
วิชา วิชา

เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-16-00

5/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบสอนออนไลน์

6/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        วิทยาศาสตร์

7/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย นางสาวปรียนันท์  ต้นกันยา

8/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        คณิตศาสตร์

11/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นางสาวสุวรรณา  กะระกล

12/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย        ภาษาไทย

13/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นางทิพวรรณ  ฉลองชน

14/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์       ภาษาอังกฤษ

15/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นางสาวสโรชา  เหมหอมวงษ์

18/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

20/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

21/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

22/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

25/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

26/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

27/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์

28/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

29/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจําชั�น

ครูประจําชั�นป.1/1 นางสาวปรียานันท์  ต้นกันยา  โทร 080-271-2404

ครูประจําชั�นป. 1/2 นางสโรชา  เหมหอมววงศ์  โทร 089-445-6414

ครูประจําชั�นป. 1/3 นางทิพวรรณ  ฉลองชน  โทร 089-443-5271

ครูประจําชั�นป. 1/4 นางสุวรรณา  กะระกล  โทร 087-985-1752

ครูประจําชั�นป. 1/5 นางสาวปพิชฌาณ์  บุญมี  โทร 086-175-2768

ตารางสอนออนไลน์สายชั�นประถมศึกษาปีที� 1 ตามคําสั�งปิดสถานศึกษา(เหตุพิเศษ)

ระหว่างวันที� 4-17 มกราคม 2564 และกรณีหากมีการปิดเพิ�มเติม 18-31 มกราคม 2564

วันที� หมายเหตุ



วิชา วิชา

เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-16-00

5/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบสอนออนไลน์

6/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        วิทยาศาสตร์

7/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย นางสาวดาริน  จารุสังข์

8/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        คณิตศาสตร์

11/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นายวรพงษ์  รักษาราษฎร์

12/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย        ภาษาไทย

13/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นางสาวนภาภรณ์ บรรพต

14/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์       ภาษาอังกฤษ

15/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นางสาวสุพัตรา  จันทร์เหลือง

18/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

20/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

21/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

22/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

25/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

26/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

27/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์

28/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

29/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจําชั�น

ชั�นประถมศึกษาปีที�2/1 นางสาวสุพัตรา  จันทร์เหลือง โทร 095-591-9486

ชั�นประถมศึกษาปีที�2/2 นางสาวดาริน  จารุสังข์  โทร 095-591-9486

ชั�นประถมศึกษาปีที�2/3 นางสาวนภาภรณ์  บรรพต   โทร 082-655-3760

ชั�นประถมศึกษาปีที�2/4 ายวรพงษ์  รักษาราษฎร์  โทร 085-166-3749

ชั�นประถมศึกษาปีที�2/5 นางอินทิรา  เกาะงาม  โทร 081-845-8661

ตารางสอนออนไลน์สายชั�นประถมศึกษาปีที� 2 ตามคําสั�งปิดสถานศึกษา(เหตุพิเศษ)

ระหว่างวันที� 4-17 มกราคม 2564 และกรณีหากมีการปิดเพิ�มเติม 18-31 มกราคม 2564

วันที� หมายเหตุ



วิชา วิชา

เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-16-00

5/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบสอนออนไลน์

6/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        วิทยาศาสตร์

7/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย นางรุจิรา  หมื�นเพชร

8/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        คณิตศาสตร์

11/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นางสาวณัฐวดี  เมยประโคน

12/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย        ภาษาไทย

13/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นางสาวณัฐพร  ดิษฐสุนนท์

14/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์       ภาษาอังกฤษ

15/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นางสาวปุณยนิตย์  สุวรรณรัตน์

18/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

20/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

21/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

22/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

25/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

26/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

27/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์

28/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

29/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจําชั�น

ชั�นประถมศึกษปีที�3/1 นางสาวจันทร์แจ่ม  สุดสวาส  โทร 089-153-1129

ชั�นประถมศึกษปีที�3/2 นางสาวปุณยนิตย์  สุวรรณรัต โทร 092-803-8756

ชั�นประถมศึกษปีที�3/3 นางสาวณัฐวดี  เมยประโคน  โทร 099-218-3218

ชั�นประถมศึกษปีที�3/4 นางสาวณัฐพร  ดิษฐสุนนท์  โทร 081-142-1654

ชั�นประถมศึกษปีที�3/5 นายภูมิพัฒน์  บุญเสนา  โทร 090-963-1146

ตารางสอนออนไลน์สายชั�นประถมศึกษาปีที� 3 ตามคําสั�งปิดสถานศึกษา(เหตุพิเศษ)

