
โรงเรียนบ้านชุมแสง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โทร. 038-666563
Fax. 038-666563
www.banchumsang.ac.th
facebook โรงเรียน บ้านชุมแสง

ช่องทางติดต่อสื่อสารครูประจ าชั้น / ประจ าวิชา

ดร.ปรานอม  บ ารุง
ผู้อ านวยการโรงเรียน
โทร. 081-9456626

ครูวิภารัตน์  จรัสแสง
ครูประจ าชั้น ป.1/3
โทร. 082-2079352

ครูเรณู  องคะเมลืองเมทนี
ครูสายชั้น ป.3
โทร. 081-8620511

ครูพรรณี  รอดจ่าย
ครูประจ าชั้น ป.6/1
โทร. 085-4988709

ครูสุกัญญา  แซ่ตั้ง
ครูประจ าชั้น  อ.2/1
โทร. 086-4786892

ครูสารภี  ประทุมหวล
ครูสายชั้น ป.1
โทร. 098-2672386

ครูพรรณมณี  โสผล
ครูประจ าชั้น ป.4/1
โทร. 084-3493592

ครูนภาพร  แสงรัตน์
ครูประจ าชั้น ป.6/2
โทร. 062-6266450

ครูขวัญเรอืน  พันค าภา
ครูประจ าชั้น อ.2/2
โทร. 098-3050698

ครูอมรรัตน์  หัวใจ
ครูประจ าชั้น ป.2/1
โทร. 095-6424359

ครูวชิราพร  ไชยชนะ
ครูประจ าชั้น ป.4/2
โทร. 086-3759519

ครูสมพร  จันทร์ขอนแก่น
ครูประจ าชั้น ป.6/3
โทร. 086-0597502

ครูนวพร  ชลวรทัศน์
ครูประจ าชั้น อ.3/1
โทร. 087-8199949

ครูสิริญา หอมช่ืน
ครูประจ าชั้น ป.2/2
โทร. 086-3742484

ครูพัชรา  องคะเมลืองเมทนี

ครูสายชั้น ป.4
โทร. 081-8232840

ครูถนอมศรี  ตันติชัยวนิช
ครูสายชั้น ป.6
โทร. 089-8959783

ครูพัชร ี ศรีสุข
ครูประจ าชั้น อ.3/2
โทร. 087-0551727

ครูมาลินี  สุวรรณโชติ
ครูประจ าชั้น ป.2/3
โทร. 087-1464445

ครูสุทิน  ย่ิงชูรส
ครูประจ าชั้น ป.5/1
โทร. 098-2628591

ครูนัฐรดา  ทองเรือง
ครูพิเศษสายชั้น ป.1-6
โทร. 086-8769087

ครูรุ่งอรุณ  ห้วยโหงทอง 
ครูประจ าชั้น อ.3/3
โทร. 064-5351944

ครูวินนา  วงศ์บุปผา
ครูสายชั้น ป.2
โทร. 084-8665886

ครูเพ็ญนภา  พันสุเภาดี 
ครูประจ าชั้น ป.5/2
โทร. 087-3884920

ครูปภาวี  บุญเป๋า
ครูพิเศษสายชั้น ป.1-6
โทร. 083-1112102

ครูจิดาภา  งามนวล
ครูประจ าชั้น ป.1/1
โทร. 063-4516645

ครูชลิตา  ดีทน
ครูประจ าชั้น ป.3/1
โทร. 081-4360711

ครูเอกชัย  ช่างหล่อ
ครูประจ าชั้น ป.5/3
โทร. 084-5656012

ครูทิพยา  กิจจินดาหรา
ครูประจ าชั้นห้องพิเศษ
โทร. 087-1397917

ครูกาญจนา  ทรัพย์สุข
ครูประจ าชั้น ป.1/2
โทร. 090-1275849

ครูนริสา  รอดบ ารุง
ครูประจ าชั้น ป.3/2
โทร. 087-5410884

ครูโสภิณ  แก้วงาม
ครูสายชั้น ป.5
โทร. 089-6046073

ครูเกษม  รอดจ่าย
เจ้าหน้าท่ีธุรการโรงเรียน
โทร. 089-8328085

ประชาสัมพันธ์
ตารางออกอากาศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
และช่องทางการติดต่อครูประจ าชั้น / ประจ าวิชา 

http://www.banchumsang.ac.th/




โรงเรียนบ้านชุมแสง
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
โทร. 038-666563
Fax. 038-666563
www.banchumsang.ac.th
facebook โรงเรียน บ้านชุมแสง

ช่องทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

ประชาสัมพันธ์
การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี

การศึกษาทางไกล 
ในสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า

(COVID – 19)

อ.1 https://dltv.ac.th/DLTV10
อ.2 https://dltv.ac.th/DLTV11
อ.3 https://dltv.ac.th/DLTV12
ป.1 https://dltv.ac.th/DLTV1
ป.2 https://dltv.ac.th/DLTV2
ป.3 https://dltv.ac.th/DLTV3
ป.4 https://dltv.ac.th/DLTV4
ป.5 https://dltv.ac.th/DLTV5
ป.6 https://dltv.ac.th/DLTV6
ม.1 https://dltv.ac.th/DLTV7
ม.2 https://dltv.ac.th/DLTV8
ม.3 https://dltv.ac.th/DLTV9

