
 
ตารางสอน ปีการศึกษา 2565 

โรงเรียนวัดมหาการ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 

 

 

   
 

ช/ว/ว 07.30 – 
08.00  

08.00 – 08.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 

จันทร์ 
ป.1 

พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูณัฐฐาพร  

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐฐาพร  

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ครูณัฐฐาพร  

พัก
เที่

ยง
 

 สังคมศึกษา 
ครูณัฐฐาพร 

วิทยาศาสตร์ 
ครูณัฐฐาพร  

แนะแนว/กิจกรรมสุดสัปดาห์ 
ครูณัฐฐาพร 

งานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

ป.2 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูอนงค์  

คณิตศาสตร์ 
ครูอนงค์  

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
        ครูอนงค์  

สังคมศึกษา 
ครูอนงค์   

วิทยาศาสตร์ 
ครูอนงค์ 

แนะแนว/กิจกรรมสุสัปดาห์ 
ครูอนงค์ 

ป.3 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

วิทยาศาสตร์ 
ครูภูริภัทร    

         คณิตศาสตร์ 
           ครูภูริภัทร   

ภาษาไทย 
ครูภูริภัทร 

การงานอาชีพ 
ครูภูริภัทร 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ครูภูริภัทร    

แนะแนว/กิจกรรมสุดสัปดาห์ 
ครูภูริภัทร 

อังคาร 
 ป.1 

พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูณัฐฐาพร  

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐฐาพร 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ครูณัฐฐาพร  

วิทยาการค านวณ 
ครูณัฐฐาพร  

ซ่อมเสริม 
ครูณัฐฐาพร  

ชุมนุม 

งานส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้

(PLC) 

ป.2 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูอนงค์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ครูอนงค์ 

วิทยาการค านวณ 
ครูอนงค์ 

ซ่อมเสริม 
ครูอนงค์ 

ชุมนุม 

ป.3 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

คณิตศาสตร์ 
ครูภูริภัทร    

ภาษาไทย 
ครูภูริภัทร    

วิทยาศาสตร์ 
ครูภูริภัทร    

สังคมศึกษา 
ครูภูริภัทร    

ซ่อมเสริม 
ครูภูริภัทร    

ชุมนุม 

พุธ 
ป.1 

พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูณัฐฐาพร  

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐฐาพร  

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ครูณัฐฐาพร  

 หน้าที่พลเมือง 
ครูณัฐฐาพร 

ซ่อมเสริม 
ครูณัฐฐาพร 

สุขศึกษาและพละศึกษา 
ครูณัฐฐาพร 

งานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
(งาน 4 ฝ่าย) 

ป.2 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูอนงค์ 

คณิตศาสตร์ 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
ครูอนงค์ 

หน้าที่พลเมือง 
ครูอนงค์  

ซ่อมเสริม 
ครูอนงค์  

สุขศึกษาและพละศึกษา 
ครูอนงค์ 

ป.3 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

คณิตศาสตร์ 
ครูภูริภัทร 

ภาษาไทย 
ครูภูริภัทร    

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ครูภูริภัทร 

ประวัติศาสตร์ 
ครูภูริภัทร    

ซ่อมเสริม 
ครูภูริภัทร    

สุขศึกษาและพละศึกษา 
ครูภูริภัทร    

พฤหัสบดี 
ป.1 

พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

       ภาษาไทย 
ครูณัฐฐาพร  

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐฐาพร  

ประวัติ 
ครูณัฐฐาพร  

ศิลปะ 
ครูณัฐฐาพร  

ซ่อมเสริม 
ครูณัฐฐาพร  

ลูกเสือ 
 งานส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้

(PLC) 

