
ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.30-11.30 12.30-13.30 14.00-15.00 15.30-16.30 

จันทร์ 

คณิตศาสตร์ 
ค 21102 

ครูสุมา  แท่นนิล 
 

การปฏิบัติการแคน 
ศ 22102 

ครูศิริวรรณ  แหวนวงศ์ 

งานดอกไม้ประดิษฐ์ 
ง 20261 

ครูลาวัลย์  ปล้ืมใจ 
 

ภาษาอังกฤษ 
อ 21102 

ครูปุณยาพร  เช่ือมชิต 

พลศึกษา 
พ 21104 

ครูเมธัส  บัวทอง 

อังคาร 

ภาษาจีน 
จ 21203 

ครูธนรัตน์  ปิ่นศิริ 
 

ประวัติศาสตร์ 
ส 21104 

ครูเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 

สุขศึกษา 
พ 21102 

ครูวนิดา  เฟื่องฟู 

ภาษาไทย 
ท 21102 

ครูรุ่งทิวา  สิงห์เทียน 

ขนมไทยท้องถิ่น 
ง 20274 

ครูรัชเกล้า เปรมกมล 

พุธ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
ว 21102 

ครูวรางคณา  เปรมปรีด์ิ 
 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค 21202 

ครูสุมา  แท่นนิล 

ดนตรีสากล 
ศ 21210 

ครูภัทรพล ผาดศรี 

ภาษาต่างประเทศ 
 

ครู Jogen 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
อ 21102 

ครูปุณยาพร เช่ือมชิต 
 

 
พฤหัสบดี 

 
 

ภาษาไทย 
ท 21102 

ครูรุ่งทิวา  สิงห์เทียน 

ภาษาอังกฤษ 
อ 21102 

ครูปุณยาพร  เช่ือมชิต 

คณิตศาสตร์ 
ค 21102 

ครูสุมา  แท่นนิล 
 

วิทยาศาสตร์ฯ 
ว 21102 

ครูวรางคณา  เปรมปรีด์ิ 
 

สังคมศึกษา 
ส 21102 

ครูปิยธิดา  หล้าแหล่ง 

ศุกร ์

วิทยาการคำนวณ 
 

ครูสำราญ สังคีรี 

ศิลปะ 
ศ 21102 

ครูภัทรพล  ผาดศรี 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ว 21202 

ครูวรพร  ชูใจ 

สังคมศึกษา 
ส 21102 

ครูปิยธิดา  หล้าแหล่ง 

วาดเส้นสร้างสรรค์ 
ศ 21202 

ครูเนตรดาว  ช้ันขวัญ 
 

 



ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.30-11.30 12.30-13.30 14.00-15.00 15.30-16.30 

จันทร์ 

วิทยาการคำนวณ 
 

ครูชนนิกานต์ สังข์สุวรรณ 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
 

ครูอุไรรัตน์   ขวัญดี 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค 22202 

ครูมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ 

การถนอมอาหาร 
ง20259 

ครูรัชเกล้า เปรมกมล 
 

พลศึกษา 
พ 22104 

ครูณัฐกิตต์ิ  ลาวทอง 

อังคาร 

คณิตศาสตร์ 
ค 22102 

ครูรัชดาภรณ์ ศรีสุวรรณ 

ดนตรีสากล 
 

ครูภัทรพล  ผาดศรี 

วิทยาศาสตร์ฯ 
ว 22102 

ครูวรพร  ชูใจ        
ครูสุภาวด ีระวังแค้ม 

วาดภาพสีน้ำ 
ศ 22202 

ครูศิริวรรณ  แหวนวงศ์ 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
อ 22202 

ครูอารีรัตน์ นามเทศ 
 

พุธ 

นาฎศิลป์ 
ศ 22205 

ครูเนตรดาว  ช้ันขวัญ 

ภาษาไทย 
ท 22102 

ครูเนาวรัตน์  เจตดุ 

สุขศึกษา 
พ 22102 

ครูณัฐกิตต์ิ  ลาวทอง 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ว 22202 

ครูวรพร  ชูใจ 

งานประดิษฐ์ของชำร่วย 
ง 20267 

ครูสุชารัตน์ ยาแก้ว 
 

 
พฤหัสบดี 

 
 

