
 

ตารางสอนระดบัชัน้อนบุาล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา   2558      

วนั ชั้น 08.40-09.00 09.00-09.50 09.50-10.10 10.10-10.40 10.40-11.40 11.40-13.20 13.20-14.00 14.00-14.50 14.50-15.00 

จนัทร์ 

อ.1 
กิจกรรมเคล่ือนไหว            

และจงัหวดั 
กิจกรรมกลางแจง้  กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ 
เกมการศึกษา 

พกักลางวนั 

นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี กิจกรรมเสริมทกัษะ 
การอ่าน /การเขียน 

ด่ืมนม/เตรียมตวักลบั
บา้น 

อ.2 
กิจกรรมเคล่ือนไหว             

และจงัหวดั 
กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ 
เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 

เก็บท่ีนอน 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี 

องัคาร 

อ.1 
กิจกรรมเคล่ือนไหว             

และจงัหวดั 
กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ 
เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 

เก็บท่ีนอน 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี 
กิจกรรมการทดลอง 

อ.2 
กิจกรรมเคล่ือนไหว               

และจงัหวดั 
กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม

ประสบการณ์ 
เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 

เก็บท่ีนอน 
กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี 

พธุ 

อ.1 

กิจกรรมเคล่ือนไหว              
และจงัหวดั 

กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี กิจกรรมการ
ประดิษฐ์ของเล่น 

 
อ.2 

กิจกรรมเคล่ือนไหว             
และจงัหวดั 

กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี 

พฤหสับดี 

อ.1 

กิจกรรมเคล่ือนไหว            
และจงัหวดั 

กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี 
องักฤษเพื่อการ

ส่ือสาร 

อ.2 

กิจกรรมเคล่ือนไหว               
และจงัหวดั 

กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           

และกิจกรรมเสรี 

 



 

ตารางสอนระดบัชัน้อนบุาล  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา   2558      

 

วนั ชั้น 08.40-09.00 09.00-09.50 09.50-10.10 10.10-10.40 10.40-11.40 11.40-13.20 13.20-14.00 14.00-14.50 14.50-15.00 

ศุกร์ 

อ.1 

กิจกรรมเคล่ือนไหว            
และจงัหวดั 

กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เกมการศึกษา 

พกักลางวนั 

นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           
และกิจกรรมเสรี กิจกรรมแสดง

บทบาทสมมุติ 
 

ด่ืมนม/เตรียมตวักลบั
บา้น 

อ.2 

กิจกรรมเคล่ือนไหว               
และจงัหวดั 

กิจกรรมกลางแจง้ กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ 

เกมการศึกษา นอนพกัผอ่น/ 
เก็บท่ีนอน 

กิจกรรมเสริม
ประสบการณ์           
และกิจกรรมเสรี 

    

หมายเหตุ    ชั้นอนุบาล 1  ครูสายิน  ศัพทเสวี     /    ชั้นอนุบาล 2    ครูณัฏฐิรา   บริบูรณ์ 

 

 

 

 

 



 

ตารางสอน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา   2558     ( 16  ก.ย. .58) 
วนั ชั้น 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

จนัทร์ 

ป.1 คณิต            พชัราภรณ์ ไทย          พชัราภรณ์ วิทย ์             พชัราภรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