ระหว่างวันที� 4-17 มกราคม 2564 และกรณีหากมีการปิดเพิ�มเติม 18-31 มกราคม 2564

วันที� หมายเหตุ



วิชา วิชา

เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-16-00

5/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบสอนออนไลน์

6/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        วิทยาศาสตร์

7/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย นางรุจิรา  หมื�นเพชร

8/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        คณิตศาสตร์

11/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นางสาวสุชานาฎ  กองค้า

12/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย        ภาษาไทย

13/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นางทิพย์สุดา  วัลลภธารี

14/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์       ภาษาอังกฤษ

15/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นายปวริชย์  ทองทา

18/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

20/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

21/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

22/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

25/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

26/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

27/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์

28/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

29/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจําชั�น

ชั�นประถมศึกษาปีที�4/1 นายปวริชย์  ทองทา                   โทร 087-566-5734

ชั�นประถมศึกษาปีที�4/2 นางสาวสุชานาฏ  กองค้า โทร 098-838-2279

ชั�นประถมศึกษาปีที�4/3  นางทิพย์สุดา  วัลลภธารี โทร 081-989-0995

ชั�นประถมศึกษาปีที�4/4 นางรุจิรา  หมื�นเพชร   โทร 086-701-6270

ตารางสอนออนไลน์สายชั�นประถมศึกษาปีที� 4 ตามคําสั�งปิดสถานศึกษา(เหตุพิเศษ)

ระหว่างวันที� 4-17 มกราคม 2564 และกรณีหากมีการปิดเพิ�มเติม 18-31 มกราคม 2564

วันที� หมายเหตุ



วิชา วิชา

เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-16-00

5/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบสอนออนไลน์

6/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        วิทยาศาสตร์

7/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย นางสาวธัญรดา  เจริญตา

8/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        คณิตศาสตร์

11/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นางยุคลธร  น้อยจาด

12/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย        ภาษาไทย

13/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นางวิไลวรรณ  เรืองเจริญ

14/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์       ภาษาอังกฤษ

15/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นายปวริชย์  ทองทา

18/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

20/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

21/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

22/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

25/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

26/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

27/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์

28/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

29/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจําชั�น

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5/1 นางสาวฟารีดา  จีนจันทร์ โทร 099-253-4274

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5/2 นายสมควร  หนูชะดี โทร 086-602-5715

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5/3 นางยุคลธร  น้อยจาด โทร 089-683-5376

ชั�นประถมศึกษาปีที� 5/4 นางวิไลวรรณ  เรืองเจริญ โทร 081-874-8267

ตารางสอนออนไลน์สายชั�นประถมศึกษาปีที� 5 ตามคําสั�งปิดสถานศึกษา(เหตุพิเศษ)

ระหว่างวันที� 4-17 มกราคม 2564 และกรณีหากมีการปิดเพิ�มเติม 18-31 มกราคม 2564

วันที� หมายเหตุ



วิชา วิชา

เวลา 9.00-12.00 เวลา 13.00-16-00

5/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ครูผู้รับผิดชอบสอนออนไลน์

6/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ        วิทยาศาสตร์

7/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย นางสาวธัญรดา  เจริญตา

8/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์        คณิตศาสตร์

11/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ นางพนิดา  แสงศรี

12/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย        ภาษาไทย

13/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ นางสาวฟารีดา  จีนจันทร์

14/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์       ภาษาอังกฤษ

15/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นางสาวศศิภาภรณ์  โพธิ�สุข

18/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

19/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

20/1/2564 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์

21/1/2564 ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์

22/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย

25/1/2564 คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

26/1/2564 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์

27/1/2564 ภาษาไทย คณิตศาสตร์

28/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

29/1/2564 วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อครูประจําชั�น

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6/1 นางสาวชนินทร  หมอแก้ว โทร 089-030-7611

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6/2 นางสาวธัญรดา  เจริญตา โทร 062-942-2459

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6/3 นางสาวศศิภาภรณ์  โพธิ�สุข โทร 087-044-1309

ชั�นประถมศึกษาปีที� 6/4 นายชัยชนะ  มูลเดช โทร 086-363-0084

ตารางสอนออนไลน์สายชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ตามคําสั�งปิดสถานศึกษา(เหตุพิเศษ)

ระหว่างวันที� 4-17 มกราคม 2564 และกรณีหากมีการปิดเพิ�มเติม 18-31 มกราคม 2564

วันที� หมายเหตุ
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