
คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 
หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม
ภาษาไทย ภาษาไทย
ท31102 ท31102
ม.4/3 ม.4/4

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท31102 ท31102 ท31102 ท31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.4/4 ม.4/1 ม.4/2 ม.4/3 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย ภาษาไทย
ท31102 ท31102
ม.4/1 ม.4/2

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

พฤหัสบดี

ศุกร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ปาณิสรา  ใจเรือน   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

วรรณกรรมปัจจุบัน
ท31203
ม.4/3

พุธ

อังคาร

แต่งค าประพนัธ์
ท31204
ม.4/3



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาไทย ภาษาไทย โฮมรูม 
ท32102 ท32102 หน้าที่พลเมือง
ม.5/1 ม.5/4 โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย
ท32102
ม.5/4

ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท32102 ท32102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.5/2 ม.5/3 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย ภาษาไทย
ท32102 ท32102
ม.5/2 ม.5/1

ภาษาไทย อบรม P L C
ท32102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.5/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

พุธ

ตารางสอนของ  ครู  กฤษดาลักษณ์  มะโนวงศ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ศุกร์

พฤหัสบดี

การอ่านและพิจารณาวรรกรรม
ท32204
ม.5/3

อังคาร

จันทร์
วรรณคดีมรดก

ท32203
ม.5/3



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย โฮมรูม 
ท21102 ท21102 ท21102 ท21102 ท21102 หน้าที่พลเมือง
ม.1/2 ม.1/5 ม.1/3 ม.1/1 ม.1/4 โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย 
ท21102
ม.1/5

ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท21102 ท21102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/1 ม.1/3 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย 
ท21102 ท21102 ท21102 ท21102
ม.1/1 ม.1/4 ม.1/2 ม.1/5

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย อบรม P L C
ท21102 ท21102 ท21102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 22 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ทัศนีย์   ลินพล   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พฤหัสบดี พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ศุกร์

พุธ

อังคาร



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6 โฮมรูม 
ท23102 ท23102 ท23102 ท23102 หน้าที่พลเมือง
ม.3/3 ม.3/4 ม.3/1 ม.3/2 โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6
ท23102 ท23102
ม.3/4 ม.3/1

ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6 ลูกเสือ/เนตรนารี

ท23102 ท23102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.3/3 ม.3/4 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย 6
ท23101
ม.3/2

ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6 ภาษาไทย 6 อบรม P L C
ท23102 ท23102 ท23102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.3/1 ม.3/2 ม.3/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

ศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พุธ

พฤหัสบดี

จันทร์

อังคาร

ตารางสอนของ  ครู  สายทิพย์   วรรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์ ภาษาไทย ภาษาไทย

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ภาษาไทย โฮมรูม 
ท33102 ท33102 ท33102 หน้าที่พลเมือง
ม.6/3 ม.6/2 ม.6/1 โครงงานคุณธรรม

อังคาร ภาษาไทย ภาษาไทย
ท33102 ท33102
ม.6/2 ม.6/4

พุธ ภาษาไทย แนะแนว ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท33102 ท33102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.6/4 ม.2/2 ม.6/3 สร้างสรรค์สังคม

พฤหัสบดี แนะแนว

ม.2/4
ศุกร์ แนะแนว ภาษาไทย แนะแนว แนะแนว อบรม P L C

ท33102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.2/3 ม.6/1 ม.2/1 ม.2/5      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 13 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 20 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครูสมกร   เขื่อนแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ภาษาไทย ภาษาไทย โฮมรูม 
ท23102 ท22102 ท22102 ท22102 ท22102 ท22102 หน้าที่พลเมือง
ม.3/5 ม.2/5 ม.2/3 ม.2/4 ม.2/2 ม.2/1 โครงงานคุณธรรม

อังคาร ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
ท22102 ท22102 ท23102 ท22102 ท22102
ม.2/1 ม.2/4 ม.3/5 ม.2/2 ม.2/3

พุธ ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท22102 ท22102 ท23102 ท22102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.2/3 ม.2/5 ม.3/5 ม.2/4 สร้างสรรค์สังคม

พฤหัสบดี ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย
ท22102 ท22102 ท22102
ม.2/1 ม.2/5 ม.2/2

ศุกร์ อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 18 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 25 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  กนกวรรณ  ขันค า  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย โฮมรูม 
ท21102 ท21102 ท21102 ท21102 ท21102 หน้าที่พลเมือง
ม.1/2 ม.1/5 ม.1/3 ม.1/1 ม.1/4 โครงงานคุณธรรม

ภาษาไทย 
ท21102
ม.1/5

ภาษาไทย ภาษาไทย ลูกเสือ/เนตรนารี

ท21102 ท21102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/1 ม.1/3 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย 
ท21102 ท21102 ท21102 ท21102
ม.1/1 ม.1/4 ม.1/2 ม.1/5

ภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาไทย อบรม P L C
ท21102 ท21102 ท21102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.1/3 ม.1/4 ม.1/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 22 คาบ

ตารางสอนของ  ครู  กมลภัทร   ประดาอินทร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทย   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง













 





















    





























 

 



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 โฮมรูม 
ค23102 ค23102 ค23102 ค23102 ค23102 หน้าที่พลเมือง
ม.3/2 ม.3/3 ม.3/5 ม.3/1 ม.3/4 โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6

ค23102 ค23102
ม.3/3 ม.3/5

คณิตศาสตร์ 6 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค23102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.3/4 สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6

ค23102 ค23102 ค23102 ค23102
ม.3/2 ม.3/1 ม.3/4 ม.3/5

คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6 อบรม P L C
ค23102 ค23102 ค23102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.3/3 ม.3/1 ม.3/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 17 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 24 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  พัชรินทร์    อินสะอาด   กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่  2/2561

