
1 2 3 4 5 6

08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น.

รหสัวชิา ท21101 ค21101 อ21101 ส21102

ชื่อวชิา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ประวติศิาสตร์

ครูสอนทางไกล ครูนิสาชล ครูกมลชนก ครูขนิษฐา ครูสจุนิต์

ครูกัลยา ครูสุภัทรา ครูชอ้อน ครูมู่ห่่าหมดั ครูสมศักดิ์ ครูยพุา 

ครูจกัรี ครูอรวดิา  ครูรุ่งระวี ครูวนัเพ็ญ

รหสัวชิา ส21101 ท21101 ค21101

ชื่อวชิา สงัคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูสอนทางไกล ครูสธุิมา ครูนิสาชล ครูกลชนก

ครูสมศักดิ์ ครูยพุา ครูกัลยา ครูสุภัทรา ครูชอ้อน

ครูอภชิาติ ครูจกัรี  ครูอรวดิา

รหสัวชิา ค21101 ศ21103

ชื่อวชิา คณิตศาสตร์ ทศันศิลป์

ครูสอนทางไกล ครูกมลชนก ครูรุ่งศักดิ์

ครูสุภัทรา ครูชอ้อน ครูผิวพรรณ

 ครูอรวดิา

รหสัวชิา ว21101 อ21101 ท21101 ส21101

ชื่อวชิา วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สงัคมศึกษา

ครูสอนทางไกล ครูจริาพร ครูขนิษฐา ครูนิสาชล ครูสธุิมา

ครูอรวรรณ ครูมู่ห่่าหมดั ครูกัลยา ครูสมศักดิ์ ครูยพุา 

ครูวนัเพ็ญ  ครูรุ่งระวี ครูจกัรี ครูอภชิาติ

รหสัวชิา อ21101 ส21101 พ21101 ศ21104

ชื่อวชิา ภาษาอังกฤษ สงัคมศึกษา สขุศึกษา ดนตรี

ครูสอนทางไกล ครูขนิษฐา ครูสธุิมา ครูสวุทิย์ ครูจกัรพันธ์

ครูมู่ห่่าหมดั ครูสมศักดิ์ ครูยพุา ครูอรรถพล ครูนฤเบศ

 ครูรุ่งระวี ครูอภชิาติ

  หน้าทีค่รูทีป่รึกษา
  1) ตดิตอ่ประสานงานกับนักเรียนในที่ปรึกษา โดยแจง้ตารางสอนออกอากาศใหนั้กเรียน ประสานงานกับครูประจ่าวชิาโรงเรียนตะโหมดเมื่อนักเรียนมปีญัหา

  2) ตรวจสอบ ตดิตามการเรียนของนักเรียน สรุปรายงานผล ผู้อ่านวยการ และสพม.12 ทราบหลงัเสร็จสิ้นการทดลองออกอากาศ

ม.1/1 ครูดารุณี ครูศรัณย์ ม.1/6 ครูเอกอนันต์ ครูนฤเบศ

ม.1/2 ครูโรยทราย ม.1/7 ครูเอมอร ครูขวญัชนก

ม.1/3 ครูสพุร ครูภทัริตา ม.1/8 ครูอรรถพล ครูกันธมล

ม.1/4 ครูศศิประภา ครูประทปี ม.1/9 ครูสกัุญญา

ม.1/5 ครูนัยนา ครูสรุีรัตน์ ม.1/10 ครูสภาพร ครูกัลยาณี

พุธ

ครูโรงเรียนตะโหมด

ครูโรงเรียนตะโหมด

ศุกร์

ครูโรงเรียนตะโหมด

พฤหัสบดี

อังคาร

ครูโรงเรียนตะโหมด

จนัทร์

ครูโรงเรียนตะโหมด

ว21103

เทคโนโลยี

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยโุทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชปูถัมภ์
รายวิชาทีส่อนออกอากาศในชอ่ง สศทท.7  ชอ่ง 192  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  ภาคเรียนที ่1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตะโหมด อ่าเภอตะโหมด จงัหวัดพัทลงุ

วนั/เวลา วชิา/ครู

ครูจริาพร

ครูอรวรรณ

 ครูวนัเพ็ญ

ครูเจนจริา

ครูโรยทราย

ว21101

วทิยาศาสตร์



1 2 3 4 5 6

08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น.

