
ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ค21101 ท21101 ง21103 ส21101

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย การงานอาชีพ สังคมศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาววรวลัญซ์ ค าเท่ียง นางปณิศา เพ็งสุข นางสาวอัปสร ชัยเภรี นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์

ว21103 ต21101 ค21201 ส21102
วิทยาศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ประวัติศาสตร์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวชลธิชา เสือนิล นางสาวชลธิชา บุญวงษ์ นางสาววรวลัญซ์ ค าเท่ียง นางสาวเสมอใจ หมวดผา
ค21101 ท21101 ส21101

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา แนะแนว บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาววรวลัญซ์ ค าเท่ียง นางปณิศา เพ็งสุข นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์ นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง

ว21103 ต21101 ค21201 ส21221 ว20269
วิทยาศาสตร์ 1 ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมือง 1 คอมพิวเตอร์ 1 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวชลธิชา เสือนิล นางสาวชลธิชา บุญวงษ์ นางสาววรวลัญซ์ ค าเท่ียง นางสาวกุสุมา พาดี นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง

ว21105 ต21201 ศ21101 พ21101 พ21102

การออกแบบและเทคโนโลยี 1 ภาษาจันเบ้ืองต้น 1 ศิลปะ สุขศึกษา พลศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นายจรัสรวี พรมทองดี นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นางสาวนาถระพี ศรีสุข นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร นายชาตโยดม เณรจาที

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ค22101 ง22103 ท22101 พ22101 พ22102

คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ภาษาไทย สุขศึกษา พลศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นางสาวอัปสร ชัยเภรี นายสุวิตร เพ็งสุข นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร นายชาตโยดม เณรจาที

ว22103 ว22105 ต22101 ส22101
วิทยาศาสตร์ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวพลอยไพรินทร์ ช่ืนอุรา นายจรัสรวี พรมทองดี นางสาวทักษพร  ทิพยานนท์ นางสาวปพิชญา เกษร
ท22101 ค22101 ศ22101 ส22103

ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ศิลปะ ประวัติศาสตร์ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นายสุวิตร เพ็งสุข นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์

ค22201 ว22103 ต22201 ว20271
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม วิทยาศาสตร์ 3 ภาษาจันเบ้ืองต้น 3 แนะแนว คอมพิวเตอร์ 3 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาววรวลัญซ์ ค าเท่ียง นางสาวพลอยไพรินทร์ ช่ืนอุรา นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง นายจรัสรวี พรมทองดี
ส22101 ต22101 ค22201 ส22221

สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม หน้าท่ีพลเมือง 3 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวปพิชญา เกษร นางสาวทักษพร  ทิพยานนท์ นางสาววรวลัญซ์ ค าเท่ียง นางสาวเสมอใจ หมวดผา

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ว23103 ค23201 ต23101 ง23103 ต23201

วิทยาศาสตร์ 5 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม ภาษาอังกฤษ การงานอาชีพ ภาษาจีนฟัง-พูด บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวชลธิชา เสือนิล นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นางสาวพรพิมล ทองสุก นางสาวพรรณิภา สุขแสน นางสาวศกุณตลา ปานสกุล

ว23105 ว23103 ศ23101 ส23101 พ23101 พ23102
การออกแบบและเทคโนโลยี 3 วิทยาศาสตร์ 5 ศิลปะ สังคมศึกษา สุขศึกษา พลศึกษา

นายจรัสรวี พรมทองดี นางสาวชลธิชา เสือนิล นางสาวนาถระพี ศรีสุข นายฉัตรมงคล เอ่ียมสะอาด นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร นายชาตโยดม เณรจาที
ค23101 ท23101 ต23101 ส23102 ว20273

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 5 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นางเรณู ตันติจรูญโรจน์ นางสาวพรพิมล ทองสุก นางสาวกุสุมา พาดี นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง

ส23101 ค23201
สังคมศึกษาฯ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม แนะแนว บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นายฉัตรมงคล เอ่ียมสะอาด นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง

ค23101 ท23101 ส23221

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย หน้าท่ีพลเมือง 5 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นางเรณู ตันติจรูญโรจน์ นางสาวกุสุมา พาดี

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

จันทร์

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งวั

นอังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์



ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ค31103 ว30109 ศ31101 ว30107 ท31101
คณิตศาสตร์ 1 ออกแบบและเทคโนโลยี 1 ศิลปะ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาษาไทย บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นายจรัสรวี พรมทองดี นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี
ค31103 ว30106 ส31105 ว30105 พ31101

คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) สังคมศึกษา  วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวเสมอใจ หมวดผา นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นายชาตโยดม เณรจาที

ค31203 ว30106 ง31103 ว30108 ต30201 ส30221
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) การงานอาชีพ  โลกดาราศาสตร์และอวกาศ ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 หน้าท่ีพลเมือง 1
นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวพรรณิภา สุขแสน นางสาวพลอยไพรินทร์ ช่ืนอุรา นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นางสาวปพิชญา เกษร

ว30108 ค31203 ท31101 ว30107 ต31201
 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 1 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาษาอังกฤษฟัง-พูด บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวพลอยไพรินทร์ ช่ืนอุรา นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวทักษพร ทิพยานนท์

ว30105 ต31101 ว30269 ส31102
 วิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 1 ประวัติศาสตร์ แนะแนว บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นางสาวพรพิมล ทองสุก นายจรัสรวี พรมทองดี นายฉัตรมงคล เอ่ียมสะอาด นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

จันทร์
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ท31101 ค31103 ว30107 ส31105
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 1 วิทยาศาสตร์ชีววิทยา สังคมศึกษา บูรณาการการงานอาชีพ บูรณาการศิลปะ

นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวเสมอใจ หมวดผา
ว30107 ต31101 ท31101 ศ31101

วิทยาศาสตร์ชีววิทยา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ศิลปะ บูรณาการสุขศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวพรพิมล ทองสุก นางสาวศิวมาศ ศิลปหัสดี นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ และพละศึกษา

ต31201 ค31103 ว30109
ภาษาอังกฤษฟัง-พูด แนะแนว คณิตศาสตร์ 1  ออกแบบและเทคโนโลยี 1 บูรณาการภาษาไทย บูรณาการสังคมศึกษา 

นางสาวทักษพร  ทิพยานนท์ นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นายจรัสรวี พรมทองดี ศาสนาและวัฒนธรรม
ว30269 ต30201 พ31101

คอมพิวเตอร์ 1 ภาษาจีนอ่าน-เขียน 1 สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นายจรัสรวี พรมทองดี นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นายชาตโยดม เณรจาที

ส31102 ง31103 ส30221
ประวัติศาสตร์ การงานอาชีพ หน้าท่ีพลเมือง 1 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นายฉัตรมงคล เอ่ียมสะอาด นางสาวพรรณิภา สุขแสน นางสาวปพิชญา เกษร

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 สายศิลป์ท่ัวไป  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ค32103 ท32101 ว30207 ง32103 ส32105 ว30111 
คณิตศาสตร์ 3 ภาษาไทย ฟิสิกส์ 2 การงานอาชีพ สังคมศึกษา ออกแบบและเทคโนโลยี 2

นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นายสุวิตร เพ็งสุข นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง นางสาวเสมอใจ หมวดผา นายจรัสรวี พรมทองดี
ว30207 ค32203 ว30247 ต30203 ส32102 ท32101
ฟิสิกส์ 2 คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 ชีววิทยา 2 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร 1 ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย

นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์ นายสุวิตร เพ็งสุข
ว30227 ว30207 พ32101 ค32203
เคมี 2 ฟิสิกส์ 2 สุขศึกษาและพลศึกษา คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 3 แนะแนว บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นายชาตโยดม เณรจาที นางสาวสุพัตรา สุวรรณศิริ นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง

ค32103 ว30227 ว30247 ต32201 ส30223
คณิตศาสตร์ 3 เคมี 2 ชีววิทยา 2 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน หน้าท่ีพลเมือง 3 บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวชลธิชา บุญวงษ์ นางสาวเสมอใจ หมวดผา
ว30227 ว30247 ว30271 ต32101 ศ32101
เคมี 2 ชีววิทยา 2 คอมพิวเตอร์ 3 ภาษาอังกฤษ ศิลปะ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวทักษพร  ทิพยานนท์ นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ว30106 ง32103 ว30111 ค32103 ท32101
วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) การงานอาชีพ  ออกแบบและเทคโนโลยี 2 คณิตศาสตร์ 3 ภาษาไทย บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง นายจรัสรวี พรมทองดี นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นายสุวิตร เพ็งสุข
ค32103 ท32101 ว30106 ว30271

คณิตศาสตร์ 3 ภาษาไทย วิทยาศาสตร์กายภาพ(เคมี) คอมพิวเตอร์ 3 บูรณาการการงานอาชีพ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวภัสร์กาญจน์ การสาลี นายสุวิตร เพ็งสุข นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวจินดา พรหมโชติ