ค23202
ม.3/2

คณิตศาสตร์ เพิม่เติม 6

อังคาร

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ศุกร์

พฤหัสบดี

พุธ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 โฮมรูม 
ค21102 ค21102 ค21102 ค21102 หน้าที่พลเมือง
ม.1/5 ม.1/2 ม.1/4 ม.1/3 โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิต เพิ่มเติม 2

ค21102 ค21102 ค21102 ค21202
ม.1/2 ม.1/1 ม.1/5 ม.1/4

คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค21102 ค21102 ค21102 ค21102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/5 ม.1/2 ม.1/3 ม.1/4 สร้างสรรค์สังคม
คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 

ค21102 ค21102
ม.1/4 ม.1/1

คณิต เพิ่มเติม 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 อบรม P L C
ค21202 ค21102 ค21102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.1/4 ม.1/1 ม.1/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 19 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 26 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ศุกร์

คณิต เพิ่มเติม 2

ค21202
ม.1/5

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ตารางสอนของ  ครู  ยุติวิชญ์  เทือกตา   กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่   2/2561

อังคาร

พฤหัสบดี

พุธ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 โฮมรูม 
ค22102 ค22102 ค22102 หน้าที่พลเมือง
ม.2/1 ม.2/3 ม.2/4 โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4

ค22102 ค22102 ค22102
ม.2/2 ม.2/1      ม.2/4

คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค22102 ค22102 ค22102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.2/2 ม.2/3 ม.2/5 สร้างสรรค์สังคม
คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 

ค22102 ค22102
ม.2/5 ม.2/4

คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 อบรม P L C
ค22102 ค22102 ค22102 ค22102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.2/5 ม.2/3 ม.2/2 ม.2/1      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 17 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 24 คาบ

ม.2/2
จันทร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

อังคาร

ศุกร์

พุธ

พฤหัสบดี พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ตารางสอนของ  ครู  นงนุช    ชัยนันตา   กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่    2/2561

คณิตเพิ่มเติม 4

ค22202



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4 โฮมรูม 
ค32102 ค32102 ค32102 ค32102 หน้าที่พลเมือง
ม.5/1 ม.5/3 ม.5/2 ม.5/4 โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 4 คณิตศาสตร์ 4
ค32102 ค32102
ม.5/1 ม.5/4

คณิตศาสตร์ 4 คณิต เพิ่มเติม 4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค32102 ค32102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.5/2 ม.5/1 สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 4 คณิต เพิ่มเติม 4

ค32202 ค32202
ม.5/2 ม.5/1

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

คณิตศาสตร์  เพิม่เติม 4

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ม.5/1
ศุกร์ ค32202

ตารางสอนของ  ครู  พยอม   ศิริบุญ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่  2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 6 โฮมรูม 
ค33102 ค33102 ค33102 ค33102 หน้าที่พลเมือง
ม.6/2 ม.6/4 ม.6/1 ม.6/3 โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 6

ค33102
ม.6/4

คณิตศาสตร์ 6 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค33102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.6/3 สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 6 คณิตศาสตร์ 6

ค33102 ค33102
ม.6/2 ม.6/1

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 16 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

คณิต  เพิ่มเติม  6

ค33202
ม.6/1

ม.6/2

คณิตศาสตร์ เพิม่เติม 6

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ม.2/2

คณิตศาสตร์  เพิ่มเติม 6

ค33202

ตารางสอนของ  ครู  กิตติยา   แก้วสิงห์   กลุ่มสาระการเรียนรู้   คณิตศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จันทร์

คณิตเพิ่มเติม 4

ค22202

ค23202
ม.3/1



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

คณิตศาสตร์ 2 คณิต เพิ่มเติม 2 คณิต เพิม่เติม 2 โฮมรูม 
ค31102 ค21202 ค31202 หน้าที่พลเมือง
ม.4/2 ม.1/1 ม.4/1 โครงงานคุณธรรม

คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิต เพิ่มเติม 2

ค31102 ค31102 ค31102 ค21202
ม.4/4 ม.4/3       ม.4/1 ม.1/3

คณิต เพิ่มเติม 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

ค21202 ค31102 ค31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/1 ม.4/4 ม.4/2 สร้างสรรค์สังคม

คณิตศาสตร์ 2 คณิต เพิ่มเติม 2 คณิต เพิ่มเติม 2

ค31102 ค21202 ค21202
      ม.4/1 ม.1/2 ม.1/3

คณิตศาสตร์ 2 คณิตศาสตร์ 2 คณิต เพิ่มเติม 2 อบรม P L C
ค31102 ค31102 ค21202 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.4/3 ม.4/1 ม.1/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 18 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 25 คาบ

ศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม 2

ค31202

ตารางสอนของ  ครู  กมลทิพย์  สุริลาวงค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ม.4/1

พฤหัสบดี

พุธ

อังคาร

จันทร์



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

วิทยาศาสตร์4 วิทยาศาสตร์4 วิทยาศาสตร์4 วิทยาศาสตร์4 โฮมรูม 

ว22102 ว22102 ว22102 ว22102 หน้าที่พลเมือง

ม.2/1 ม.2/4 ม.2/3 ม.2/2 โครงงานคุณธรรม

เคมี 1 ลูกเสือ/เนตรนารี

ว31222 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.4/1 สร้างสรรค์สังคม

วิทยาศาสตร์4 อบรม P L C
ว22102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.2/5      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 18 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 25 คาบ

ว30221
ม.4/1 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ปิยรัตน์  ท้าวต้ือ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ม.2/2

วิทยาศาสตร์4 เคมี 1

วิทยาศาสตร์4

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จันทร์

ว22102
ม.2/3

วิทยาศาสตร์4

วิทยาศาสตร์4
ว22102

ม.2/1

วิทยาศาสตร์4

ม.2/5
อังคาร

พฤหัสบดี

ว22102พุธ

ว22102ศุกร์
ม.2/4

ว22102



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

วิทยาศาสตร์ 2 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2 โลก ดวงดาว

ว21102 ว30262 ว30104

ม.1/5  ม.6/1 ม.5/1

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

วิทยาศาสตร์2 วิทยาศาสตร์2 อบรม P L C
ว21102 ว21102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.1/1 ม.1/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 5 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