รหัสวิชา ค22101 อ22101 ว22101 ศ22103

ช่ือวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์

ครูสอนทางไกล ครูนงค์นุช ครูสวรรยา ครูอรรถชัย ครูรุ่งศักด์ิ

ครูดารุณี ครูศรัณย์ ครูเอมอร ครูชนิสรา ครูนัยนา ครูมณฑิตา ครูสุภาพร

 ครูเกรียงไกร  ครูเอกชัย  ครูธนิตา ครูขวัญชนก 

รหัสวิชา อ22101 ค22101 ส22101 ศ22104

ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี

ครูสอนทางไกล ครูสวรรยา ครูนงค์นุช ครูสรายุทธ ครูนันทวัน

ครูเอมอร ครูดารุณี ครูศรัณย์ ครูยุพา ครูศศิประภา ครูมณฑิตา ครูสุภาพร

 ครูเอกชัย  ครูเกรียงไกร ครูสุธัญญา ครูมุกตาด ครูขวัญชนก 

รหัสวิชา ส22101 ท22101 ค22101

ช่ือวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูสอนทางไกล ครูสรายุทธ ครูฟารีดะห์ ครูนงค์นุช

ครูยุพา ครูศศิประภา ครูกันธมล ครูทิพวัลย์ ครูดารุณี ครูศรัณย์

ครูสุธัญญา ครูมุกตาด  ครูเอกอนันต์  ครูเกรียงไกร

รหัสวิชา ท22101 ส22102

ช่ือวิชา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

ครูสอนทางไกล ครูฟารีดะห์ ครูนิตยา

ครูกันธมล ครูทิพวัลย์ ครูศศิประภา

 ครูเอกอนันต์

รหัสวิชา ส22101 ท22101 อ22101 พ22101

ช่ือวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา

ครูสอนทางไกล ครูสรายุทธ ครูฟารีดะห์ ครูสวรรยา ครูสมศักด์ิ

ครูยุพา ครูศศิประภา ครูกันธมล ครูทิพวัลย์ ครูเอมอร ครูวีระพัฒน์

ครูสุธัญญา ครูมุกตาด  ครูเอกอนันต์  ครูเอกชัย

  หน้าท่ีครูท่ีปรึกษา
  1) ติดต่อประสานงานกับนักเรียนในท่ีปรึกษา โดยแจ้งตารางสอนออกอากาศให้นักเรียน ประสานงานกับครูประจ าวิชาโรงเรียนตะโหมดเม่ือนักเรียนมีปัญหา

  2) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของนักเรียน สรุปรายงานผล ผู้อ านวยการ และสพม.12 ทราบหลังเสร็จส้ินการทดลองออกอากาศ

ม.2/1 ครูธนรัฐ ครูสุชาดา ม.2/6 ครูอุไรวรรณ ครูวานิต้า 

ม.2/2 ครูอารีย์ ครูสุไหวเหราะ ม.2/7 ครูอรสา ครูวันเพ็ญ

ม.2/3 ครูวันเพ็ญ ครูชอ้อน ม.2/8 ครูสมพิศ ครูวรรณี

ม.2/4 ครูศรัณยู ครูอรวิดา ม.2/9 ครูเสาวลักษณ์ ครูสุธน

ม.2/5 ครูเอกชัย ครูสถาบัน ม.2/10 ครูสยามล ครูวีระพัฒน์

ครูโรงเรียนตะโหมด

ศุกร์

ครูโรงเรียนตะโหมด

พฤหัสบดี

อังคาร

ครูโรงเรียนตะโหมด

จันทร์

ครูโรงเรียนตะโหมด

พุธ

ครูโรงเรียนตะโหมด

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง สศทท.8  ช่อง 193  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วัน/เวลา วิชา/ครู

ว22103

เทคโนโลยี

ครูนิพนธ์

ครูไพเราะ

ว22101

วิทยาศาสตร์

ครูอรรถชัย

ครูชนิสรา ครูนัยนา

 ครูธนิตา



1 2 3 4 5 6

08.30 - 09.30 น. 09.30 - 10.30 น. 10.30 - 11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 12.30 - 13.30 น. 13.30 - 14.30 น.

