

10.30-11.30
ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย

พุธ
พฤหัสบดี

คณิ ตศาสตร์

ศุ กร์

คณิ ตศาสตร์

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

ภาษาไทย

11.30-12.30
พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

สอนโดย นางสุ วณี แสงมณี

12.30-13.30

13.30-14.30

ภาษาไทย

14.30-15.30

ลส/ยว
โฮมรู ม

ประวัติฯ
ศิลปะ

I
ชุมนุม

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

แนะแนว

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ไทย(4),คณิต(5),KI (1) , ศิลปะ(1) ,ประวัติ (1) ชุมนุม(1) , ลุกเสื อ(1),
แนะแนว (1),โฮมรูม (1) ( 18 ชั่วโมง)

08.30-09.30

จันทร์

คณิ ต(ไทย)

อังคาร

คณิ ต(ไทย)

10.30-11.30

ภาษาไทย
ภาษาไทย

พุธ
พฤหัสบดี

09.30-10.30

คณิ ต(ไทย)

ศุ กร์

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.30-12.30
พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

สอนโดย นางปาริชาติ พองพรหม

คณิ ต(ไทย)

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

วิทย์(ไทย)
ประวัติ

ลส/ยว
โฮมรู ม/แนะแนว

วิทย์(ไทย)

ศิลปะ

ภาษาไทย

ภาษาไทย

ชุมนุม

KI

ลงชื
ลงชื่อ่อ ............................................
............................................
(นายเทพรั
(นายเทพรังงสรรค์
สรรค์ จัจันนทรั
ทรังงษีษี))
ผูผูอ้ อ้ านวยการโรงเรี
านวยการโรงเรียยนน

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ไทย(4),คณิต(5),KI (1) สุ ขศึกษา(1) , ศิลปะ(1) ,ประวัติ (1) ชุมนุม(1) , ลุกเสื อ(1),

สอนโดย นางดวงจันทร์ ภู่ขา

แนะแนว (1),โฮมรูม (1) ( 16 ชั่วโมง)

อังคาร

คณิ ตศาสตร์

พุธ

คณิ ตศาสตร์

09.30-10.30

พฤหัสบดี

สุ ขศึกษา

ศุ กร์

คณิ ตศาสตร์

10.30-11.30
ภาษาไทย

่อ ............................................
ลงชืลงชื
่อ ............................................
วิจกั ษณบุ
(นางสุ(นางดารา
พรทิพย์ เกษมสิ
น) ญ)
อ้ านวยการโรงเรี
ฝ่ ายบริ
หารงานวิ
ชาการ
รองผูรองผู
อ้ านวยการโรงเรี
ยน ยฝ่นายบริ
หารงานวิ
ชาการ

11.30-12.30
พักรับประทานอาหาร

จันทร์

08.30-09.30
คณิ ตศาสตร์

วัน / เวลา

12.30-13.30
ภาษาไทย

13.30-14.30
KI

14.30-15.30
แนะแนว

ศิลปะ

ลส/ยว
โฮมรู ม

คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย

ชุมนุม

ลงชืลงชื
่อ ............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์
จันทรั
ษี) งษี)
(นายเทพรั
งสรรค์
จันงทรั
ผูอ้ านวยการโรงเรี
ยน ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี

ประวัติ

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ไทย(4),คณิต(5),KI (1) สุ ขศึกษา(1) , ศิลปะ(1) ,ประวัติ (1) ชุมนุม(1) , ลุกเสื อ(1),
แนะแนว (1),โฮมรูม (1) ( 16 ชัjวโมง)

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุ กร์

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

คณิ ตศาสตร์

ประวัติ

ศิลปะ

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

ลงชื่อ ............................................
ลงชื่อ ............................................
(นางดารา วิจกั ษณบุญ)
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.30-12.30
พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

สอนโดย นางภาวดี วัฒนภาศิริ

12.30-13.30

13.30-14.30

สุขศึกษา
ภาษาไทย

14.30-15.30
KI

คณิ ตศาสตร์

ลส/ยว
โฮมรู ม
แนะแนว

ชุมนุม

ลงชื่อ ............................................
ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร
วิชา ไทย(4),คณิต(5),KI (1) สุ ขศึกษา(1) , ศิลปะ(1) ,ประวัติ (1) ชุมนุม(1) , ลุกเสื อ(1),
แนะแนว (1),โฮมรูม (1) ( 16 ชัวโมง)

จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุ กร์

08.30-09.30

09.30-10.30

10.30-11.30

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

ภาษาไทย

คณิ ตศาสตร์

ประวัติ

คณิ ตศาสตร์

แนะแนว

คณิ ตศาสตร์

ลงชื่อ ่อ............................................
............................................
ลงชื
(นางดารา
กั ษณบุนญ) )
(นางสุ
พรทิพย์วิจเกษมสิ
รองผู
อ้ านวยการโรงเรียนยนฝ่ ายบริ
ฝ่ ายบริหารงานวิ
หารงานวิ
ชาการ
รองผู
อ้ านวยการโรงเรี
ชาการ

11.30-12.30
พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

สอนโดย นางสารภี เอี่ยมตาล

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30
KI
ลส/ยว

ศิลปะ

โฮมรู ม

ภาษาไทย

สุขศึกษา

ชุมนุม

ลงชื่อ ลงชื
............................................
่อ ............................................
(นายเทพรั
งสรรค์งสรรค์
จันทรัจังนษีทรั
) งษี)
(นายเทพรั
ผูอ้ านวยการโรงเรี
ยน ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
วิชา วิทย์ 4/3(2) , วิทย์ 5/3 (2) อังกฤษ 2 4/1-4/6 (10)
( 16 ชั่วโมง)

