
วัน ชัน้ 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

ป.6/1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงาน อังกฤษ 2 คอมพิวเตอร์ I
ป.6/2 คณิตศาสตร์ อังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย แนะแนว สังคมศึกษา
ป.6/3 อังกฤษ 1 ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนะแนว
ป.6/4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ 2 I ศิลปศึกษา การงาน
ป.6/5 สังคมศึกษา ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ 3 คอมพิวเตอร์
ป.6/6 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 1 คอมพิวเตอร์ สังคมศึกษา ดนตรี/นาฏศิลป์

ป.6/1 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ชุมนุม ลูกเสือ-ยวุ
ป.6/2 อังกฤษ 3 คณิตศาสตร์ สุขศึกษา คอมพิวเตอร์ ชุมนุม ลูกเสือ-ยวุ
ป.6/3 อังกฤษ 1 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พลศึกษา ชุมนุม ลูกเสือ-ยวุ
ป.6/4 ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ ชุมนุม ลูกเสือ-ยวุ
ป.6/5 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ อังกฤษ 1 ภาษาไทย ชุมนุม ลูกเสือ-ยวุ
ป.6/6 คณิตศาสตร์ I ภาษาไทย อังกฤษ 2 ชุมนุม ลูกเสือ-ยวุ
ป.6/1 ภาษาไทย สุขศึกษา สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ อังกฤษ 2 พลศึกษา
ป.6/2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย I ศิลปศึกษา อังกฤษ 1 ประวัติศาสตร์
ป.6/3 สังคมศึกษา อังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี/นาฏศิลป์ การงาน
ป.6/4 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 1 พลศึกษา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ป.6/5 อังกฤษ 2 พลศึกษา ดนตรี/นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศึกษา
ป.6/6 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ 2 วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์ สุขศึกษา
ป.6/1 วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ดนตรี/นาฏศิลป์ ประวัติศาสตร์
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ตารางสอนรวมสายชั้น ป.6   ปีการศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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ป.6/2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 1 สังคมศึกษา พลศึกษา
ป.6/3 อังกฤษ 3 วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปศึกษา
ป.6/4 อังกฤษ 1 ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี/นาฏศิลป์

ป.6/5 คณิตศาสตร์ อังกฤษ 2 ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ การงาน แนะแนว
ป.6/6 ภาษาไทย อังกฤษ 3 คณิตศาสตร์ แนะแนว ประวัติศาสตร์ การงาน
ป.6/1 วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 1 คณิตศาสตร์ อังกฤษ 3 แนะแนว ศิลปศึกษ
ป.6/2 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ อังกฤษ 2 คณิตศาสตร์ ดนตรี/นาฏศิลป์ การงาน
ป.6/3 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สุขศึกษา สังคมศึกษา อังกฤษ 2 I
ป.6/4 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แนะแนว อังกฤษ 3 สุขศึกษา
ป.6/5 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา อังกฤษ 1 ภาษาไทย I
ป.6/6 อังกฤษ 1 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พละ สังคมศึกษา

ครูผู้สอน   นางทองใส    พรหมโคตรวงศ์

   สอนวิชา  ภาษาไทย 6/1-6/3 (12)     คณิต IS 6/1-6/2  (2)   ชุมนุม (1)   ยุวกาชาด (1)  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 ไทย 6/1 ไทย 6/3 ไทย 6/2

อังคาร ไทย 6/1 ชมุนุม ยวุกาชาด
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โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ ไทย 6/1 ไทย 6/2 ไทย 6/3

พฤหัสบดี ไทย 6/2 ไทย 6/1 ไทย 6/3

ศุกร์ ไทย 6/2 ไทย 6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  นางมยุรี    หนูอินทร์

   สอนวิชา  การงาน 5/1-5/6 (6)    การงาน 6/1-6/6 (6)  KI 6/2 (1)  ชุมนุม (1)  ยุวกาชาด (1) รวม   15  ชั่วโมง
วัน / 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 การงาน 6/1 การงาน 5/4 การงาน 6/4

อังคาร สุขศึกษา 6/2 การงาน 5/3 ชมุนุม ยวุกาชาด

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ สุขศึกษา 6/1 การงาน 5/5 การงาน 6/3

พฤหัสบดี การงาน 5/6 การงาน 6/5 การงาน 6/6

ศุกร์ สุขศึกษา 6/3 การงาน 5/2 การงาน 5/1 การงาน 6/2

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางอวบจิต   พรหมสาขาฯ

   สอนวิชา  องักฤษ 1  6/1-6/1  (12)  แนะแนว 6/1- 6/3 (3)  ชุมนุม (1)  ยุวกาด (1) รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 อังกฤษ1  6/3 อังกฤษ1  6/6 แนะแนว 6/2 แนะแนว 6/3