ป.2 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูอนงค์  

คณิตศาสตร์ 
ครูอนงค์ 

ประวัติ 
ครูอนงค์  

ศิลปะ 
ครูอนงค์ 

ซ่อมเสริม 
   ครูอนงค์ 

ลูกเสือ 

ป.3 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

คณิตศาสตร์ 
ครูภูริภัทร    

ภาษาไทย 
ครูภูริภัทร    

 ประวัติ 
ครูภูริภัทร 

ศิลปะ 
ครูภูริภัทร    

ซ่อมเสริม 
ครูภูริภัทร 

ลูกเสือ 
 

ศุกร์ 
ป.1 

พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูณัฐฐาพร 

คณิตศาสตร์ 
ครูณัฐฐาพร  

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ครูณัฐฐาพร  

การงานอาชีพ 
ครูณัฐฐาพร  

ซ่อมเสริม 
ครูณัฐฐาพร 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

งานส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ 

ป.2 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

คณิตศาสตร์ 
   ครูอนงค์ 

ภาษาไทย 
ครูอนงค์ 

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ครูอนงค์ 

การงานอาชีพ 
ครูอนงค์  

ซ่อมเสริม 
ครูอนงค์  

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

ป.3 พื้นที่ของฉัน กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โอมรูม 

ภาษาไทย 
ครูภูริภัทร 

คณิตศาสตร์ 
ครูภูริภัทร    

ภาษาอังกฤษสื่อสาร 
ครูภูริภัทร    

การงานอาชีพ 
ครูภูริภัทร    

ซ่อมเสริม 
ครูภูริภัทร    

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 
 

   ลงชื่อ                             ลงชื่อ    

            (นางสาวณฐวรรณ  สดุสงวน)       (นางสาวสุภาพร  บุญทวี)  

                        หัวหน้างานวิชาการ              ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 



 
 

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวัดมหาการ สพป.สงขลา เขต 1 
ปีการศึกษา 2565 

คุณครูประจ าชั้น นางณัฐฐาพร มาแดง 
 

วัน 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 

จันทร์ ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ11101 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
ส11101 

วิทยาศาสตร์ 
ว11101 

      แนะแนว 
 
 

อังคาร ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ11101 

วิทยาการค านวณ 
ว11101 

ซ่อมเสริม         ชุมนุม 
 

 
พุธ ภาษาไทย 

ท11101 
คณิตศาสตร์ 

ค11101 
 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ11101 

    หน้าที่พลเมือง 
ส11231 

ซ่อมเสริม สุขศึกษาพละศึกษา 
พ11101 

พฤหัสบดี        ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

    ประวัติศาสตร์ 
ส11102 

 

         ศิลปะ 
ศ11101 

ซ่อมเสริม  
        ลูกเสือ 
  

ศุกร์ ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

อ11201 

การงานอาชีพ 
ง11101 

ซ่อมเสริม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 
 

 

 

 



 

 

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนวัดมหาการ สพป.สงขลา เขต 1 

ปีการศึกษา 2565 

คุณครูประจ าชั้น นางอนงค์   บัวศรี 

 

วัน 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 

จันทร์ ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ12101 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
ส12101 

วิทยาศาสตร์ 
ว12101 

แนะแนว 
 
 

อังคาร ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ12101 

วิทยาการค านวณ 
ว12101 

ซ่อมเสริม 
 
 

 
ชุมนุม 

พุธ ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ12101 

    หน้าที่พลเมือง 
ส12232 

ซ่อมเสริม สุขศึกษาพละศึกษา 
พ11101 

พฤหัสบดี        ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

     ประวัติศาสตร์ 
ส12102 

 

ศิลปะ 
ศ12101 

ซ่อมเสริม  
ลูกเสือ 

 
ศุกร์ ภาษาไทย 

ท12101 
คณิตศาสตร์ 

ค12101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

อ12201 

การงานอาชีพ 
ง12101 

ซ่อมเสริม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 
 

 

 



 

 

ตารางเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนวัดมหาการ สพป.สงขลา เขต 1 

ปีการศึกษา 2565 

คุณครูประจ าชั้น   นางอนงค์  บัวศรี 

 

วัน 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 

จันทร์ ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
อ13101 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
ส13101 

วิทยาศาสตร์ 
ว13101 

แนะแนว 
 
 

อังคาร ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ13101 

วิทยาการค านวณ 
ว13101 

ซ่อมเสริม 
 

 

 
ชุมนุม 

พุธ ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
อ13101 

    หน้าที่พลเมือง 
ส13233 

ซ่อมเสริม สุขศึกษาพละศึกษา 
พ11101 

พฤหัสบดี        ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

     ประวัติศาสตร์ 
ส13102 

 

ศิลปะ 
ศ12101 

ซ่อมเสริม  
ลูกเสือ 

 
ศุกร์ ภาษาไทย 

ท13101 
คณิตศาสตร์ 

ค13101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

อ13201 

การงานอาชีพ 
ง13101 

ซ่อมเสริม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

วัน/วลา 07.30 –08.00  08.00 – 08.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 
11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30 -16.30 

จันทร์ 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสาธง/
โฮมรูม/อบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
อ11101 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
ส11101 

วิทยาศาสตร์ 
ว11101 

แนะแนว 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

อังคาร 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสาธง/
โฮมรูม/อบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
อ11101 

วิทยาการ
ค านวณ 
ว11101 

     ซ่อมเสริม  
ชุมนุม 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้
(PLC) 

พุธ 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสาธง/
โฮมรูม/อบรม

คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
อ11101 

    หน้าที่
พลเมือง 

ส11232 

ซ่อมเสริม สุขศึกษาพละ
ศึกษา 

พ11101 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

พฤหัสบด ี
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสาธง/
โฮมรูม/อบรม

คุณธรรมจริยธรรม 
 

       ภาษาไทย 
ท11101 

คณิตศาสตร์ 
ค11101 

ประวัติศาสตร์ 
ส11102 

 