➢ มีเอกสารประกอบการสอนทุกระดับชัน้ให้
คุณครูได้ดาวน์โหลดและวางแผนล่วงหน้ากัน
อีกด้วย ประกอบดว้ย
✅คลิปการสอน
✅คู่มือครู
✅ใบงาน
✅เอกสารประกอบการเรียน
✅แผนการสอน
✅ก าหนดการเรียนรู้รายชัว่โมง ฯลฯ

ที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 
DLTV

ความรับผิดชอบของนักเรียน

1. ดูตารางสอนออกอากาศล่วงหน้า 1 วัน
2. ศึกษาล่วงหน้า
3. เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ที่ครอูอกแบบให้
4. เข้าเรียนผ่านทวีี และสรุปองค์ความรู้จากบทเรียน

ส่งงานในรูปแบบต่าง ๆ
5. นักเรียนสื่อสารกับครู สอบถามหรือถามข้อสงสัย

ผ่านโทรศัพท์ , Line , Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผูป้กครอง

1. เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และสถานที่การเรียน
ที่บ้าน

2. ศึกษาท าความเข้าใจตารางสอนและแผนการเรียน
3. ดูแลช่วยเหลือการเรียนของนักเรียน
4. ติดต่อส่ือสารกับครูผ่านโทรศัพท์ , Line , Facebook 

หรือช่องทางอื่น ๆ
5. พบปะครูในกรณีมีข้อจ ากัด

ความรับผิดชอบของครผูู้สอน

1. ดาวโหลดและศึกษาตารางสอนออกอากาศ
2. จัดเตรียมเอกสาร ใบงาน แบบฝึกหัด / เข้าแฟ้มส าหรับ

นักเรียน
3. มอบใบงานหรือแบบฝึกหัดแก่นักเรียนและผู้ปกครอง
4. สื่อสารผู้ปกครองนักเรียนผ่านโทรศัพท์ , Line , 

Facebook หรือช่องทางอื่น ๆ
5. เยี่ยมพบปะนักเรียนพร้อมรับ–ส่ง แฟ้มงานของนักเรียน

อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง

http://www.banchumsang.ac.th/
https://dltv.ac.th/DLTV10?fbclid=IwAR1clEJKCKE2BQ74nTbKupRxBUBNlkJo50TBQMAOIFQaRFZNnV96VhcZeGk
https://dltv.ac.th/DLTV11?fbclid=IwAR0cJ7x9XlzlkMbbjvAgaMoq_ktAmBijTHlyBGmoWF2twpvofuEDikg_Nfs
https://dltv.ac.th/DLTV12?fbclid=IwAR2YHSNJtIbNlLdJKd5dbMnsnj8wChQzpz0rOviRtdVkwB2-mK0IEFzJnbc
https://dltv.ac.th/DLTV1?fbclid=IwAR2LU8SlWoSF-sCxppjF-Fb5H5SikzBQGgpmRIHmHLbwJ6J75Y9ca6A0ZAM
https://dltv.ac.th/DLTV2?fbclid=IwAR1Qura8QsUpM28P29QkWvwPjRPjfOtc4whpmy2dS1ASZEZD2O5URmUDIjM
https://dltv.ac.th/DLTV3?fbclid=IwAR0l4WerAmohu9rncBBAkxri3y727i3bCbH-dtIPIgxnydvl-7l18JaklEs
https://dltv.ac.th/DLTV4?fbclid=IwAR2y7WOrzdE6qggvXNfvPhDMYk1kq--ktj2mSJm6_rZF3h3QVEq4-L-buyE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdltv.ac.th%2FDLTV5%3Ffbclid%3DIwAR3TgQ63_UfKwXrFbEdUqX5ifd2KoPwf6rZvC45zPPfjJLk4iKrYvfjJ2iA&h=AT3XUkFQvMD2EmlAL5Aqg5Uf-tI_QZNkryVWMv6WvGKp4VbIYc8AebMFpy_VFeEethketMacExX4ylPTHCKCjPc2ed77jg9O-6rhm98IyolCAktLxEa4RW8PXafuz4Ft9on4T9zKgAwsy-pHKeqSr9OiEjPkiPgB
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdltv.ac.th%2FDLTV6%3Ffbclid%3DIwAR2MQf1gHHrLhU0-YyQsV0fbMnqaWfExue_pcfEXuG0an0io25qfgI5IcnI&h=AT16ZbUgunMHbfEPkKsszdJ7X8gkUIHUmGBJropebaLd1QHG0NI4Vq4-1K_8pMZ00tkL6UWjVN_fkT91oovwy-JPAi9ibDKVocO8opySzgBL8rU7_AKxI2f0eHlfM6klFWQ86koTHZhs6F2yeJeXUbKwdeBaaFJ7
https://dltv.ac.th/DLTV7?fbclid=IwAR2Zdnhm1nMfPrVNUA0EOgGGJWIcGyqcrtNQ-aMIMnFWfk21jM3vkWT1BRI
https://dltv.ac.th/DLTV8?fbclid=IwAR0fxKAS23ePcyTMyiCy_XNYsijyJqg2Obu0hKiSxNqYh8oIVTHSBsz18K0
https://dltv.ac.th/DLTV9?fbclid=IwAR2aXzTxQBnFvTyRbgSVJ7dlGI4DoRAJWeWdqofWm2Q5oNli3dTZtMJXxVg
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2?source=feed_text&epa=HASHTAG



