
ตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตามตารางออกอากาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ระดับชั้น ม. 1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
   วัน 

  เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30 – 09.30 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30 – 10.30 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30 – 11.30 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30 – 12.30 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30 – 13.30 
ชั่วโมงที่ 6 
13.30 – 
14.30 

จันทร์ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ท21101 
ภาษาไทย 

ครูนิสาชล  รุ่งเนย 
ครูนัชธิดา  พิมอุทา 

ครูสิทธศิักดิ์  แกว้เนตร(ผู้ช่วย) 

ค21101 
คณิตศาสตร ์

ครูกมลชนก  มีหลาย 
ครูสุนันท์  ค าปลวิ 

ครูอัมพร  สมปาน (ผู้ช่วย) 

อ21101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูชนิษฐา  มาลัยผ่อง 
ครูชนัญชิดา  นาร ี

ครูธรรมนันท์  จันดี (ผู้ช่วย) 

 
พัก

กล
าง

วัน
 

ส21102 
ประวัติศาสตร ์

ครูสุจินต์  วัฒนมหาชัย 
ครูนันทัษภรณ์  พิมพงษ ์

 

 

อังคาร 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ส21101 
สังคมฯ 

ครูสุธิมา  ชุนณรงค ์
ครูนันทัษภรณ์  พิมพงษ ์

น.ส.กาญจนา ขันไชย (ผู้ช่วย) 

ท21101 
ภาษาไทย 

ครูนิสาชล  รุ่งเนย 
ครูนัชธิดา  พิมอุทา 

ครูสิทธิศักดิ์  แก้วเนตร(ผู้ช่วย) 

ค21101 
คณิตศาสตร ์

ครูกมลชนก  มีหลาย 
ครูสุนันท์  ค าปลวิ 

ครูอัมพร  สมปาน (ผู้ช่วย) 

ว21103 
เทคโนโลยี 

ครูเจนจิรา  โคตรรวงค ์
ครูฉัตรประชา  ทันนา 

พุธ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ค21101 
คณิตศาสตร ์

ครูกมลชนก  มีหลาย 
ครูสุนันท์  ค าปลวิ 

ครูอัมพร  สมปาน (ผู้ช่วย) 

ว21101 
วิทยาศาสตร์ 

ครูจิราพร  สมพงษ์ 
ครูณฐัสุดา  สืบวงศ ์

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา (ผู้ชว่ย) 

ศ21103 
ทัศนศิลป ์

ครูรุ่งศักดิ์  บุญเทศ 
ครูมาลีวัลย์  สมใจ 

 

พฤหัสบดี 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ว21101 
วิทยาศาสตร์ 

ครูจิราพร  สมพงษ์ 
ครูณฐัสุดา  สืบวงศ ์

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา (ผู้ชว่ย) 

อ21101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูชนิษฐา  มาลัยผ่อง 
ครูชนัญชิดา  นาร ี

ครูธรรมนันท์  จันดี (ผู้ช่วย) 

ท21101 
ภาษาไทย 

ครูนิสาชล  รุ่งเนย 
ครูนัชธิดา  พิมอุทา 

ครูสิทธิศักดิ์  แก้วเนตร(ผู้ช่วย) 

ส21101 
สังคมฯ 

ครูสุธิมา  ชุนณรงค ์
ครูนันทัษภรณ์  พิมพงษ ์

น.ส.กาญจนา ขันไชย (ผู้ช่วย) 

 

ศุกร์ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

อ21101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูชนิษฐา  มาลัยผ่อง 
ครูชนัญชิดา  นาร ี

ครูธรรมนันท์  จันดี (ผู้ช่วย) 

ส21101 
สังคมฯ 

ครูสุธิมา  ชุนณรงค ์
ครูนันทัษภรณ์  พิมพงษ ์

น.ส.กาญจนา ขันไชย (ผู้ช่วย) 

พ21101 
สุขศึกษา 

ครูสุวิทย์  พุมนวล 
ครูพัทธเนติห์  ทองบาง 

ศ21104 
ดนตรี 

ครูจักรพันธ์  สุวรรณเกิด 
ครูเสกสรร  สายเสน 

 

 
  

[พิม

พค์  ำ



ตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตามตารางออกอากาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระดับชั้น ม. 2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
   วัน 

  เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30 – 09.30 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30 – 10.30 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30 – 11.30 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30 – 12.30 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30 – 13.30 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30 – 14.30 

จันทร์ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ค22101 
คณิตศาสตร ์

ครูนงค์นุช  สุกใส 
ครูอชิราภรณ์  ยอดกุล 
ครูวิจิตรา  ราษี (ผู้ช่วย) 

อ22101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสวรรยา  อุดรพรม 
ครูทิพาพร  วงศ์ค าดี 

ครูปภสัสร  ศรีชัย (ผู้ช่วย) 

ว22101 
วิทยาศาสตร์ 

ครูอรรถชัย  ศิรวิัฒนศกัดินา 
ครูอุดร การะเกษ , 

นายคิมหรรย์ โยธา (ผู้ช่วย) 

 
พัก

กล
าง

วัน
 

ศ22103 
ทัศนศิลป ์

ครูรุ่งศักดิ์  บุญเทศ 
ครูมาลีวัลย์  สมใจ 

ครูกาญจนา ทุ่มโมง(ผู้ช่วย) 

 

อังคาร 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

อ22101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสวรรยา  อุดรพรม 
ครูทิพาพร  วงศ์ค าดี 

ครูปภสัสร  ศรีชัย (ผู้ช่วย) 

ค22101 
คณิตศาสตร ์

ครูนงค์นุช  สุกใส 
ครูอชิราภรณ์  ยอดกุล 
ครูวิจิตรา  ราษี (ผู้ช่วย) 

ส22101 
สังคมฯ 

ครูสรายุธ  ธานา 
ครูปัญจรัตน์  โลมะบรรณ ์
ครูโกวิท  วันศรึ (ผู้ชว่ย) 

ศ22104 
ดนตรี 

ครูนันทวัน  ทองทิพย์ 
ครูเสกสรร  สายเสน 

ครูบุญรว่ม ราษี  (ผู้ช่วย) 

 

พุธ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ส22101 
สังคมฯ 

ครูสรายุธ  ธานา 
ครูปัญจรัตน์  โลมะบรรณ ์
ครูโกวิท  วันศรึ (ผู้ชว่ย) 

ท22101 
ภาษาไทย 

ครูฟารีตะห์  เบญญากาจ 
ครูศศิวิมล  พุทธวงศ ์

น.ส.หัสถยา  คูซอด (ผู้ช่วย) 

ค22101 
คณิตศาสตร ์

ครูนงค์นุช  สุกใส 
ครูอชิราภรณ์  ยอดกุล 
ครูวิจิตรา  ราษี (ผู้ช่วย) 

ว22103 
เทคโนโลยี 

ครูนิพนธ์  เชิญทอง 
ครูทองค า  บุญล้อม 

น.ส.ธัญญลักษณ์  พงษ์สีดา(ผู้ช่วย) 
พฤหัสบดี 

วิชา 
ครูผู้สอนทางไกล 

ครูผู้สอนจริง 
 

ท22101 
ภาษาไทย 

ครูฟารีตะห์  เบญญากาจ 
ครูศศิวิมล  พุทธวงศ ์

น.ส.หัสถยา  คูซอด (ผู้ช่วย) 

ว22101 
วิทยาศาสตร์ 

ครูอรรถชัย  ศิรวิัฒนศกัดินา 
ครูอุดร การะเกษ , นายคิมหรรย์ โยธา (ผู้ช่วย) 

ส22102 
ประวัติศาสตร ์

ครูนิตยา  จวบรัมย์ 
ครูจุฑารัตน์  ผิวงาม 

ครูสาวิตรี  แกว้พวง(ผู้ช่วย) 

 

ศุกร์ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ส22101 
สังคมฯ 

ครูสรายุธ  ธานา 
ครูปัญจรัตน์  โลมะบรรณ ์
ครูโกวิท  วันศรึ (ผู้ชว่ย) 

ท22101 
ภาษาไทย 

ครูฟารีตะห์  เบญญากาจ 
ครูศศิวิมล  พุทธวงศ ์

น.ส.หัสถยา  คูซอด (ผู้ช่วย) 

อ22101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูสวรรยา  อุดรพรม 
ครูทิพาพร  วงศ์ค าดี 

ครูปภสัสร  ศรีชัย (ผู้ช่วย) 