อังคาร อังกฤษ1  6/3 อังกฤษ1  6/5 ชมุนุม ยวุกาชาด

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ อังกฤษ 6/4 อังกฤษ1  6/2

พฤหัสบดี อังกฤษ1  6/4 อังกฤษ1  6/1 อังกฤษ1  6/2

ศุกร์ อังกฤษ1  6/6 อังกฤษ1  6/1 อังกฤษ1  6/5 แนะแนว 6/1

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางพนิดา     แกว้กิ่ง

   สอนวิชา  ภาษาไทย 6/4-6/6 (12)   KI 6/4 (1)  ชุมนุม (1)  ยุวกาชาด (1) รวม   17  ชั่วโมง
วัน / 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 ไทย 6/4 ไทย  6/5

อังคาร ไทย 6/4 ไทย  6/6 ไทย  6/5 ชมุนุม ยวุกาชาด

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ ไทย 6/4 ไทย  6/6 สุขศึกษา 6/6

พฤหัสบดี ไทย 6/6 ไทย  6/5

ศุกร์ ไทย 6/4 ไทย  6/6 สุขศึกษา 6/5 ไทย  6/5 สุขศึกษา 6/4

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน    นางปิยนารถ   วงศ์กาฬสินธุ์

   สอนวิชา  คณิตศาสตร์  6/4-6/6 (12)    คณิต IS  6/4-6/6 (3)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   17  ชั่วโมง
วัน / 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 คณิต  6/6 คณิต   6/4 คณิต  6/5

อังคาร คณิต  6/6 คณิต   6/5 คณิต  6/4 ชมุนุม ลูกเสือ

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ คณิต  6/6 คณิต  6/5 คณิต  6/4

พฤหัสบดี คณิต  6/5 คณิต 6/4 คณิต 6/6

ศุกร์ คณิต  6/5 คณิต 6/4 คณิต 6/6

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายมยูรศักด์ิ   ประทุมรัตน์

   สอนวิชา  สุขศึกษา  6/1-6/6 (6)   KI 6/1  (1)   ชุมนุม (1)   ลูกเสือ (1) รวม   9  ชั่วโมง
วัน / 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

อังคาร พละ  6/3 ชมุนุม ลูกเสือ

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ พละ 6/5 พละ  6/4 พละ  6/1

พฤหัสบดี พละ  6/2

ศุกร์ พละ  6/6

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน นางนพรัตน์  พรมเมือง

   สอนวิชา  คณิตศาสตร์ 6/1 - 6/3 (12)  คณิต IS 6/3 (1)   ชุมนุม (1)  ลูกเสือ  (1) รวม   17  ชั่วโมง
วัน / 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 คณิต  6/2 คณิต  6/1 คณิต  6/3

อังคาร คณิต  6/2 คณิต  6/3 คณิต  6/1 ชมุนุม ลูกเสือ

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556



พุธ คณิต  6/2 คณิต  6/3 คณิต  6/1

พฤหัสบดี คณิต  6/2 คณิต  6/1 คณิต  6/3

ศุกร์ คณิต  6/3 คณิต  6/1 คณิต  6/2

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางขนิษฐา   กลุกานนท์

   สอนวิชา  วิทยาศาสตร์ 6/1-6/4  (12)   วิทยI์S 6/1-6/4 (4)   ชุมนุม (1)   ยุวกาชาด (1) รวม   84  ชั่วโมง
วัน / 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 วิทย ์ 6/2 I 6/4 วิทย ์ 6/3 I 6/1

อังคาร วิทย ์ 6/1 วิทย ์ 6/3 ชมุนุม ยวุกาชาด

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ วิทย ์ 6/4 I 6/2

พฤหัสบดี วิทย ์ 6/1 วิทย ์ 6/3 วิทย ์ 6/2 วิทย ์ 6/4

ศุกร์ วิทย ์ 6/1 วิทย ์ 6/2 วิทย ์ 6/4 I 6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางเพชรปาณี   อินทรพานิชย์

   สอนวิชา  วิทยาศาสตร์  6/5-6/6 (4)    วิทยI์S 6/5-6/6  (2)   ชุมนุม (1)   ลูกเสือ  (1) รวม   10  ชั่วโมง
วัน / 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 วิทย ์ 6/6 วิทย ์ 6/5

อังคาร I  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ วิทย ์ 6/6 วิทย ์ 6/5