พกักลางวนั 

ประวติั        พชัราภรณ์ ปริศนาค าทาย 
ป.2 ไทย             น ้าคา้ง คณิต           น ้าคา้ง วิทย ์             เบญจมาศ สงัคม            น ้าคา้ง บิงโก  สระ  พยญัชนะ 
ป.3 ไทย             เบญจมาศ องักฤษ.        รัตนา คณิต            สุวรรณา วิทย ์             เบญจมาศ คอมพิวเตอร์ 
ป.4 คณิต            เยาวลกัษณ์ หนา้ท่ี  ฯ       เบญจมาศ ไทย             น ้าคา้ง แนะแนว      เยาวลกัษณ์ ผลิตภณัฑ(์น ้ายาสระผม) 
ป..5 คณิต            สุวรรณา เสริมไทย     สุวรรณา วิทย ์           หงษ ์ ไทย              รจนา ละคร ,บทบาทสมมติ 
ป.6 วิทย ์           หงษ ์ วิทย ์             หงษ ์ สงัคม         วชัระ คณิต            สุวรรณา แอโรบิก 
ม.1 ไทย           รจนา คณิต            เยาวลกัษณ์ องักฤษ.        รัตนา องักฤษ.        รัตนา บา้นป่าเมืองกระถาง 
ม.2 สงัคม         วชัระ ไทย              รจนา คณิต            เยาวลกัษณ์ แนะแนว        หงษ ์ กีฬา 
ม.3 องักฤษ.        รัตนา หนา้ท่ี  ฯ       วชัระ ไทย              รจนา สงัคม         วชัระ คอมพิวเตอร์ 

องัคาร 

ป.1 คณิต            พชัราภรณ์ ไทย          พชัราภรณ์ วิทย ์             พชัราภรณ์ 

ชุมนุม 

จบัคู่ค  ากบัภาพ 

ป.2 ไทย             น ้าคา้ง คณิต           น ้าคา้ง วิทย ์             เบญจมาศ อาหารจากไข่ 
ป.3 ไทย             เบญจมาศ วิทย ์             เบญจมาศ คณิต            สุวรรณา ปริศนาค าทาย 
ป.4 คณิต            เยาวลกัษณ์ สงัคม         วชัระ ไทย             น ้าคา้ง แอโรบิก 
ป.5 คณิต            สุวรรณา หนา้ท่ี         สุวรรณา วิทย ์           หงษ ์ ผลิตภณัฑ(์น ้ายาลา้งจาน) 
ป.6 ไทย           รจนา องักฤษ.        รัตนา สงัคม         วชัระ ละคร , บทบาทสมมติ 
ม.1 สงัคม         วชัระ วิทย ์           หงษ ์ ไทย           รจนา คอมพิวเตอร์ 
ม.2 วิทย ์           หงษ ์ คณิต            เยาวลกัษณ์ องักฤษ.        รัตนา บา้นป่าเมืองกระถาง 
ม.3 องักฤษ.        รัตนา ไทย           รจนา คณิต            เยาวลกัษณ์ กีฬา 

   พธุ 

ป.1 คณิต            พชัราภรณ์ ไทย          พชัราภรณ์ สงัคม         พชัราภรณ์  
 
 
 
 

ลูกเสือ 

เกมบิงโก   สระ  พยญัชนะ 
ป.2 ไทย             น ้าคา้ง คณิต           น ้าคา้ง หนา้ท่ี           สุวรรณา คอมพิวเตอร์ 
ป.3 ไทย             เบญจมาศ คณิต            สุวรรณา สงัคม          เบญจมาศ จบัคู่ค  ากบัภาพ 
ป.4 องักฤษ.        รัตนา ประวติั        เบญจมาศ ไทย             น ้าคา้ง เล่านิทาน / บทบาทสมมติ 
ป..5 คณิต            สุวรรณา สงัคม         วชัระ สงัคม         วชัระ แอโรบิก 
ป.6 ไทย           รจนา ไทย           รจนา แนะแนว     รัตนา ผลิตภณัฑ(์เจลลา้งมือ) 
ม.1 วิทย ์           หงษ ์ วิทย ์           หงษ ์ ไทย             รจนา กีฬา 
ม.2 คณิต            เยาวลกัษณ์ องักฤษ.        รัตนา ประวติั      เยาวลกัษณ์ คอมพิวเตอร์ 

    ม.3 สงัคม         วชัระ คณิต            เยาวลกัษณ์ วิทย ์           หงษ ์ บา้นป่าเมืองกระถาง 



 

ตารางสอน  ภาคเรียนที่  2  ปีการศกึษา   2558     ( 16  ก.ย. .58) 
วนั    ชั้น 09.00-10.00 10.00-11.00 11.00-12.00 12.00-13.00 13.00-14.00 14.00-15.00 15.00-16.00 