จันทร์

โลก ดวงดาว

ว30262

ม.5/1

พุธ
วิทยาศาสตร์ 2

ว21102
ม.1/5

อังคาร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

วิทยาศาสตร์ 2
ว21102
ม.1/1

ตารางสอนของ  ครู  อังค์สุมาริน   ปาละจะเร   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ2

ศุกร์

พฤหัสบดี
ม.1/3

วิทยาศาสตร์ 2
ว21102

ม.6/1

ว30104

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

วิทยาศาสตร์6 วิทยาศาสตร์6 โฮมรูม 

ว23102 ว23102 หน้าที่พลเมือง

     ม.3/5      ม.3/2 โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

วิทยาศาสตร์6 วิทยาศาสตร์6 วิทยาศาสตร์6 อบรม P L C
ว23102 ว23102 ว23102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.3/4 ม.3/3 ม.3/1      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 22 คาบ

วิทยาศาสตร์ 6

ว23102

ว23102อังคาร

ศุกร์

วิทยาศาสตร์ 6
ว23102

วิทยาศาสตร์ 6

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

วิทยาศาสตร์ 6

วิทยาศาสตร์ 6

ม.3/5  

ตารางสอนของ  ครู  ชลลดา   สุภากาวี   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

พฤหัสบดี

จันทร์

ม.3/2

ม.3/1

พุธ

ม.3/3

ม.3/4

ว23102

ว23102



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

เคมี 3 โฮมรูม 

 ว32223 หน้าที่พลเมือง

ม.5/1 โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

วทิยาศาสตร์กบัความงาม วทิยาศาตร์กบัความงาม

ว22202 ว20204
ม.2/1 ม.2/2

วทิยาศาสตร์ 2 เคมี 5 วทิยาศาสตร์ 2 อบรม P L C
ว21102  ว30225 ว21102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.1/2 ม.6/1 ม.1/4      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

จันทร์

พฤหัสบดี

วิทยาศาสตร์ 2
ว21102
ม.1/2

วิทยาศาสตร์ 2
ว21102
ม.1/4

อังคาร

เคมี 5

เคมี 3
 ว32223
ม.5/1 

ตารางสอนของ  ครู  อังสุนีย์   สุวรรณชัย   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ว30225
ม.6/1

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ศุกร์

พุธ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 16 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

การเคล่ือนที่และแรงธรรมชาติ
ว32102
ม.5/3

อังคาร

ว32102

การเคล่ือนที่และแรงธรรมชาติ
ว32102
ม.5/4

ม.6/1

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  สุพิศ   แก้วบุญเรือง   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ฟิสิกส์ 1

ศุกร์

ฟิสิกส์ 5

การเคล่ือนที่และแรงธรรมชาติ

ว30201
ม.4/1

ว30205
ม.6/1

ฟิสิกส์ 1

ม.5/2

ม.5/1
ฟิสิกส์ 3
ว30203
ม.5/1

ฟิสิกส์ 3
ว30203

ฟิสิกส์ 5
ว30205

ว30201
ม.4/1

พุธ

จันทร์

พฤหัสบดี พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

วทิยาศาสตร์ชีวภาพ2 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 ชีววิทยา 5 ชีววิทยา 1 โฮมรูม 

ว31102 ว31102 ว30245 ว30241 หน้าที่พลเมือง

ม.4/4 ม.4/2 ม.6/1 ม.4/1 โครงงานคุณธรรม

ชีววิทยา 4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ว30244 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.5/1 สร้างสรรค์สังคม

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ2 อบรม P L C
ว31102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.4/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 18 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 25 คาบ

พุธ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  พัชราพร  จามรี   กลุ่มสาระการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

อังคาร

ชีววิทยา 4

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พันธูกรรมและส่ิงแวดล้อม
ว33102

ม.6/4

พันธูกรรมและส่ิงแวดล้อม

ม.6/2

ว30244

พันธูกรรมและส่ิงแวดล้อม
ว33102
ม.6/3

ว33102

ชีววิทยา 5

ชีววิทยา 1

ศุกร์

ว30241
ม.4/1

พฤหัสบดี ว30245
ม.6/1

ม.5/1













































คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.20-09.10 09.10-10.00 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์ พลศึกษา พลศึกษา

พ.31102 พ.31102
ม.4/3 ม.4/4

อังคาร พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา ศิลปะป้องกันตัว
พ.33102 พ.31102 พ.33102 พ.31102 พ.32102 พ.32102 พ.32202
ม.6/4 ม.4/2 ม.6/3 ม.4/1 ม.5/4 ม.5/2 ม.5/3

พุธ ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

พฤหัสบดี พลศึกษา สุข พลศึกษา พลศึกษา พลศึกษา ศิลปะป้องกันตัว ศิลปะป้องกันตัว
พ.33102 พ.32102 พ.32102 พ.33102 พ.32202 พ.32202
ม.6/1 ม.5/1 ม.5/3 ม.6/2 ม.5/4 ม.5/2

ศุกร์ อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL
คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 5 คาบ
PLC 3
รวมทัง้ส้ิน 23 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  สราวุฒิ   ค าวัน   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.20-09.10 09.10-10.00 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

พลศึกษา สุขศึกษา โฮมรูม 
พ.22104 พ.22103 หน้าที่พลเมือง
ม.2/4 ม.2/1 โครงงานคุณธรรม

สุขศึกษา พลศึกษา พลศึกษา
พ.22103 พ.22104 พ.22104
ม.2/2 ม.2/2 ม.2/1

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
พ.22103 พ.22104 พ.22103 พ.22103 พ.22104
ม.2/4 ม.2/3 ม.2/3 ม.2/5 ม.2/5