พ22101 
สุขศึกษา 

ครูสมศักดิ์  ทองเงนิ 
ครูพัทธเนติห์  ทองบาง 

นายชัยวิวัฒน์ สุวรรณสิงห์(ผู้ช่วย) 

 

 
  



ตารางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตามตารางออกอากาศมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ระดับชั้น ม.3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
   วัน 

  เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30 – 09.30 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30 – 10.30 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30 – 11.30 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30 – 12.30 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30 – 13.30 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30 – 14.30 
จันทร์ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ส23101 
สังคมฯ 

ครูวิชิต  ลือยศ 
ครูจุฑารัตน์  ผิวงาม 

ท23101 
ภาษาไทย 

ครูแรมเดือน  บุญช ู
ครูณพัชชนนัท์  โพธวิัฒน ์
น.ส.พรพิลัย  จันดี(ผู้ช่วย) 

ค23101 
คณิตศาสตร ์

ครูชุติมา  วรรณรักษ ์
ครูบุญฑริกา  สีค า 

 
พัก

กล
าง

วัน
 

ง23101 
การงานอาชีพ 

ครูนิสสรณ์  เชิญทอง 
ครูบัวทอง  เบ็ญมาศ 

ครูบัณฑิตย์  คมใส (ผู้ช่วย) 
อังคาร 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

ค23101 
คณิตศาสตร ์

ครูชุติมา  วรรณรักษ ์
ครูบุญฑริกา  สีค า 

ว23101 
วิทยาศาสตร์ 

ครูรติรส  พงษาวดาร 
ครูดุษฏี  บรรพชาติ  

พ23101 
สุขศึกษา 

ครูสมศักดิ์  ทองเงนิ 
ครูฤทธริุทธ  สุภกุล 

 

พุธ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

อ23101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูนงนุช  จันทร์เสวก 
ครูชุติมา  ไชยจันทร์ 

ส23101 
สังคมฯ 

ครูวิชิต  ลือยศ 
ครูจุฑารัตน์  ผิวงาม 

ท23101 
ภาษาไทย 

ครูแรมเดือน  บุญช ู
ครูณพัชชนนัท์  โพธวิัฒน ์
น.ส.พรพิลัย  จันดี(ผู้ช่วย) 

ส23102 
ประวัติศาสตร ์

ครูจงรักษ์  แสนแอน่ 
ครูปัญจรัตน์  โลมะบรรณ ์

 

พฤหัสบดี 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ค23101 
คณิตศาสตร ์

ครูชุติมา  วรรณรักษ ์
ครูบุญฑริกา  สีค า 

ท23101 
ภาษาไทย 

ครูแรมเดือน  บุญช ู
ครูณพัชชนนัท์  โพธวิัฒน ์
น.ส.พรพิลัย  จันดี(ผู้ช่วย) 

อ23101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูนงนุช  จันทร์เสวก 
ครูชุติมา  ไชยจันทร์ 

ศ23104 
ดนตรี 

ครูจักรพันธ์  สุวรรณเกิด 
ครูเสกสรร  สายเสน 

 

 

ศุกร์ 
วิชา 

ครูผู้สอนทางไกล 
ครูผู้สอนจริง 

 

ว23101 
วิทยาศาสตร์ 

ครูรติรส  พงษาวดาร 
ครูดุษฏี  บรรพชาติ 

อ23101 
ภาษาอังกฤษ 

ครูนงนุช  จันทร์เสวก 
ครูชุติมา  ไชยจันทร์ 

ส23101 
สังคมฯ 

ครูวิชิต  ลือยศ 
ครูจุฑารัตน์  ผิวงาม 

ศ23103 
ทัศนศิลป ์

ครูปรียาพร  หมื่นหาญ 
ครูพรทิพย์  นามทองใบ 

 

 

  



แนะน าช่องทางในการเรียนออนไลน์  

 

   
 

 



 
ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ตามโครงการจัดท าเนื้อหาระบบ e - learning  ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  
ระดับชั้น ม. 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

   วัน 
  เวลา 

ชั่วโมงที่ 1 
08.30 – 09.30 

ชั่วโมงที่ 2 
09.30 – 10.30 

ชั่วโมงที่ 3 
10.30 – 11.30 

ชั่วโมงที่ 4 
11.30 – 12.30 

ชั่วโมงที่ 5 
12.30 – 13.30 

ชั่วโมงที่ 6 
13.30 – 14.30 

จันทร์ 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

อ31101  
ภาษาอังกฤษ 1  

ครูธรรมนันท์  จันด ี

ค31201  
คณิตศาสตร ์2 (เพิ่มเติม 1) 
ครูบุญฑริกา  สึค า ม.4/1 
ครูวิจิตรา ราษี   ม.4/2 