รหัสวิชา ส23101 ท23101 ค23101

ช่ือวิชา สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูสอนทางไกล ครูวิชิต ครูแรมเดือน ครูชุติมา

ครูอาฉะ ครูวรรณี ครูสุธน ครูสุพร

ครูวันเพ็ญ ครูอุไรวรรณ ครูอรวิดา

รหัสวิชา ค23101 พ23101

ช่ือวิชา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูสอนทางไกล ครูชุติมา ครูสมศักด์ิ

ครูสุธน ครูสุพร ครูเสน่ห์

ครูอรวิดา

รหัสวิชา อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ช่ือวิชา ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

ครูสอนทางไกล ครูนงนุช ครูวิชิต ครูแรมเดือน ครูจงรักษ์

ครูอรสา ครูอาฉะ ครูวรรณี ครูเอเพ็ญ

ครูอารีย์ ครูวันเพ็ญ ครูอุไรวรรณ

รหัสวิชา ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ช่ือวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูสอนทางไกล ครูชุติมา ครูแรมเดือน ครูนงนุช ครูจักรพันธ์

ครูสุธน ครูสุพร ครูวรรณี ครูอรสา ครูศรัณยู

ครูอรวิดา ครูอุไรวรรณ ครูอารีย์

รหัสวิชา ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ช่ือวิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ทัศนศิลป์

ครูสอนทางไกล ครูรติรส ครูนงนุช ครูวิชิต ครูปรียาพร

ครูสถาบัน ครูภัทริตา ครูอรสา ครูอาฉะ ครูธนรัฐ

ครูลักษณาภรณ์ ครูอารีย์ ครูวันเพ็ญ

  หน้าท่ีครูท่ีปรึกษา
  1) ติดต่อประสานงานกับนักเรียนในท่ีปรึกษา โดยแจ้งตารางสอนออกอากาศให้นักเรียน ประสานงานกับครูประจ าวิชาโรงเรียนตะโหมดเม่ือนักเรียนมีปัญหา

  2) ตรวจสอบ ติดตามการเรียนของนักเรียน สรุปรายงานผล ผู้อ านวยการ และสพม.12 ทราบหลังเสร็จส้ินการทดลองออกอากาศ

ม.3/1 ครูอรวรรณ ครูยอดสุวิทย์ ม.3/6 ครูพรทิพย์ ครูส าเริง

ม.3/2 ครูจิรวัฒน์ ครูกัลยา ม.3/7 ครูสน่ัน ครูสุนิษา

ม.3/3 ครูชนิสรา ครูสุภัทรา ม.3/8 ครูอภิชาติ ครูผิวพรรณ

ม.3/4 ครูยุพา ครูรุ่งระวี ม.3/9 ครูสังวาลย์ ครูมูห่ าหมัด

ม.3/5 ครูสมศักด์ิ ครูจิรัฐิติกาล 

พฤหัสบดี

พุธ

ศุกร์

ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง สศทท.9  ช่อง 194  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3  ภาคเรียนท่ี 1  ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

วัน/เวลา

จันทร์

อังคาร

ครูสุรีรัตน์ ครูศศิธร

ครูสถาบัน ครูภัทริตา

ครูโรงเรียนตะโหมด

ครูโรงเรียนตะโหมด

ครูโรงเรียนตะโหมด

ครูโรงเรียนตะโหมด

ครูโรงเรียนตะโหมด

วิชา/ครู

ครูรติรส

ครูลักษณาภรณ์

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูนิสสรณ์

ครูส าเริง

ว23101

วิทยาศาสตร์