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 10 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 19 คาบ

ศุกร์

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ภูมิสิทธิ์  กุสสลานุภาพ   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พุธ

อังคาร

พฤหัสบดี



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.20-09.10 09.10-10.00 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

สุขศึกษา พลศึกษา โฮมรูม 
พ.23103 พ.23104 หน้าที่พลเมือง
ม.3/5 ม.3/5 โครงงานคุณธรรม

สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
พ.23103 พ.23104 พ.23103 พ.23104
ม.3/4 ม.3/4 ม.3/3 ม.3/3

ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม
สุขศึกษา พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
พ.23103 พ.23104 พ.23103 พ.23104
ม.3/1 ม.3/1 ม.3/2 ม.3/2
อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 10 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 19 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  พันธ์   เหลาพล   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พฤหัสบดี

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

อังคาร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พุธ

ศุกร์

จันทร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.20-09.10 09.10-10.00 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

การจัดการแข่งขัน สุขศึกษา การจัดการแข่งขัน โฮมรูม 
วอลเล่ย์บอล พ.21103 วอลเล่ย์บอล หน้าที่พลเมือง

พ 30102 ม.4/4 ม.1/4 พ 30102 ม.4/2 โครงงานคุณธรรม
สุขศึกษา พลศึกษา การจัดการแข่งขัน พลศึกษา พลศึกษา
พ.21103 พ.21104 วอลเล่ย์บอล พ.21104 พ.21104
ม.1/5 ม.1/4 พ 30102 ม.4/3 ม.1/3 ม.1/2

สุขศึกษา สุขศึกษา ลูกเสือ/เนตรนารี

พ.21103 พ.21103 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/1 ม.1/2 สร้างสรรค์สังคม

พลศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา
พ.21104 พ.21103 พ.21104
ม.1/5 ม.1/3 ม.1/1
อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 13 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 22 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ณัฐพงศ์  เรือนปานันท์   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สุขศึกษาและพลศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

พุธ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พฤหัสบดี

ศุกร์







โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 
หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 10 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ละเอียด  ทะนันชัย   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

อังคาร

พุธ

จันทร์

ศิลปศึกษา 2
ศ21102
ม.1/3

ศิลปศึกษา 2
ศ21102
ม.1/4

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ศ21102
ม.1/5

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พฤหัสบดี

ศุกร์

ศิลปศึกษา 2
ศ21102
ม.1/1

ศิลปศึกษา 2
ศ21102
ม.1/2

ศิลปศึกษา 2



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา โฮมรูม 
ศ32102 ศ32102 หน้าที่พลเมือง
ม.5/1 ม.5/2 โครงงานคุณธรรม

ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา 
ศ32102 ศ32102
ม.5/4 ม.5/3

ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

พุธ

ศ23102
ม.3/3

ศิลปศึกษา 
ศ23102
ม.3/2

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

ศุกร์

ศ23102
ม.3/1

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พฤหัสบดี
ศิลปศึกษา 
ศ23102

ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา 

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครูดารุณี   ค านวล   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ศิลปศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

ศิลปศึกษา 
ศ23102
ม.3/5

ม.3/4



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 
หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี
ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 10 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ

ศุกร์

พฤหัสบดี

ศิลปศึกษา 
ศ22102
ม.2/1

ศิลปศึกษา 
ศ22102
ม.2/2

ม.2/4

ศิลปศึกษา 
ศ22102

จันทร์

ศิลปศึกษา 
ศ22102
ม.2/5

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ศิลปศึกษา 
ศ22102
ม.2/3

ตารางสอนของ  ครู  จรัญ  ปัญญาดิบวงศ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ศิลปศึกษา 2 ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา 2 โฮมรูม 
ศ33102 ศ31102 ศ33102 หน้าที่พลเมือง
ม.6/3 ม.4/4 ม.6/4 โครงงานคุณธรรม

ศิลปศึกษา ศิลปศึกษา 2
ศ31102 ศ33102
ม.4/3 ม.6/1

ศิลปศึกษา 2 ลูกเสือ/เนตรนารี
ศ33102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
ม.6/2 สร้างสรรค์สังคม

ศิลปศึกษา 
ศ31102
ม.4/1

ศิลปศึกษา อบรม P L C
ศ31102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.4/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 8 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 17 คาบ

ศุกร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ศักรินทร์   สืบสอน   กลุ่มสาระการเรียนรู้  ศิลปศึกษา  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ
ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พฤหัสบดี



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



โครงงานคุณธรรม



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

คอมพิวเตอร์7 คอมพิวเตอร์7
ง 20207 ง 20207
ม. 2/2 ม. 2/2

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

ง22204
ม.2/4

คอมพิวเตอร์ 4
ง22204
ม.2/5

คอมพิวเตอร์ 4
ง20204
ม.2/3

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

อังคาร

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พฤหัสบดี

พุธ

ตารางสอนของ  ครู  สุระกิตย์   จันต๊ะวงค์   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ศุกร์

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I22202
ม.2/5

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I22202
ม.2/4

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

คอมพิวเตอร์ 4



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ ลูกเสือ/เนตรนารี

ว31191 ว31291 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.4/3 ม.4/3 สร้างสรรค์สังคม

วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ

ว31191 ว31291
ม.4/4 ม.4/4

วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ วิทยาการค านวณ เสริมวทิยาการค านวณ อบรม P L C
ว31191 ว31291 ว31191 ว31291 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.4/2 ม.4/2 ม.4/1 ม.4/1

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พฤหัสบดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ธัญสุตา   ณ ล าปาง  กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พุธ

