
ตารางเรียนแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
 

วัน/เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30-09.30 น. 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30-10.30 น. 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30-11.30 น. 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30-12.30 น. 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30-13.30 น. 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30-14.30 น. 

จันทร ์
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

     

อังคาร 
อ33101 

ภาษาอังกฤษ 5 
ครูชิดชนก 

ว33101 
วิทยาศาสตร์โลกฯ 

ครูสุรสิทธิ์ 

ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

  

พุธ 
  ศ33101 

ศิลปะ 5 
ครูรณชัย 

  

พฤหัสบดี 
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

ง33101 
การงานอาชีพ 1 

ครูวัฒนะ 

ว33101 
วิทยาศาสตร์โลกฯ 

ครูสุรสิทธิ์ 

  

ศุกร์ 
 พ33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมภพ 

 อ33101 
ภาษาอังกฤษ 5 

ครูชิดชนก 

ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

 
ลงช่ือ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ลงช่ือ    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
    (นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ)                  (นายสุจินต์  หล้าค า) 

แบบท่ี 1 



ตารางเรียนแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
 

วัน/เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30-09.30 น. 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30-10.30 น. 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30-11.30 น. 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30-12.30 น. 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30-13.30 น. 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30-14.30 น. 

จันทร ์
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

     

อังคาร 
อ33101 

ภาษาอังกฤษ 5 
ครูชิดชนก 

 ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

  

พุธ 
  ศ33101 

ศิลปะ 5 
ครูรณชัย 

  

พฤหัสบดี 
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

ง33101 
การงานอาชีพ 1 

ครูวัฒนะ 

   

ศุกร์ 
 พ33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมภพ 

 อ33101 
ภาษาอังกฤษ 5 

ครูชิดชนก 

ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

 
ลงช่ือ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ลงช่ือ    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
    (นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ)                  (นายสุจินต์  หล้าค า) 

แบบท่ี 1 



ตารางเรียนแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
 

วัน/เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30-09.30 น. 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30-10.30 น. 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30-11.30 น. 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30-12.30 น. 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30-13.30 น. 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30-14.30 น. 

จันทร ์
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

     
 
 

อังคาร 
อ33101 

ภาษาอังกฤษ 5 
ครูชิดชนก 

 ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

  
 
 

พุธ 
  ศ33101 

ศิลปะ 5 
ครูรณชัย 

  
 
 

พฤหัสบดี 
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

ง33101 
การงานอาชีพ 1 

ครูวัฒนะ 

   
 
 

ศุกร์ 
 พ33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมภพ 

 อ33101 
ภาษาอังกฤษ 5 

ครูชิดชนก 

ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

 
ลงช่ือ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ลงช่ือ    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
    (นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ)                  (นายสุจินต์  หล้าค า) 

แบบท่ี 1 



ตารางเรียนแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
 

วัน/เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30-09.30 น. 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30-10.30 น. 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30-11.30 น. 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30-12.30 น. 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30-13.30 น. 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30-14.30 น. 

จันทร ์
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

     
 
 

อังคาร 
อ33101 

ภาษาอังกฤษ 5 
ครูชิดชนก 

 ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

  
 
 

พุธ 
  ศ33101 

ศิลปะ 5 
ครูรณชัย 

  
 
 

พฤหัสบดี 
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

ง33101 
การงานอาชีพ 1 

ครูวัฒนะ 

   
 
 

ศุกร์ 
 พ33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมภพ 

 อ33101 
ภาษาอังกฤษ 5 

ครูชิดชนก 

ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

 
ลงช่ือ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ลงช่ือ    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
    (นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ)                  (นายสุจินต์  หล้าค า) 

แบบท่ี 1 



ตารางเรียนแบบออนไลน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 
ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

ระยะที่ 2 การทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกล (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 
 

วัน/เวลา 
ชั่วโมงที่ 1 

08.30-09.30 น. 
ชั่วโมงที่ 2 

09.30-10.30 น. 
ชั่วโมงที่ 3 

10.30-11.30 น. 
ชั่วโมงที่ 4 

11.30-12.30 น. 
ชั่วโมงที่ 5 

12.30-13.30 น. 
ชั่วโมงที่ 6 

13.30-14.30 น. 

จันทร ์
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

     
 
 

อังคาร 
อ33101 

ภาษาอังกฤษ 5 
ครูชิดชนก 

 ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

  
 
 

พุธ 
  ศ33101 

ศิลปะ 5 
ครูรณชัย 

  
 
 

พฤหัสบดี 
ท33101 

ภาษาไทย 5 
ครูธัญญาพร 

ง33101 
การงานอาชีพ 1 

ครูวัฒนะ 

   
 
 

ศุกร์ 
 พ33101 

สุขศึกษาและพลศึกษา 5 
ครูสมภพ 

 อ33101 
ภาษาอังกฤษ 5 

ครูชิดชนก 

ส33101 
สังคมศึกษา 5 
ครูเอกอรุณ 

 
ลงช่ือ    รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ  ลงช่ือ    ผู้อ านวยการโรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 
    (นางนริศรารัตน์  ชัยภูริโภคหิรัญ)                  (นายสุจินต์  หล้าค า) 

แบบท่ี 1 