สังคมศึกษา 
ส 22102 

ครูศิริพงษ์  ชมเสือ 

วิทยาศาสตร์ฯ 
ว 22102 

ครูวรพร  ชูใจ        
ครูสุภาวดี ระวังแค้ม 

ภาษาไทย 
ท 22102 

ครูเนาวรัตน์  เจตดุ 

ภาษาอังกฤษ 
อ 22102 

ครูกรกนก เอี่ยมสำอาง 

คณิตศาสตร์ 
ค 22102 

ครูรัชดาภรณ์ ศรีสุวรรณ 

ศุกร ์

ภาษาอังกฤษ 
อ 22102 

ครูกรกนก เอี่ยมสำอาง 

สังคมศึกษา 
ส 22102 

ครูศิริพงษ์  ชมเสือ 

ผลิตภัณฑ์วัสดุท้องถิ่น 
ง 22264 

ครูลาวัลย์  ปล้ืมใจ 
 

ประวัติศาสตร์ 
ส 22104 

ครูเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 

ศิลปะ 
ศ 22102 

ครูศิริวรรณ แหวนวงศ์ 

 



ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   
 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.30-11.30 12.30-13.30 14.00-15.00 15.30-16.30 

จันทร์ 

ศิลปะ 
ศ 23102 

ครูปัทมา ตรีสันเทียะ 

ภาษาไทย 
ท 23102 

ครูเสาวลักษณ์ กันหะ 

ภาษาต่างประเทศ 
 

ครู Jogen 

วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 
ว 23202 

ครูสุภาวดี ระวังแค้ม 
 

ดนตรีสากล 
ศ 23208 

ครูภัทรพล ผาดศรี 

อังคาร 

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 
อ 23202 

ครูกรกนก เอี่ยมสำอาง 

สังคมศึกษา 
ส 23102 

ครูบุญทวี สาดสาน 

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 
ค 23202 

ครูจินดา  แก้วสวัสด์ิ 
 

นาฏศิลป์ 
ศ 23205 

ครูเนตรดาว  ช้ันขวัญ 

ประวัติศาสตร์ 
ส 23104 

ครูเพชราภรณ์ ปัจฉิมพิหงษ์ 

พุธ 

คณิตศาสตร์ 
ค 23102 

ครูจินดา  แก้วสวัสด์ิ 

สุขศึกษา 
พ 23102 

ครูสิริวัฒน์  แก้วแก่น 

ประดิษฐ์วัสดุด้วยกระดาษ 
ง 20291 

ครูลาวัลย์  ปล้ืมใจ 
 

พลศึกษา 
พ 23102 

ครูเมธัส  บัวทอง 

วาดภาพสีน้ำมัน 
ศ 23202 

ครูศิริวรรณ แหวนวงศ์ 

 
พฤหัสบดี 

 
 

วิทยาศาสตร์ 
ว 23102 

ครูสุมาพร  คล้ายคลึง 

สังคมศึกษา 
ส 23102 

ครูบุญทวี สาดสาน 

คณิตศาสตร์ 
ค 23102 

ครูจินดา  แก้วสวัสด์ิ 

ภาษาไทย 
ท 23102 

ครูเสาวลักษณ์ กันหะ 

ภาษาอังกฤษ 
อ 23102 

ครูปุณยาพร เช่ือมชิต 

ศุกร์ 

วิทยาการคำนวณ 
 

ครูสิปภา โชติโภคินสุข 

ภาษาอังกฤษ 
อ 23102 

ครูปุณยาพร เช่ือมชิต 

วิทยาศาสตร์ 
ว 23102 

ครูสุมาพร  คล้ายคลึง 

งานใบตอง 
ง 20289 

ครูรัชเกล้า  เปรมกมล 

ภาษาจีนเพิ่มเติม 
จ 23204 

ครูธนรัตน์  ปิ่นศิริ 
 

 



ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   
 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.30-11.30 12.30-13.30 14.00-15.00 15.30-16.30 