อังคาร

จันทร์

ศุกร์

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I32202
ม.5/2

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I32202
ม.5/2

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

 วิทยาการค านวณ เสริมวิทยาการค านวณ 1 โฮมรูม 

ว21191 ว21291 หน้าที่พลเมือง

ม.1/3 ม.1/3 โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

 วิทยาการค านวณ เสริมวิทยาการค านวณ 1

ว21191 ว21291
ม.1/4 ม.1/4

 วิทยาการค านวณ เสริมวิทยาการค านวณ 1 อบรม P L C
ว21191 ว21291 คุณธรรม Professional Learning Community

ม.1/5 ม.1/5

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ธัญญภัสร์   เชียงพันธ์    กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

อังคาร

พุธ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พฤหัสบดี

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL
ศุกร์

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I22202
ม.2/2

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I22202
ม.2/3

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I22202
ม.2/1



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 การจัดการฐานข้อมูล โฮมรูม 

ง30211 ง32204 หน้าที่พลเมือง

ม.6/2 ม.5/4 โครงงานคุณธรรม

 วิทยาการค านวณ เสริมวิทยาการค านวณ 1  วิทยาการค านวณ เสริมวิทยาการค านวณ 1

ว21191 ว21291 ว21191 ว21291
ม.1/1 ม.1/1 ม.1/2 ม.1/2

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

การจัดการฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล

ง32204 ง32204
ม.5/2 ม.5/3

อบรม P L C
คุณธรรม

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

พฤหัสบดี

ศุกร์

ม.5/1

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  สุวิมล   พวงสุยะ  กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560

จันทร์

พุธ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

อังคาร
IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

IS 2 การส่ือสารและการน าเสนอ

I32202
ม.5/3

I32202

Professional
     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

การงาน4 การงาน4 โฮมรูม 

ง 32102 ง 32102 หน้าที่พลเมือง

ม.5/1 ม.5/2 โครงงานคุณธรรม

การงาน4 การงาน4
ง 32102 ง 32102
ม.5/4 ม.5/3

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 18 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 25 คาบ

ม.4/4
ง31216

พุธ

อังคาร

จันทร์

ศุกร์

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พฤหัสบดี
ช่างบริการและซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

ง31216
ม.4/4

ช่างประดิษฐ์ส่ิงจ าลอง2
ง32214
ม.5/4

ช่างบริการและซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟา้

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ภัทรดล  อินมะโน   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ช่างเคล่ืองเสียง
ง32218
ม.5/4

  ช่างเขียนแบบเบือ้งต้น
ง31212
ม.4/4

  ช่างเขียนแบบเบือ้งต้น
ง31212
ม.4/4



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ศุกร์

พฤหัสบดี

พุธ

อังคาร

ตารางสอนของ  ครู  สมบัติ   อัศวะสัย   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จันทร์

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

การงานอาชีพ 6
ง23102
ม.3/3

การงานอาชีพ 6
ง23102
ม.3/2

ม.5/4

ช่างเชื่อมโลหะ
ง32220

การงานอาชีพ 6
ง23102
ม.3/4

การงานอาชีพ 6
ง23102
ม.3/1

การงานอาชีพ 6
ง23102
ม.3/5



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 7 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 22 คาบ

ง21102
ม.1/4

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

การงานอาชีพ 2
ง21102

ม.1/3

การงานอาชีพ 2
ง21102

ศุกร์

ง21102

ม.1/5

การงานอาชีพ 2 การงานอาชีพ 2

ตารางสอนของ  ครู  สมเกียรติ   ขาวสมบูรณ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ง21102

ม.1/1

ง31210
การปลูกไม้ผล

ม.1/2

พฤหัสบดี

พุธ

อังคาร

ม.4/4

จันทร์

การงานอาชีพ 2



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

การงาน 6 การงาน 6 โฮมรูม 

ง 33102 ง 33102 หน้าที่พลเมือง

ม. 6/4 ม. 6/3 โครงงานคุณธรรม

การงาน 6
ง 33102
ม. 6/2

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

การงาน 6 อบรม P L C
ง 33102 คุณธรรม Professional Learning Community

ม. 6/1      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

การงานอาชีพ 4

ตารางสอนของ  ครู  รุ่งโรจน์   วรรณาการ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ง22102จันทร์

อังคาร

ม.2/5

ม.2/4

การงานอาชีพ 4

ม.2/3

การงานอาชีพ 4 การงานอาชีพ 4
ง22102 ง22102

พฤหัสบดี

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

การงานอาชีพ 4

ง22102
ศุกร์

ม.2/1

ม.2/2
พุธ

ง22102



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 20 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 29 คาบ

จันทร์

ตารางสอนของ  ครู  เมธาวี    ขาวสมบูรณ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ม.2/3

การงานอาชีพ 2

ม.1/4
ง21102

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ง22102 ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้
การงานอาชีพ 4

การงานอาชีพ 4
ง22102

ม.2/4 ม.2/2

ง21102

การงานอาชีพ 4
ง22102

ม.2/5

การงานอาชีพ 4
ง22102

ม.1/1

การงานอาชีพ 2

ม.1/5
การงานอาชีพ 4

ง21102

พุธ

อังคาร

ศุกร์

ม.1/3
การงานอาชีพ 2

ม.2/1

ง21102

ง22102

การงานอาชีพ 2
พฤหัสบดี

การงานอาชีพ 2
ง21102
ม.1/2

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8

วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

การงาน 2 โฮมรูม 

ง 31102 หน้าที่พลเมือง

ม.4/4 โครงงานคุณธรรม

การงาน 2 การงาน 2 การงาน 2 
ง 31102 ง 31102 ง 31102
ม.4/2 ม.4/3 ม.4/1

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 6 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

ง23102พฤหัสบดี
การงานอาชีพ 6

ม.3/5

การงานอาชีพ 6
ง23102
ม.3/3

การงานอาชีพ 6

จันทร์

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ม.3/2
การงานอาชีพ 6

ง23102
ม.3/4 ม.3/1

การงานอาชีพ 6
ง23102

ง23102

อังคาร

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ศุกร์

พุธ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ธมลพรรณ์   ยอดค า   กลุ่มสาระการเรียนรู้   การงานอาชีพและเทคโนโลยี   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ โฮมรูม 
อ33106 อ33106 อ33106 อ33106 หน้าที่พลเมือง
ม.6/4 ม.6/3 ม.6/1 ม.6/2 โครงงานคุณธรรม