พฤหัสบดี

ศุกร์ วิทย ์ 6/5 วิทย ์ 6/6 I  6/5

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางอัญชลี   อินทนาม

   สอนวิชา  ทศันศิลป ์ 5/1-5/6 (6)   ทศันศลป ์6/1-6/6 (6)  ประวัติ 6/1 -3.(3)   ชุมนุม (1)   ยุวกาชาด (1)รวม   17  ชั่วโมง
วัน / 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 ทัศนศิลป ์5/6 ทัศนศิลป ์6/4

อังคาร ทัศนศิลป ์5/5 ทัศนศิลป ์5/2 ชมุนุม ยวุกาชาด

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ ทัศนศิลป ์5/1 ทัศนศิลป ์6/2 ทัศนศิลป ์6/6 ทัศนศิลป ์6/5

พฤหัสบดี ประวัติศาสตร์ 6/4 ทัศนศิลป ์5/4 ประวัติศาสตร์ 6/5ประวัติศาสตร์ 6/6 ทัศนศิลป ์6/3

ศุกร์ ทัศนศิลป ์5/3 ทัศนศิลป ์6/1

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางนภัตสร   แกว้ก าพล

   สอนวิชา  ประวัติศาสตร์ 6/1-6/6 (6)   แนะแนว 6/1-6/6 (6)   KI 6/2-6/3 (2)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 สังคม 6/5 ประวัติศาสตร์ 6/3 สังคม 6/6 สังคม 6/2

อังคาร สังคม 6/5 สังคม 6/4 สังคม 6/1 ชมุนุม ลูกเสือ

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556



พุธ สังคม 6/3 สังคม 6/1 ประวัติศาสตร์ 6/2

พฤหัสบดี สังคม 6/4 ประวัติศาสตร์ 6/1

ศุกร์ สังคม 6/3 สังคม 6/6

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางวรรยา  รัตนสีหา

   สอนวิชา  องักฤษ 2 6/1-6 (12) , แนะแนว  6/4 -6 (5)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   17  ชั่วโมง
วัน / 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 E2  6/2 E2  6/4 E2  6/1

อังคาร E2  6/4 E2  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ E2  6/5 E2  6/3 E2  6/6 E2  6/1

พฤหัสบดี E2  6/5 แนะแนว  6/6 แนะแนว  6/5

ศุกร์ E2  6/2 แนะแนว  6/4 E2  6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  MR. Gene.T

   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 E3  5/5 E3  6/5 E3  5/4

อังคาร E3  6/2 E3  4/6 ชมุนุม

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ E3  4/1 E3  4/5 E3  4/2 E3  5/1

พฤหัสบดี E3  6/3 E3  6/6 E3  4/4

ศุกร์ E3  5/2 E3  5/6 E3  6/1 E3  6/4

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  วรวิทย์ / เกยีรติยศ

   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 ป. 1/1 ป. 6/6

อังคาร ป. 1/4 MEP 1 ชมุนุม ลูกเสือ 

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ ป. 6/5 ป. 1/5 ป. 6/3

พฤหัสบดี ป. 1/2 ป. 1/3 ป. 6/1 ป. 6/4

ศุกร์ ป. 1/6 ป. 6/2

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายจิตรกร  แกว้กิ่ง

   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 คอม  6/6 คอม 6/1 คอม 6/5

อังคาร คอม 6/2 ชมุนุม ลูกเสือ

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ คอม 6/4

พฤหัสบดี คอม  6/3

ศุกร์

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายสุรชล  ดวงมาลา

   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 พละ  6/4

อังคาร ชมุนุม ลูกเสือ

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ พละ  6/1

พฤหัสบดี พละ  6/5 พละ  6/2

ศุกร์ พละ  6/6 พละ  6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายอรรถสิทธิ์

   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 E IS  6/5

อังคาร EIS  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2556
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



พุธ

พฤหัสบดี EIS  6/4

ศุกร์

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางนภัตสร   แกว้ก าพล
   สอนวิชา  ประวัติศาสตร์ 6/1-6/3 (3)  สังคมศึกษา 6/1-6(12)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   16  ชั่วโมง

วัน / 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 สังคม 6/5 ประวัติศาสตร์ 6/3 สังคม 6/6 สังคม 6/2

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



อังคาร สังคม 6/5 สังคม 6/4 สังคม 6/1 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ สังคม 6/3 สังคม 6/1 ประวัติศาสตร์ 6/2

พฤหัสบดี สังคม 6/4 ประวัติศาสตร์ 6/1

ศุกร์ สังคม 6/3 สังคม 6/6

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางวรรยา  รัตนสีหา
   สอนวิชา  องักฤษ 2 6/1-6 (12) , แนะแนว  6/4 -6 (5)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   15  ชั่วโมง
วัน / 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 E2  6/2 E2  6/4 E2  6/1
อังคาร E2  6/4 E2  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ E2  6/5 E2  6/3 E2  6/6 E2  6/1
พฤหัสบดี E2  6/5 แนะแนว  6/6 แนะแนว  6/5