ส30223 ต32201 ส32105
แนะแนว หน้าท่ีพลเมือง 3 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน สังคมศึกษา แนะแนว บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง นางสาวเสมอใจ หมวดผา นางสาวชลธิชา บุญวงษ์ นางสาวเสมอใจ หมวดผา นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง

ต32101 ส32102 ศ32101
ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ศิลปะ บูรณาการศิลปะ บูรณาการสังคมศึกษา บูรณาการสุขศึกษา

นางสาวทักษพร  ทิพยานนท์ นางสาวมณเฑียร คุนาวงษ์ นายนิรุตต์ ธัญญเจริญ ศาสนาและวัฒนธรรม และพละศึกษา
ต30203 พ32101

ภาษาจีน 3 สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการภาษาไทย บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นายชาตโยดม เณรจาที

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 สายศิลป์ท่ัวไป ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ว30209 ค33103 ว30229 ส33101 พ33101
ฟิสิกส์ 4 คณิตศาสตร์ 5 เคมี 4 สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวกุสุมา พาดี นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร
ค33203 ท33101 ว30209 ว30249 ศ33101 ต33101

คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ภาษาไทย ฟิสิกส์ 4 ชีววิทยา 4 ศิลปะ ภาษาอังกฤษ
นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นางปณิศา เพ็งสุข นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวนาถระพี ศรีสุข นางสาวพรพิมล ทองสุก

ค33203 ว30249 ว30229 ว30273 ต33101
คณิตศาสตร์เพ่ิมเติม 5 ชีววิทยา 4 เคมี 4 คอมพิวเตอร์ 5 ภาษาอังกฤษ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง นางสาวพรพิมล ทองสุก
ค33103 ท33101 ว30229 ว30209

คณิตศาสตร์ 5 ภาษาไทย เคมี 4 ฟิสิกส์ 4 แนะแนว บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นางปณิศา เพ็งสุข นางสาวจินดา พรหมโชติ นางสาวสุมิตรา ศรีบุญเรือง นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง

ว30249 ต33201 ต30205 ง33103
ชีววิทยา 4  ภาษาอังกฤษรอบรู้ ภาษาจีนเพ่ือการกระกอบอาชีพ การงานอาชีพ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวภูริชยา สืบโถพงษ์ นางสาวชลธิชา บุญวงษ์ นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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ช่ัวโมง 1 2 3 4 5 6 7
วัน 9.00-10.00น. 10.00-11.00น. 11.00-12.00น. 12.00-13.00น. 13.00-14.00น. 14.00-15.00น. 15.00-16.00น.

ต33201 ส33101 ค33103 พ30218
ภาษาอังกฤษรอบรู้ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 5 เทเบิลเทนนิส บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวชลธิชา บุญวงษ์ นางสาวกุสุมา พาดี นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นายสมพร เพ่ิมพูล
ท33101 ค33103 ต33101
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 5 ภาษาอังกฤษ บูรณาการการงานอาชีพ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางปณิศา เพ็งสุข นางสาวธันวดี พฤกษชาติ นางสาวพรพิมล ทองสุก
ต33101 ว30273 ท33101

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ 5 ภาษาไทย บูรณาการสุขศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวพรพิมล ทองสุก นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง นางปณิศา เพ็งสุข และพละศึกษา

ต30205 ง33103 ศ33101
ภาษาจีนเพ่ือการกระกอบอาชีพ การงานอาชีพ ศิลปะ บูรณาการศิลปะ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ
นางสาวศกุณตลา ปานสกุล นางสาวอรุโณทัย ภูฆัง นางสาวนาถระพี ศรีสุข

ท33203 พ33101
แนะแนว หลักภาษาไทย 1 สุขศึกษาและพลศึกษา บูรณาการภาษาไทย บูรณาการสังคมศึกษา บูรณาการ 8 กลุ่มสาระ

นางสาวรัตนาพร จันทร์เรือง นางปณิศา เพ็งสุข นายกรณ์ธนัตถ์ ณ. นคร ศาสนาและวัฒนธรรม

ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ.............................................................. ลงช่ือ..............................................................

           (นางสาวจินดา พรหมโชติ)              (นางสาวเนาวรัตน์ ทองมาก)                 (นางเรณู  สรหงษ์)

               หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         รองผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา          ผู้อ านวยการโรงเรียนด่านช้างวิทยา

ตารางเรียน online โรงเรียนด่านช้างวิทยา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (covid-19)
ระหว่างวันท่ี 1-11 มิถุนายน 2564

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สายศิลป์ท่ัวไป  ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564
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