อังกฤษส่ือสาร ภาษาอังกฤษ 

อ30206 อ33106
ม.6/4 ม.6/2

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ  อังกฤษส่ือสาร อังกฤษส่ือสาร ลูกเสือ/เนตรนารี

อ33106 อ33106 อ33106 อ30206 อ30206 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.6/3 ม.6/4 ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 สร้างสรรค์สังคม

อังกฤษส่ือสาร อบรม P L C
อ30206 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.6/1      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 12 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 19 คาบ

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

พฤหัสบดี

พุธ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

ศุกร์

ตารางสอนของ  ครู  คงฤทธิ์   กสิชีวิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาอังกฤษ อังกฤษอ่านเขียน ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ โฮมรูม 
อ21102 อ 31214 อ21102 อ21102 หน้าที่พลเมือง
ม.1/1 ม.4/2 ม.1/4 ม.1/5 โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
อ21102 อ21102 อ21102 อ21102
ม.1/2 ม.1/5 ม.1/1 ม.1/3

ภาษาอังกฤษ อังกฤษอ่านเขียน ลูกเสือ/เนตรนารี

อ21102 อ 31214 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/3 ม.4/2 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
อ21102 อ21102 อ21101 อ21102
ม.1/2 ม.1/5 ม.1/1 ม.1/4

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อบรม P L C
อ21102 อ21102 อ21102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.1/2 ม.1/4 ม.1/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 17 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 24 คาบ

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

อังคาร

พฤหัสบดี

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ศิริวัฒน์  ละค าปา   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ศุกร์

พุธ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ โฮมรูม 
อ22102 อ22102 อ22102 หน้าที่พลเมือง
ม.2/3 ม.2/2 ม.2/4 โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
อ22102 อ22102 อ22102 อ22102
ม.2/4 ม.2/2 ม.2/3 ม.2/1

ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ/เนตรนารี
อ22102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
ม.2/5 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ 
อ22102 อ22102 อ22102 อ22102 อ22102
ม.2/4 ม.2/1  ม.2/3 ม.2/5 ม.2/1

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อบรม P L C
อ22102 อ22102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.2/2 ม.2/5      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 17 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 24 คาบ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

พุธ

อังคาร

จันทร์

ศุกร์

พฤหัสบดี

ภาษาองักฤษ 
อ่าน-เขียน อ30218

ม.6/4

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  อ าพันธ์   ชุ่มเชื้อ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ โฮมรูม 
อ23102 อ23102 อ23102 หน้าที่พลเมือง
ม.3/1 ม.3/1 ม.3/5 โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
อ23102 อ23102 อ23102 อ23102
ม.3/4 ม.3/2 ม.3/1 ม.3/3

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ/เนตรนารี

อ23102 อ23102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.3/5 ม.3/3 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
อ23102 อ23102 อ23102 อ23102
ม.3/5 ม.3/3 ม.3/4 ม.3/1

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อบรม P L C
อ23102 อ23102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.3/2 ม.3/4      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 22 คาบ

ศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จันทร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

อังคาร

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ตารางสอนของ  ครู  ราเชนทร์   ปาละจะเร   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พฤหัสบดี

พุธ



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาอังกฤษ องักฤษส่ือสาร โฮมรูม 
อ31102 อ31202 หน้าที่พลเมือง
ม.4/4 ม.4/3 โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ องักฤษส่ือสาร

อ31102 อ31102 อ31102 อ30202
ม.4/3 ม.4/2 ม.4/4 ม.4/1

ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ/เนตรนารี

อ31102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.4/1 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ องักฤษส่ือสาร

อ31102 อ30202
ม.4/2 ม.4/1

องักฤษส่ือสาร ภาษาอังกฤษ องักฤษส่ือสาร อบรม P L C
อ31202 อ31102 อ31202 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.4/4 ม.4/3 ม.4/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

ตารางสอนของ  ครู  แสงจันทร์   โกมลเมนะ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พฤหัสบดี

ศุกร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

พุธ
ภาษาองักฤษ ฟงั-พดู

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

อ32210
ม.5/2

จันทร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

อังกฤษส่ือสาร อังกฤษส่ือสาร โฮมรูม 
อ30203 อ33204 หน้าที่พลเมือง
ม.5/1 ม.5/4 โครงงานคุณธรรม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ
อ32102 อ32102 อ32102 ชุมนุม
ม.5/2 ม.5/4 ม.5/1

อังกฤษส่ือสาร ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ลูกเสือ/เนตรนารี

อ33204 อ32102 อ32102 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.5/2 ม.5/3 ม.5/4 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ อังกฤษส่ือสาร

อ32102 อ32102 อ33204
ม.5/1 ม.5/2 ม.5/3

ภาษาอังกฤษ อบรม P L C
อ32102 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.5/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 14 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 21 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

อังกฤษอ่านเขียน

ศุกร์

ม.5/2

พฤหัสบดี

จันทร์ อ32216

อังคาร

พุธ

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ตารางสอนของ  ครู  โสภิต   ต๊ิบกันเงิน   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ภาษาจีนพื้นฐาน 2 โฮมรูม 
จ21202 หน้าที่พลเมือง
ม.1/2 โครงงานคุณธรรม

ภาษาจีนพื้นฐาน 2 ภาษาจีนพื้นฐาน 2

จ21202 จ21202 ชุมนุม
ม.1/3 ม.1/4

ภาษาจีนพื้นฐาน 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

จ21202 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.1/1 สร้างสรรค์สังคม
ภาษาจีนพื้นฐาน 2