พฤหสับดี 

ป.1 คณิต            พชัราภรณ์ ไทย          พชัราภรณ์ สงัคม         พชัราภรณ์ 

พกักลางวนั 

แนะแนว         พชัราภรณ์ 
องักฤษเพื่อการส่ือสาร 

เสริมทกัษะการอ่าน/
เขียน/ท าการบา้น 

ป.2 ไทย             น ้าคา้ง คณิต           น ้าคา้ง สงัคม            น ้าคา้ง แนะแนว         น ้าคา้ง 
ป.3 ไทย             เบญจมาศ คณิต            สุวรรณา สงัคม          เบญจมาศ แนะแนว         เบญจมาศ 
ป.4 คณิต            เยาวลกัษณ์ คณิต            เยาวลกัษณ์ วิทย ์           หงษ ์ องักฤษ.        รัตนา 

เสริมทกัษะการอ่าน/เขียน/
ท าการบา้น 

องักฤษเพื่อการส่ือสาร ป..5 คณิต            สุวรรณา องักฤษ.        รัตนา แนะแนว     สุวรรณา ไทย           รจนา 
ป.6 ไทย           รจนา ประวติั        เบญจมาศ องักฤษ.        รัตนา คณิต            สุวรรณา 
ม.1 สงัคม         วชัระ สงัคม         วชัระ คณิต            เยาวลกัษณ์ แนะแนว       หงษ ์

เสริมทกัษะการอ่าน/เขียน/
ท าการบา้น 

องักฤษเพื่อการส่ือสาร ม.2 วิทย ์           หงษ ์ วิทย ์           หงษ ์ ไทย           รจนา หนา้ท่ี         วชัระ 
ม.3 องักฤษ.        รัตนา ไทย           รจนา สงัคม         วชัระ ประวติั     เยาวลกัษณ์ 

ศุกร์ 

ป.1 คณิต            พชัราภรณ์ ไทย          พชัราภรณ์ องักฤษ.        พชัราภรณ์ หนา้ท่ี  ฯ      พชัราภรณ์ อาหารจากไข่ 

ป.2 ไทย             น ้าคา้ง องักฤษ.        รัตนา คณิต           น ้าคา้ง ประวติั        น ้าคา้ง ปริศนาค าทาย 

ป.3 ไทย             เบญจมาศ คณิต            สุวรรณา ประวติั        เบญจมาศ หนา้ท่ี        เบญจมาศ บิงโก  สระ  พยญัชนะ 

ป.4 วิทย ์           หงษ ์ ไทย             น ้าคา้ง เสริมคณิต   เยาวลกัษณ์ สงัคม         วชัระ ผลิตภณัฑ(์ตะไคร้หอมกนัยงุ) 

ป..5 องักฤษ.        รัตนา ประวติั        เบญจมาศ ไทย           รจนา ไทย           รจนา เล่านิทาน  ,  แสดงบทบาทสมมติ 

ป.6 คณิต            สุวรรณา ไทย           รจนา คณิต            สุวรรณา หนา้ท่ี          สุวรรณา แอโรบิก 

ม.1 หนา้ท่ี         วชัระ คณิต            เยาวลกัษณ์ องักฤษ.        รัตนา ประวติั     เยาวลกัษณ์ บา้นป่าเมืองกระถาง 

ม.2 ไทย           รจนา สงัคม         วชัระ สงัคม         วชัระ องักฤษ.        รัตนา กีฬา 

ม.3 คณิต            เยาวลกัษณ์ วิทย ์           หงษ ์ วิทย ์           หงษ ์ แนะแนว       หงษ ์ คอมพิวเตอร์ 
 

หมายเหต ุ    วนั พฤหสับดี     คาบที่  5      องักฤษเพื่อการสือ่สาร          อนบุาล  3  ขวบ , อนบุาล 1,   อนบุาล  2       ครูวรรณวมิล  ครูยพุเรศ  ครูสายิน   ครูณฎัฐิรา    

                         

    

 


