
 
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง  สศทท. 1 ช่อง 186   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา 
 
วัน    

 
8.30-9.30 น. 

 

 
9.30-10.30 น. 

 
10.30-11.30 น. 

 
11.30-12.30 น. 

 
12.30-13.30 น. 

 
13.30-14.30 น. 

 
จันทร์ 
 

อ11101  
ภาษาอังกฤษ 1 

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ ์
 

ค11101 
 คณิตศาสตร์ 1 

ครูรัชนีพร พิณทอง 

ท11101  
ภาษาไทย 1 

ครูฉันทนา เกษทอง 
 

  
พัก

กล
าง

วัน
 

  

ว11101  
วิทยาศาสตร ์1 

(สาระเทคโนโลยี)  
ครูสิปปกร  ศรีพรหมทอง 

พ11101 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๑ 
(สุขศึกษา) (บูรณาการ) 

ครูเอ้ืองฟ้า สุขเมือง 
 
อังคาร 

 

ค11101 
 คณิตศาสตร์ 1 

ครูรัชนีพร พิณทอง 

ท11101  
ภาษาไทย 1 

ครูฉันทนา เกษทอง 
 

อ11101  
ภาษาอังกฤษ 1 

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ ์
 

ส11101  
สังคมศึกษา 1 (บูรณาการ) 
ครูอริษา  แก้วไทรหงวน 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(นาฏดุริยางค์) 

ครจูันทิมา อนุกูล 
 

 
พุธ 

 

ท11101  
ภาษาไทย 1 

ครูฉันทนา เกษทอง 
 

ว11101  
วิทยาศาสตร์ 1 

ครวูิภามาศ แซ่โง้ว 
 

ค11101 
 คณิตศาสตร์ 1 

ครูรัชนีพร พิณทอง 

ส11101  
สังคมศึกษา 1 (บูรณาการ) 
ครูอริษา  แก้วไทรหงวน 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

 ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ 
 

 
พฤหัสบดี 

 

ค11101 
 คณิตศาสตร์ 1 

ครูรัชนีพร พิณทอง 

อ11101  
ภาษาอังกฤษ 1 

ครูอภิวรรณ จันทะวงศ ์
 

ท11101  
ภาษาไทย 1 

ครูฉันทนา เกษทอง 
 

ง11101  
กอท. 1 (บูรณาการ) 
ครูศิริมา เนตรสุวรรณ 

ส1110๒  
ประวัติศาสตร์ 1 (บูรณาการ) 

ครูอริษา แก้วไทรหงวน 

 
ศุกร์ 

 

ว11101  
วิทยาศาสตร์ 1 

ครวูิภามาศ แซ่โง้ว 

ท11101  
ภาษาไทย 1 

ครูฉันทนา เกษทอง 
 

ค11101 
 คณิตศาสตร์ 1 

ครูรัชนีพร พิณทอง 

ศ11101  
ศิลปะ 1 (บูรณาการ) 

 ครูอาภรณ์ ค าผา 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

 ครูอภิวรรณ จันทะวงศ์ 
 

 
 

     
  ลงชื่อ…..……………..…………………………………..                        ลงชื่อ พลเอก…..……………..…………………………………..                  ลงชื่อ…..……………..………………………………….. 
               ( นางราตรี  ศรีไพรวรรณ )                                                               ( ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ )                                                            ( นายไพศาล ล้อมทอง )                                                                                                                                                  
  ผู้อ านวยการโรงเรยีนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                  องคมนตรี                                                                      ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง                                                                                                             

                                                                                                  ประธานกรรมการบริหาร                                                   ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการพระราชวัง 
                                                                                             มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                            
 
 
 
               
 
 



 
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง  สศทท. 2   ช่อง 187   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา 
 
วัน 

 
8.30-9.30 น. 

 

 
9.30-10.30 น. 

 
10.30-11.30 น. 

 
11.30-12.30 น. 

 
12.30-13.30 น. 

 
13.30-14.30 น. 

 
 จันทร์ 

ท12101  
ภาษาไทย 2 

        ครชูนันรัตน์ บุญคง 
 

ว12101  
วิทยาศาสตร์ 2 

ครวูิภามาศ แซ่โง้ว 
 

ค12101  
คณิตศาสตร์ 2 

ครูทรงสมร พกมณ ี

  
พัก

กล
าง

วัน
 

 

ศ1๒101  
ศิลปะ ๒ (บูรณาการ) 

 ครูอาภรณ์ ค าผา 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

ครูประภัสสร ธูปอ้น 

  
อังคาร 

 

อ12101  
ภาษาอังกฤษ 2 

ครูประภัสสร ธูปอ้น 
 

ค12101  
คณิตศาสตร์ 2 

ครูทรงสมร พกมณ ี

ท12101  
ภาษาไทย 2 

       ครชูนันรัตน์ บุญคง 
 

ส12101  
สังคมศึกษา 2 (บูรณาการ) 