จ21202
ม.1/5

แนะแนว อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

ม.4/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 17 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 24 คาบ

จ 31208
ม.4/2

ภาษาจีนส่ือสาร 2

พฤหัสบดี

จ 31208
ม.4/2

ภาษาจีน 2

อังคาร

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครูศิรินภา  อาลัยมิตร กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

ม.5/2

ม.4/2

ม.4/2

จ 31202

ภาษาจีน 2

พุธ

จีนพืน้ฐาน 4
จ 32204

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

จ 31202จันทร์

ภาษาจีนส่ือสาร 2

จ 32204
ม.5/2

จีนพืน้ฐาน 4
ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

จีนพืน้ฐาน 4 จีนพืน้ฐาน 6 ภาษาจนี 4 จีนพืน้ฐาน 4 โฮมรูม 
จ22202 จ23202 จ32204 จ22202 หน้าที่พลเมือง
ม.2/3 ม.3/4 ม.5/3 ม.2/5 โครงงานคุณธรรม

จีนพืน้ฐาน 6 จีนพืน้ฐาน 4 ภาษาจนี 4
จ23202 จ22202 จ32204
ม.3/3 ม.2/4 ม.5/4

จีนพืน้ฐาน 6 จีนพืน้ฐาน 2 ลูกเสือ/เนตรนารี

จ23202 จ31214 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

ม.3/5 ม.4/4 สร้างสรรค์สังคม

ภาษาจีน3 อบรม P L C
จ31214 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.4/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 16 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 23 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู พิเชฎฐ์  ชัยยัง  กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร
ภาษาจีนพืน้ฐาน 6

จ33203
ม.6/2

พุธ ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้

พฤหัสบดี
ภาษาจีนพืน้ฐาน 6

จ33203
ม.6/2

ศุกร์
ภาษาจีนส่ือสาร 6

จ33212
ม.6/2



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

องักฤษส่ือสาร องักฤษส่ือสาร องักฤษส่ือสาร โฮมรูม 
อ30206 อ30206 อ30206 หน้าที่พลเมือง
M. 6/3 M. 6/4 M. 6/3 โครงงานคุณธรรม

อังกฤษ ฟัง-พูด อังกฤษ ฟัง-พูด อังกฤษ ฟัง-พูด อังกฤษส่ือสาร

M. 3/1 M. 3/2 M. 3/4 M. 5/4
อังกฤษ ฟัง-พูด Listening-speaking อังกฤษส่ือสาร อังกฤษส่ือสาร ลูกเสือ/เนตรนารี

อ31208 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

M. 3/3 M. 6/2 M. 5/2 M. 5/3 สร้างสรรค์สังคม
Listening-speaking อังกฤษ ฟัง-พูด องักฤษส่ือสาร อังกฤษส่ือสาร

อ31208 อ30206
M. 6/2 M. 3/5 M. 6/1 M. 5/1

อบรม P L C
คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู Jimmy   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

English English English สนทนาอังกฤษ 2 โฮมรูม 
อ 21202 อ 21202 อ 22201 อ21202 หน้าที่พลเมือง
M. 1/4 M. 1/5 M. 2/5 M. 1/1 โครงงานคุณธรรม

English English
อ 22201 อ 22201
M. 2/1 M. 2/3

Listening Listening ลูกเสือ/เนตรนารี

speaking speaking ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

M. 4/4 M. 4/3 สร้างสรรค์สังคม

Listening English English English
speaking อ 21202 อ 21202 อ 22201
M. 4/2 M. 1/3 M. 1/2 M. 2/4

Listening English อบรม P L C
speaking อ 22201 คุณธรรม Professional Learning Community
M. 4/1 M. 2/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 22 คาบ

พฤหัสบดี

จันทร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู ชาวต่างชาติ   กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาต่างประเทศ   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562

อังคาร

พุธ

ศุกร์

M. 4/2

Listening-speaking
อ31208



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00
จันทร์ แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว โฮมรูม 

ม.3/2 ม.6/2 ม.5/4 ม.5/1 ม.4/1 หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

อังคาร แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ม.3/5 ม.5/2 ม.6/3 ม.6/4

พุธ แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว ลูกเสือ/เนตรนารี

ม.1/3 ม.6/1 ม.1/2 ม.4/2 ม.4/4 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ

สร้างสรรค์สังคม

พฤหัสบดี แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว แนะแนว
ม.3/3 ม.1/5 ม.4/3 ม.1/1 ม.1/4

ศุกร์ แนะแนว แนะแนว แนะแนว อบรม P L C
ม.3/4 ม.5/3 ม.3/1 คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 22 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ

PLC 3 คาบ
รวมทั้งส้ิน 29 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  นลินรัตน์  อิมิวัฒน์   กลุ่มสาระการเรียนรู้    แนะแนว   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 10 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 17 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ทัศนัย  ต๊ะขื่อนแก้ว   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

สังคมศึกษา
ส32103

สังคมศึกษา สังคมศึกษา
ส32102 ส32102
ม.5/3 ม.5/4

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร
ม.5/1

พุธ

พฤหัสบดี
ม4/3 ม.5/2

ศุกร์

เงินทองของมีค่า สังคมศึกษา
ส31205 ส32102



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ประวัติศาสตร์2 ประวัติศาสตร์2 โฮมรูม 

ส31104 ส31104 หน้าที่พลเมือง
ม.4/4 ม.4/2 โครงงานคุณธรรม

ประวัติศาสตร์2 ประวัติศาสตร์2
ส31104 ส31104
ม.4/1 ม.4/3

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 16 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 23 คาบ