ส31101  
สังคมศึกษา 

ครูจุฑารัตน์ ผิวงาม 4/1 
ครูนันทัษภรณ์ พืมพงษ์ 4/2 

 
พัก

กล
าง

วัน
 

ว31201   
ฟิสิกส์ 1  

ครูอุดร  การะเกษ 
นายคิมหรรย์  โยธา 

 

อังคาร 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ค31201 
คณิตศาสตร ์2 (เพิ่มเติม 1) 
ครูบุญฑริกา  สึค า ม.4/1 
ครูวิจิตรา ราษี   ม.4/2 

ว31201  
ฟิสิกส์ 1  

ครูอุดร  การะเกษ 
นายคิมหรรย์  โยธา 

ส31101  
สังคมศึกษา 

ครูจุฑารัตน์ ผิวงาม 4/1 
ครูนันทัษภรณ์ พืมพงษ์ 4/2 

ภาษาอังกฤษ 2  
(อ่าน -เขียน)  

ครูธรรมนันท์  จันด ี

พุธ 
วิชา 

ครูผู้สอน 

ค31201  
คณิตศาสตร ์2 (เพิ่มเติม 1) 
ครูบุญฑริกา  สึค า ม.4/1 
ครูวิจิตรา ราษี   ม.4/2 

ชีววิทยา  
ครูเสกสรร  สายเสน 

นางสาวธญัญาลักษณ์  พงษ์สีดา 

ว31221  
เคมี 1  

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 
 

พฤหัสบดี 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ค31101  
คณิตศาสตร์ 1(พื้นฐาน 1) 

ครูอัมพร  สมปาน 
 

ท31101  
ภาษาไทย  

ครูนัชธิดา  พิมอุทา 
 

ว31221  
เคมี 1  

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 
 

พ31101  
สุขศึกษา 

ครูฤทธริุทธ สุภกุล  
นายชัยวิวัฒน์  สุวรรณสงิห ์

อ31101  
ภาษาอังกฤษ 1 

ครูธรรมนันท์  จันด ี

ศุกร์ 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ท31101  
ภาษาไทย 

ครูนัชธิดา  พิมอุทา 
 

ค31101  
คณิตศาสตร์ 1(พื้นฐาน 1) 

ครูอัมพร  สมปาน 
 

ภาษาอังกฤษ 2  
(อ่าน -เขียน)  

ครูธรรมนันท์  จันด ี

ส31102  
ประวัติศาสตร ์

ครูโกวิท 

ชีววิทยา  
ครูเสกสรร  สายเสน 
นางสาวธญัญาลักษณ์  

พงษ์สีดา 
 
 
 
 
 

  



ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตามโครงการจัดท าเนื้อหาระบบ e - learning  ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ระดับชั้น ม. 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
   วัน 

  เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30 – 09.30 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30 – 10.30 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30 – 11.30 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30 – 12.30 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30 – 13.30 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30 – 14.30 

จันทร์ 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ว32223 
เคมี 3 ม.5/1 

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 

ค32101 
คณิตศาสตร์ 1(พื้นฐาน 3) 

ครูวิจิตรา  ราษ ี
 

 
พัก

กล
าง

วัน
 

ส32101 
สังคมศึกษา 

ครูโกวิท  วันศร ี

 

อังคาร 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ค32201 
คณิตศาสตร์ 2 (เพิ่มเติม 3) 

ครูอชิราภรณ์  ยอดกุล ม.5/1 
ครูสุนันท์  ค าปลวิ ม.5/2 

ท32101 
ภาษาไทย 3 

ครูณพัชชนนัท์  โพธวิัฒน ์

พ32101 
สุขศึกษา 

ครูพัทธเนติห์  ทองบาง 

ว32223 
เคมี 3 ม.5/1 

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 

ว32242 
ชีววิทยา 2 

ม.5/1 
ครูศิษฏ์ฐิกานต์  

 โพธิ์ชา 
พุธ 
วิชา 

ครูผู้สอน 

ว32203 
ฟิสิกส์ 3 ม.5/1 

ครูอุดร  การะเกษ 
นายคิมหรรย์  โยธา 

อ32101 
ภาษาอังกฤษ 1 

ครูปภัสสร  ศรีชัย 

ค32101 
คณิตศาสตร์ 1(พื้นฐาน 3) 