จันทร์ 

การเขียน 2 
ท30204 

ครูอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร 
4/2 

ศิลปะ 2 
ศ31102 

ครูปัทมา ตรีสันเทียะ 

ฟิสิกส์ 2 
 

ครูสุวิมล พลคำมาก 
4/1 

ภาษาอังกฤษอ่านเขียน 
อ31202 

ครูสิรินาถ  ธารา 
4/1-2 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
ว31109 

ครูวรพร  ชูใจ 
ครูวรัญญา ทิพย์กรรณ 

 

อังคาร 

คณิศาสตร์เพิ่มเติม 
ค31202 

ครูมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ 
4/1 

สังคมศึกษา 2 
ส31102 

ครูกนกวรรณ ยิ่งประสบผล 

ภาษาอังกฤษ 
 

ครู Jogen 

แต่งคำประพันธ ์
ท30202 

ครูเสาวลักษณ์ กันหะ 
4/2 

จิตรกรรมไทย1 
ศ30203 

ครูเฉลยพงษ์ ช่ืนประทุม 

พุธ 

ภาษาอังกฤษ 2 
อ31102 

ครูอารีรัตน์  นามเทศ 

คณิตศาสตร์ 2 
ค31102 

ครูทิพวรรณ  เกิดดี 

สุขศึกษา  พลศึกษา 
พ31102 

ครูวนิดา  เฟื่องฟู 

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 
ครูสุภาวดี ระวังแค้ม 

4/1 
 

ภาษาจีน 
จ31206 

ครูอุไรรัตน์ ขวัญดี 

 
พฤหัสบดี 

 
 

คณิตศาสตร์ 2 
ค31102 

ครูทิพวรรณ  เกิดดี 

สังคมศึกษา 2 
ส31102 

ครูกนกวรรณ ยิ่งประสบผล 

ภาษาอังกฤษ 2 
อ31102 

ครูอารีรัตน์  นามเทศ 

ภาษาไทย 
ท31102 

ครูโสภา  วงศ์ประสิทธิ์ 

ออกแบบและเทคโนโลยี 
ว31107 

ครูชนิกานต์ สังข์สุวรรณ 

ศุกร์ 

ออกแบบและเทคโนโลยี 
ว31107 

ครูชนิกานต์ สังข์สุวรรณ 

ภาษาไทย 
ท31102 

ครูโสภา  วงศ์ประสิทธิ์ 

เคมี 
ว31248 

ครูวรัญญา ทิพย์กรรณ 
4/1 

ชีววิทยา 
ว31249 

ครูชะบา สรรพคุณ 
4/1 

ประวัติศาสตร์ไทย 
ส31102 

ครูเมลิสา เรนทร์สถาน 
 



ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   
 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.30-11.30 12.30-13.30 14.00-15.00 15.30-16.30 

จันทร์ 

คณิศาสตร์เพิ่มเติม 
ค 32202 

ครูทิพวรรณ เกิดดี 
5/1 

เคมี 
ว 32249 

ครูวรัญญา ทิพย์กรรณ 
5/1 

ชีววิทยา 
ว 32250 

ครูชะบา สรรพคุณ 
5/1 

หลักภาษาไทย 
ท 30208 

ครูรุ่งทิวา สิงห์เทียน 
5/2-3 

สุขศึกษาพลศึกษา 
พ 32102 

ครูวนิดา  เฟื่องฟู 

อังคาร 

โลก ดาราศาสตร์และ
อวกาศ 

ครูสุภาวดี ระวังแค้ม 
5/1 

สังคมศึกษา 4 
ส 32102 

ครูเมลิสา เรนทร์สถาน 

คณิตศาสตร์ 4 
ค 32102 

ครูทิพวรรณ  เกิดดี 

ฟิสิกส์ 4 
 

ครูสุวิมล พลคำมาก 
5/1 

ภาษาจีน 
จ 32204 

ครูอุไรรัตน์ ขวัญดี 

พุธ 

ภาษาอังกฤษ 4 
อ 32102 

ครูภัทรพร กล่ินอุบล 

ประวัติวรรณคดี 
ท 30210 

ครูเสาวลักษณ์ กันหะ 
5/2-3 

วาดภาพสีน้ำมัน 1 
ศ 30204 

ครูเฉลยพงษ์ ช่ืนประทุม 

ประวัติศาสตร์สากล 
ส 32104 

ครูเมลิสา เรนทร์สถาน 
 

ศิลปะ 4 
ศ 32102 

ครูปัทมา ตรีสันเทียะ 

 
พฤหัสบดี 

 
 