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



ศุกร์ E2  6/2 แนะแนว  6/4 E2  6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  MR. Gene.T
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 E3  5/5 E3  6/5 E3  5/4
อังคาร E3  6/2 E3  4/6 ชมุนุม

พุธ E3  4/1 E3  4/5 E3  4/2 E3  5/1
พฤหัสบดี E3  6/3 E3  6/6 E3  4/4

ศุกร์ E3  5/2 E3  5/6 E3  6/1 E3  6/4

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  วรวิทย์ / เกยีรติยศ

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 ป. 1/1 ป. 6/6
อังคาร ป. 1/4 MEP 1 ชมุนุม ลูกเสือ 

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

ศุกร์ ป. 1/6 ป. 6/2

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายจิตรกร  แกว้กิ่ง
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 คอม  6/6 คอม 6/1 คอม 6/5
อังคาร คอม 6/2 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ คอม 6/4
พฤหัสบดี คอม  6/3

ศุกร์

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายสุรชล  ดวงมาลา
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 พละ  6/4
อังคาร ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ พละ  6/1
พฤหัสบดี พละ  6/5 พละ  6/2

ศุกร์ พละ  6/6 พละ  6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายอรรถสิทธิ์
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



วัน / 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 E IS  6/5
อังคาร EIS  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ
พฤหัสบดี EIS  6/4

ศุกร์

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางนภัตสร   แกว้ก าพล
   สอนวิชา  ประวัติศาสตร์ 6/1-6/3 (3)  สังคมศึกษา 6/1-6(12)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 สังคม 6/5 ประวัติศาสตร์ 6/3 สังคม 6/6 สังคม 6/2
อังคาร สังคม 6/5 สังคม 6/4 สังคม 6/1 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ สังคม 6/3 สังคม 6/1 ประวัติศาสตร์ 6/2

พฤหัสบดี สังคม 6/4 ประวัติศาสตร์ 6/1

ศุกร์ สังคม 6/3 สังคม 6/6

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555



ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นางวรรยา  รัตนสีหา
   สอนวิชา  องักฤษ 2 6/1-6 (12) , แนะแนว  6/4 -6 (5)  ชุมนุม (1)  ลูกเสือ (1) รวม   15  ชั่วโมง
วัน / 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 E2  6/2 E2  6/4 E2  6/1
อังคาร E2  6/4 E2  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ E2  6/5 E2  6/3 E2  6/6 E2  6/1
พฤหัสบดี E2  6/5 แนะแนว  6/6 แนะแนว  6/5

ศุกร์ E2  6/2 แนะแนว  6/4 E2  6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  MR. Gene.T
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555



วัน / 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 E3  5/5 E3  6/5 E3  5/4
อังคาร E3  6/2 E3  4/6 ชมุนุม

พุธ E3  4/1 E3  4/5 E3  4/2 E3  5/1
พฤหัสบดี E3  6/3 E3  6/6 E3  4/4

ศุกร์ E3  5/2 E3  5/6 E3  6/1 E3  6/4

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน  วรวิทย์ / เกยีรติยศ
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 ป. 1/1 ป. 6/6
อังคาร ป. 1/4 MEP 1 ชมุนุม ลูกเสือ 

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

ศุกร์ ป. 1/6 ป. 6/2

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1



ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายจิตรกร  แกว้กิ่ง
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 คอม  6/6 คอม 6/1 คอม 6/5
อังคาร คอม 6/2 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ คอม 6/4
พฤหัสบดี คอม  6/3

ศุกร์

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายสุรชล  ดวงมาลา
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555
โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555



จันทร์ พละ  6/4
อังคาร ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ พละ  6/1
พฤหัสบดี พละ  6/5 พละ  6/2

ศุกร์ พละ  6/6 พละ  6/3

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน
       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )

ครูผู้สอน   นายอรรถสิทธิ์
   สอนวิชา  รวม   16  ชั่วโมง
วัน / 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 E IS  6/5
อังคาร EIS  6/6 ชมุนุม ลูกเสือ

พุธ
พฤหัสบดี EIS  6/4

ศุกร์

ลงชื่อ                                             ผู้ช่วยงานบริหารงานวิชาการ                         ลงชื่อ                                                   ผู้อ านวยการโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสกลนคร   ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ตารางสอนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6   ปกีารศึกษา  2555



       (นางเพชรปาณี       อนิทรพานิชย์)              ( นายเทพรังสรรค์         จันทรังษี )