ครูวิจิตรา  ราษี 
 

 

พฤหัสบดี 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ค32201 
คณิตศาสตร์ 2 (เพิ่มเติม 3) 

ครูอชิราภรณ์  ยอดกุล ม.5/1 
ครูสุนันท์  ค าปลวิ ม.5/2 

อ32101 
ภาษาอังกฤษ 1 

ครูปภัสสร  ศรีชัย 

ส32101 
สังคมศึกษา 

ครูโกวิท  วันศร ี

ว32203 
ฟิสิกส์ 3 ม.5/1 

ครูอุดร  การะเกษ 
นายคิมหรรย์  โยธา 

 

ศุกร์ 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ท32101 
ภาษาไทย 3 

ครูณพัชชนนัท์  โพธวิัฒน ์

ค32201 
คณิตศาสตร์ 2 (เพิ่มเติม 3) 

ครูอชิราภรณ์  ยอดกุล ม.5/1 
ครูสุนันท์  ค าปลวิ ม.5/2 

ส32102 
ประวัติศาสตร ์

ครูโกวิท  วันศรี ม.5/1 
ครูปัญจรัตน์ โลมะบรรณ์ 

ม.5/2 

ว32242 
ชีววิทยา 2 ม.5/1 

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 
 

 
 
 

  



ตารางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) 
ตามโครงการจัดท าเนื้อหาระบบ e - learning  ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

ระดับชั้น ม. 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ส านกังานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
   วัน 

  เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30 – 09.30 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30 – 10.30 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30 – 11.30 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30 – 12.30 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30 – 13.30 
ชั่วโมงที่ 6 
13.30 – 
14.30 

จันทร์ 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ค33101 
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน5) 

ครูอัมพร  สมปาน 

ท33101 
ภาษาไทย พื้นฐาน 

ครูศศิวิมล  พุทธวงศ ์

ส33101 
สังคมศึกษาฯ  

ครูโกวิท  วันศร ี

 
พัก

กล
าง

วัน
 

ว33244 
ชีววิทยา 4 ม.6/1 

ครูเสกสรร  สายเสน 
นางสาวธญัญาลักษณ์  พงษ์สีดา 

อังคาร 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ว33224 
เคมี 4 ม.6/1 

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 

ค33101 
คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน5) 

ครูอัมพร  สมปาน 

ว33244 
ชีววิทยา 4 ม.6/1 

ครูเสกสรร  สายเสน 
น.ส.ธัญญาลักษณ์  พงษ์สีดา 

 

พุธ 
วิชา 

ครูผู้สอน 

ท33101 
ภาษาไทย พื้นฐาน 

ครูศศิวิมล  พุทธวงศ ์

ค33201 
คณิตศาสตร์ 2 (เพิ่มเติม 5)  

ครูวิจิตรา  ราษ ี

ว33224 
เคมี 4 ม.6/1 

ครูศิษฏ์ฐกิานต์  โพธิ์ชา 
 

อ33101 
ภาษาอังกฤษ 1 (พื้นฐาน 5) 

ครูปภัสสร  ศรีชัย 

 

พฤหัสบดี 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ว33205 
ฟิสิกส์ 5 ม.6/1 

ครูอุดร  การะเกษ 
นายคิมหรรย์  โยธา 

พ33101 
สุขศึกษา 

ครูฤทธริุทธ  สุภกุล 

อ33101 
ภาษาอังกฤษ 1 (พื้นฐาน 5) 

ครูปภัสสร  ศรีชัย 

ค33201 
คณิตศาสตร์ 2 (เพิ่มเติม 5)  

ครูวิจิตรา  ราษี 

 

ศุกร์ 
วิชา 

ครูผู้สอน 
 

ส33101 
สังคมศึกษาฯ  

ครูโกวิท  วันศร ี
 

ค33201 
คณิตศาสตร์ 2 (เพิ่มเติม 5)  

ครูวิจิตรา  ราษี 

 ว33205 
ฟิสิกส์ 5 ม.6/1 

ครูอุดร  การะเกษ 
นายคิมหรรย์  โยธา 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