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

สังคมศึกษา
ส33102

อังคาร
สังคมศึกษา
ส33102

ม.6/3 ม.6/1 ม.6/2

พุธ

พฤหัสบดี
ภูมิศาสตร์กายภาพ

ส31206

ศุกร์

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง

เหตุการณ์ปัจจุบัน
ส32203
ม.5/3 ม.6/4

สังคมศึกษา สังคมศึกษา

ม.4/3

ส33102 ส33102

ตารางสอนของ  ครู  กัณห์ญาวีพ์  คงศรีน่าน   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ประวัติศาสตร์2 ประวัติศาสตร์6 ประวัติศาสตร์2 โฮมรูม 

ส21104 ส22106 ส21104 หน้าที่พลเมือง

ม.1/1 ม.3/2 ม.1/3 โครงงานคุณธรรม

ประวัติศาสตร์6 ประวัติศาสตร์6
ส22106 ส22106
ม.3/5 ม.3/1

ประวัติศาสตร์2 ประวัติศาสตร์2 ประวัติศาสตร์2 ประวัติศาสตร์4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ส21104 ส21104 ส21104 ส22104 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
ม.1/2 ม.1/5 ม.1/4 ม.2/5 สร้างสรรค์สังคม

ประวัติศาสตร์4 ประวัติศาสตร์4 ประวัติศาสตร์4 ประวัติศาสตร์6 ประวติัศาสตร์4

ส22104 ส22104 ส22104 ส22106 ส22104
ม.2/1 ม.2/3 ม.2/2 ม.3/3 ม.2/4

ประวัติศาสตร์6 อบรม P L C

ส22106 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.3/4      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

   
คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 22 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ประยุทธ์  สีเที่ยง   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

สังคมศึกษา4 สังคมศึกษา4
ส22103 ส22103
ม.2/3 ม.2/1

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
สร้างสรรค์สังคม

สังคมศึกษา4 สังคมศึกษา4
ส22103 ส22103
ม.2/5 ม.2/4

สังคมศึกษา4 อบรม P L C

ส22103 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.2/2      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 22 คาบ

สังคมศึกษา4 สังคมศึกษา4
ส22103
ม.2/1

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  พราวพร   ปันตา   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม   ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

สังคมศึกษา4

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ส22103
ม.2/2

อังคาร
สังคมศึกษา4

ส22103 ส22103
ม.2/5 ม.2/4

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์
สังคมศึกษา4

ส22103
ม.2/3



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
สร้างสรรค์สังคม

ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประวติัศาสตร์

ส32104 ส32104 ส32104 ส32104
 ม.5/2          ม.5/3            ม.5/1       ม.5/4

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 16 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 23 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  สุภาพร  เจริญผล   กลุ่มสาระการเรียนรู้   สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์
สังคมศึกษา2 สังคมศึกษา2

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ส31103
ม.4/1

อังคาร
สังคมศึกษา2 กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้

ส31103 ส31103 ส31204
ม.4/4 ม.4/2 ม.4/3

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

การปกครองท้องถิ่นไทย

ส31103
ม.4/3

สังคมศึกษา2

ส32204
ม.5/3



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

สังคมศึกษา6 สังคมศึกษา6 สังคมศึกษา6

ส23103 ส23103 ส23103
ม.3/2 ม.3/1 ม.3/4

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
สร้างสรรค์สังคม

สังคมศึกษา6

ส23103
ม.3/5

สังคมศึกษา6 อบรม P L C

ส23103 คุณธรรม Professional Learning Community
ม.3/3      SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 22 คาบ

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ันอังคาร
สังคมศึกษา6

ส23103
ม.3/3

พุธ
สังคมศึกษา6

พฤหัสบดี
สังคมศึกษา6

ส23103 ส23103
ม.3/4 ม.3/2

ศุกร์
สังคมศึกษา6

ส23103
ม.3/5

ส23103
ม.3/1

สังคมศึกษา6

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  สายพิน  ต๊ะมาสี  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

ประวัติศาสตร์4 โฮมรูม 

ส22104 หน้าที่พลเมือง
ม.2/5 โครงงานคุณธรรม

ประวัติศาสตร์4 ลูกเสือ/เนตรนารี

ส22104 ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
ม.2/4 สร้างสรรค์สังคม

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL

คาบสอน 8 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 15 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู  ธีรเกียรต์ิ   ขันค า (นักศึกษา)  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์
เหตุการณ์ปัจจุบัน

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ส32203
ม.5/3

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี
การปกครองท้องถิ่นไทย กฎหมายทีป่ระชาชนควรรู้

ส32204 ส31204
ม.5/3 ม.4/3

ศุกร์



คาบ 1 2 3 4 5 6 7 8
วัน/เวลา 08.30-09.20 09.20-10.10 10.10-11.00 11.00-11.50 11.50-12.40 12.40-13.30 13.30-14.20 14.20-15.10 15.10-16.00

โฮมรูม 

หน้าที่พลเมือง

โครงงานคุณธรรม

สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษา 2
ส21101 ส21101
ม.1/3 ม.1/1

ลูกเสือ/เนตรนารี

ชุมนุม นศท./บ าเพ็ญ
สร้างสรรค์สังคม

สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษา 2
ส21101 ส21101 ส21101
ม.1/5 ม.1/2 ม.1/4

อบรม P L C

คุณธรรม Professional Learning Community

     SOBPRABPITTAYAKOM  SCHOOL
   

คาบสอน 15 คาบ
กิจกรรม 4 คาบ
PLC 3 คาบ
รวมทัง้ส้ิน 22 คาบ

โรงเรียนสบปราบพิทยาคม  อ าเภอสบปราบ  จังหวัดล าปาง
ตารางสอนของ  ครู วัชราภรณ์   สายวงศ์   กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ประจ าภาคเรียนที่ 2/2561

จันทร์
สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษา 2

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน

ส21103 ส21103
ม.1/3 ม.1/5

อังคาร
สังคมศึกษา 2 สังคมศึกษา 2

ส21103 ส21103
ม.1/4 ม.1/2

พุธ

พฤหัสบดี
สังคมศึกษา 2

ส21103
ม.1/1

ศุกร์