สังคมศึกษา 4 
ส 32102 

ครูเมลิสา เรนทร์สถาน 

ออกแบบและเทคโนโลยี 
 

ครูสุเมธ  ท่ีรัก 

คณิตศาสตร์ 4 
ค 32102 

ครูทิพวรรณ  เกิดดี 

ภาษาอังกฤษ 4 
อ 32102 

ครูภัทรพร กล่ินอุบล 

ภาษาไทย 
ท 32102 

ครูเนาวรัตน์  เจตดุ 

ศุกร์ 

ออกแบบและเทคโนโลยี 
 

ครูสุเมธ  ท่ีรัก 

ภาษาไทย 
ท 32102 

ครูเนาวรัตน์  เจตดุ 

การงานอาชีพ 
ง 32102 

ครูสิริวัฒน์  แก้วแก่น 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร 

อ 32202 
ครูสิรินาถ ธารา 

โลกดาราศาสตร์และอวกาศ 2 
ครูวรางคณา เปรมปรีด์ิ 

5/2-3 
 

 



ตารางการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 
ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา(COVID-19) 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   
 

วัน/เวลา 09.00-10.00 10.30-11.30 12.30-13.30 14.00-15.00 15.30-16.30 

จันทร์ 

สังคมศึกษา 6 
ส 33102 

ครูกนกวรรณ ยิ่งประสบผล 

การงานอาชีพ 
ง33102 

ครูสิริวัฒน์  แก้วแก่น 

อาหารพื้นเมือง 
ง30274 

ครูสุชารัตน์ ยาแก้ว 

วรรณกรรมท้องถิ่น 
ท30212 

ครูโสภา วงศ์ประสิทธิ์ 
 

ภาษาจีน 
จ33205 

ครูธนรัตน์ ปิ่นศิริ 

อังคาร 

ภาษาอังกฤษ 6 
อ33102 

ครูสิรินาถ ธารา 

ศิลปะ 6 
ศ33102 

ครูปัทมา ตรีสันเทียะ 

ออกแบบเทคโนโลยี 
 

ครูสุเมธ  ท่ีรัก 

ชีววิทยา 
ว33254 

ครูชะบา  สรรพคุณ 

วาดภาพสีน้ำมัน 1 
ศ 30274 

ครูเฉลยพงษ์ ช่ืนประทุม 
 

พุธ 

เคมี 
ว 33253 

ครูวรัญญา ทิพย์กรรณ 
6/1 

ภาษาอังกฤษ 
 

ครู Jogen 

วรรณกรรมปัจจุบัน 
ท 30206 

ครูโสภา วงศ์ประสิทธิ์ 

คณิศาสตร์เพิ่มเติม 
ค 33202 

ครูมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ 
6/1 

โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 
ว 33203 

ครูสุวิมล พลคำมาก 
6/1 

 
พฤหัสบดี 

 
 

 ภาษาอังกฤษ 6 
อ33102 

ครูสิรินาถ ธารา 

การงานอาชีพ 
ง33102 

ครูสิริวัฒน์  แก้วแก่น 

ภาษาไทย 6 
ท33102 

ครูอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร 

คณิตศาสตร์ 6 
ค33102 

ครูมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ 

สังคมศึกษา 6 
ส 33102 

ครูกนกวรรณ ยิ่งประสบผล 

ศุกร์ 

คณิตศาสตร์ 6 
ค33102 

ครูมาฆรัตน์ เลิศศิริรักษ์ 

ภาษาไทย 6 
ท33102 

ครูอัจฉราภรณ์ หรั่งวัตร 

สุขศึกษาพลศึกษา 
พ33102 

ครูวนิดา  เฟื่องฟู 

ฟิสิกส์ 5 
 

ครูสุวิมล พลคำมาก 
6/1 

ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา
ต่อ 2 

อ33202 
ครูภัทรพร กล่ินอุบล 

 