ศิลปะ 
ศ11101 

ซ่อมเสริม  
ลูกเสือ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้
(PLC) 

ศุกร ์ พื้นที่ของฉัน 
กิจกรรมหน้าเสาธง/

โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

อ12201 

การงานอาชีพ 
ง12101 

ซ่อมเสริม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้

  ลงชื่อ                              ลงชื่อ                                 ลงชือ่    

                   (นางณัฐฐาพร   มาแดง)                           (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน)    (นางสาวสุภาพร  บุญทวี)  

                                   ครูผู้สอน                      หัวหน้างานวชิาการ                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

                 

ตารางสอนครูโรงเรียนวัดมหาการ ปีการศึกษา 2565 

คุณครูณัฐฐาพร มาแดง จ านวน 30 คาบ   

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

วัน/วลา 07.30 –08.00  08.00 – 08.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 
11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30 -16.30 

จันทร์ 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
อ12101 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
ส12101 

วิทยาศาสตร์ 
ว12101 

แนะแนว 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

อังคาร 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
อ12101 

วิทยาการ
ค านวณ 
ว12101 

     ซ่อมเสริม  
ชุมนุม 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้
(PLC) 

พุธ 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
อ12101 

 หน้าที่พลเมือง 
ส12233 

ซ่อมเสริม สุขศึกษาพละ
ศึกษา 

พ12101 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

พฤหัสบด ี
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

 

       ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค11201 

ประวัติศาสตร์ 
ส12102 

 

ศิลปะ 
ศ12101 

ซ่อมเสริม  
ลูกเสือ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้
(PLC) 

ศุกร ์ พื้นที่ของฉัน 
กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท12101 

คณิตศาสตร์ 
ค12101 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

อ12201 

การงานอาชีพ 
ง12101 

ซ่อมเสริม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้

ตารางสอนครูโรงเรียนวัดมหาการ ปีการศึกษา 2565 

คุณครูอนงค์  บัวศรี จ านวน 30 คาบ   

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

 

 

 

 
 

  ลงชื่อ                                         ลงชื่อ                           ลงชื่อ   

                   (นางอนงค์  บัวศรี)                                 (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน)        (นางสาวสุภาพร  บุญทวี)  

                                   ครูผู้สอน                      หัวหน้างานวชิาการ                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

                 



 

ตารางสอนครูโรงเรียนวัดมหาการ ปีการศึกษา 2565 

คุณครูอนงค์  บัวศรี จ านวน 30 คาบ   

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  

 

 
 

 

วัน/วลา 07.30 –08.00  08.00 – 08.30 8.30-9.30 9.30-10.30 10.30-11.30 
11.30-
12.30 

12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30 -16.30 

จันทร์ 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐาน 
อ13101 

พัก
กล

าง
วัน

 

สังคมศึกษา 
ส13101 

วิทยาศาสตร์ 
ว13101 

แนะแนว 
 
 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

อังคาร 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
อ13101 

วิทยาการ
ค านวณ 
ว13101 

     ซ่อมเสริม  
ชุมนุม 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้
(PLC) 

พุธ 
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

 

ภาษาอังกฤษ
พื้นฐาน 
อ13101 

 หน้าที่พลเมือง 
ส13233 

ซ่อมเสริม สุขศึกษาพละ
ศึกษา 

พ13101 

งานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

(งาน 4 ฝ่าย) 

พฤหัสบด ี
พื้นที่ของฉัน 

 

กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

ประวัติศาสตร์ 
ส13102 

 

ศิลปะ 
ศ12101 

ซ่อมเสริม  
ลูกเสือ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้
(PLC) 

ศุกร ์ พื้นที่ของฉัน 
กิจกรรมหน้าเสา
ธง/โฮมรูม/อบรม
คุณธรรมจริยธรรม 

ภาษาไทย 
ท13101 

คณิตศาสตร์ 
ค13101 

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

อ13201 

การงานอาชีพ 
ง13101 

ซ่อมเสริม ลดเวลาเรียน 
เพ่ิมเวลารู้ 

 

งานส่งเสรมิและ
สนับสนุนการจัดการ

เรียนรู ้

             ลงชื่อ                                   ลงชื่อ                                       ลงชื่อ   

                   (นางอนงค์  บัวศรี)                                 (นางสาวณฐวรรณ  สุดสงวน)    (นางสาวสุภาพร  บุญทวี)  

                                   ครูผู้สอน                      หัวหน้างานวชิาการ                                     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดมหาการ 

 