08.30-09.30

จันทร์

พฤหัสบดี

ศุ กร์

10.30-11.30

วิทย์ 5/3

E2 4/6

E2 4/6

อังคาร
พุธ

09.30-10.30

E2 4/2

E2 4/5

วิทย์ 4/3

วิทย์ 4/3

E2 4/4

E2 4/1

E2 4/5

ลงชื่อ ............................................
(นางสุ พรทิพย์ เกษมสิ น)
รองผูอ้ านวยการโรงเรี ยน ฝ่ ายบริ หารงานวิชาการ

11.30-12.30

12.30-13.30

13.30-14.30 14.30-15.30
E2 4/2

พักรับประทานอาหาร

วัน / เวลา

สอนโดย นายสุ รเชษฐ์ สิงห์ ทองไชย

ลูกเสือ
E2 4/4
E2 4/1
วิทย์ 5/3

ชุ มนุม

ลงชื่อ ............................................
(นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน

ตารางสอนรวมสายชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 ภาคเรียนที่ 1-2 ปี การศึกษา 2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

จันทร์

อังคาร

10.30-11.30 11.3012.30

ชั้ น
ป.4/1 คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา
ป.4/2 คณิ ตศาสตร์ อังกฤษ 1
ภาษาไทย
ป.4/3 คณิ ต(ไทย)
คณิ ต(E)
พละ
ป.4/4 คณิ ตศาสตร์ การงานฯ
ภาษาไทย
ป.4/5 คณิ ตศาสตร์ ประวัติฯ
ศิลปศึกษา
ป.4/6 คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ป.4/1 คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 1
ป.4/2 วิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์
KI
ป.4/3 คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
สุ ขศึกษา
ป.4/4 คณิ ตศาสตร์ อังกฤษ 1
ดนตรี
ป.4/5 คณิ ตศาสตร์ การงานฯ วิทยาศาสตร์
ป.4/6 คณิ ตศาสตร์ อังกฤษ 2
สุ ขศึกษา
ป.4/1 อังกฤษ 3
ศิลปะ
คณิ ตศาสตร์

พักรับประทานอาหาร

วัน

09.30-10.30

พักรับประทานอาหาร

08.30-09.30

12.30-13.30

13.30-14.30

14.30-15.30

อังกฤษ 1
การงานฯ
สังคมศึกษา
ภาษาไทย
สุ ขะ
ศิลปศึกษา
KI
พละ
อังกฤษ 1
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา

ประวัติฯ
อังกฤษ 2
วิทย์(ไทย)
KI
สังคมศึกษา
พละ
สุ ขศึกษา
สังคมศึกษา
ประวัติฯ
ศิลปะ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พละ

แนะแนว
ดนตรี
การงานฯ
แนะแนว
KI
KI
ลส/ยว
ลส/ยว
ลส-ยว
ลส/ยว
ลส/ยว
ลส/ยว
โฮมรู ม

พักรับป
พักรับประทานอาหาร

ดนตรี
วิทยาศาสตร์
สุ ขศึกษา
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
วิทย์ (E)
วิทย์
คอมพิวเตอร์
ประวัติฯ
ดนตรี
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
อังกฤษ 2
อังกฤษ1
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิ ต(ไทย)
สังคมศึกษา
อังกฤษ 2

พักรับประทานอาหาร

อังกฤษ 1
การงานฯ
อังกฤษ 2
ศิลปะ
ภาษาไทย
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
อังกฤษ 2
อังกฤษ 1
วิทยาศาสตร์
ประวัติฯ
วิทย์ (E)
สุ ขศึกษา
สังคมศึกษา
แนะแนว
อังกฤษ 2
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
คณิ ตศาสตร์
ภาษาไทย

กั รับประทานอาหาร

ป.4/5
ป.4/6
ป.4/1
ป.4/2
พุธ
ป.4/3
ป.4/4
ป.4/5
ป.4/6
ป.4/1
ป.4/2
พฤหัสบดี ป.4/3
ป.4/4
ป.4/5
ป.4/6
ป.4/1
ป.4/2
ศุกร์ ป.4/3
ป.4/4
ป.4/5

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
อังกฤษ 3
อังกฤษ 2
คณิ ต (E)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ต(ไทย)
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ต (E)
อังกฤษ 1
คณิ ตศาสตร์

คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
สังคมศึกษา
อังกฤษ 1
ดนตรี
พละ
อังกฤษ 3
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
สุ ขศึกษา
วิทย์(ไทย)
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
อังกฤษ 1

ศิลปะ
คณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
พละ
อังกฤษ 3
อังกฤษ 1
อังกฤษ 2
วิทยาศาสตร์
อังกฤษ 2
อังกฤษ 2
สังคมศึกษา
ศิลปะ
อังกฤษ 3
ดนตรี
ภาษาไทย
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม

ลส/ยว
ลส/ยว
ลส/ยว
โฮมรู ม
โฮมรู ม
โฮมรู ม
โฮมรู ม
โฮมรู ม
โฮมรู ม
คอมพิวเตอร์
ศิลปะ
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์
แนะแนว
อังกฤษ 3
การงานฯ
แนะแนว
KI
ประวัติศาสตร์
พละ

คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คณิ ต (E) สังคมศึกษา
อังกฤษ 1 คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย
คณิ ตศาสตร์ อังกฤษ 1

ภาษาไทย
คณิ ต(ไทย)
สังคมศึกษา
อังกฤษ 2
การงาน

พักรับประทานอาห

ศุกร์

ป.4/2
ป.4/3
ป.4/4
ป.4/5
ป.4/6

คอมพิวเตอร์
ภาษาไทย
ภาษาไทย
อังกฤษ 1
สังคมศึกษา

ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม
ชุมนุม

แนะแนว
KI
ประวัติศาสตร์
พละ
ดนตรี