ครกูมลรัตน์ พูลน้อย 

ง1๒101  
กอท. ๒ (บูรณาการ) 
ครูศิริมา เนตรสุวรรณ 

  
พุธ 

 

ค12101  
คณิตศาสตร์ 2 

ครูทรงสมร พกมณ ี
 

ท12101  
ภาษาไทย 2 

      ครชูนันรัตน์ บุญคง 
 

อ12101  
ภาษาอังกฤษ 2 

ครูประภัสสร ธูปอ้น 
 

พ1๒101 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๒ 
(สุขศึกษา) (บูรณาการ) 

ครูเอ้ืองฟ้า สุขเมือง 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(เรียนรู้ก้าวไกลกับ ICT) 
ครูสิปปกร  ศรีพรหมทอง 

 
พฤหัสบดี 

 

ท12101  
ภาษาไทย 2 

     ครชูนันรัตน์ บุญคง 
 

ค12101  
คณิตศาสตร์ 2 

ครูทรงสมร พกมณ ี
 

ว12101  
วิทยาศาสตร์ 2 

ครวูิภามาศ แซ่โง้ว 
 

ส12102  
ประวัติศาสตร์ 2 (บูรณาการ) 

ครกูมลรัตน์ พูลน้อย 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

ครูประภัสสร ธูปอ้น 

 
ศุกร์ 

 

ค12101  
คณิตศาสตร์ 2 

ครูทรงสมร พกมณ ี
 

อ12101  
ภาษาอังกฤษ 2 

ครูประภัสสร ธูปอ้น 
 

ท12101  
ภาษาไทย 2 

     ครชูนันรัตน์ บุญคง 
 

ส12101  
สังคมศึกษา 2 (บูรณาการ) 

ครกูมลรัตน์ พูลน้อย 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(นาฏดุริยางค์) 

ครจูันทิมา อนุกูล 
 

 
 

 
 
 ลงชื่อ…..……………..…………………………………..                        ลงชื่อ พลเอก…..……………..…………………………………..                  ลงชื่อ…..……………..………………………………….. 
             ( นางราตรี  ศรีไพรวรรณ )                                                                  (ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ )                                                             ( นายไพศาล ล้อมทอง )                                                                                                                                                  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                      องคมนตรี                                                                     ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง                                                                                                             

                                                                                                    ประธานกรรมการบริหาร                                                  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการพระราชวัง 
                                                                                               มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                           
 

                                                                                                                                                                              
 
 



 
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง  สศทท. 3   ช่อง 188   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา 
   
วัน   

 
8.30-9.30 น. 

 

 
9.30-10.30 น. 

 
10.30-11.30 น. 

 
11.30-12.30 น. 

 
12.30-13.30 น. 

 
13.30-14.30 น. 

 
 จันทร์ 

 

ค13101  
คณิตศาสตร์ 3 

ครนูภาพรรณ เกิดพันธ์ 

ท13101  
ภาษาไทย 3 

ครเูกศวลี มะลิโชติ 

อ13101  
ภาษาอังกฤษ 3 

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง 
 

พัก
กล

าง
วัน

 

ง1๓101  
กอท. ๓ (บูรณาการ) 
ครูศิริมา เนตรสุวรรณ 

ส1๓101   
สังคมศึกษา ๓ (บูรณาการ) 

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ 
 

  
อังคาร 

ท13101  
ภาษาไทย 3 

ครเูกศวลี มะลิโชติ 

ว13101  
วิทยาศาสตร์ 3 

ครสูุดารัตน์ ศรีแก้ว 

ค13101  
คณิตศาสตร์ 3 

ครนูภาพรรณ เกิดพันธ์ 

ส13102  
ประวัติศาสตร์ 3 (บูรณาการ) 

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง 
 

  
พุธ 

 

อ13101  
ภาษาอังกฤษ 3 

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง 

ค13101  
คณิตศาสตร์ 3 

ครนูภาพรรณ เกิดพันธ์ 

ท13101  
ภาษาไทย 3 

ครเูกศวลี มะลิโชติ 

ศ1๓101  
ศิลปะ ๓ (บูรณาการ) 

 ครูอาภรณ์ ค าผา 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(นาฏดุริยางค์) 

ครจูันทิมา อนุกูล 
 

 
 พฤหัสบดี 

ว13101  
วิทยาศาสตร์ 3 

ครสูุดารัตน์ ศรีแก้ว 

ท13101  
ภาษาไทย 3 

ครเูกศวลี มะลิโชติ 

ค13101  
คณิตศาสตร์ 3 

ครนูภาพรรณ เกิดพันธ์ 

ส1๓101 
สังคมศึกษา ๓ (บูรณาการ) 

ครูฐิติรัตน์ ดิษฐวงศ์ 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนกุกับภาษา) 

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง 

 
 ศุกร์ 

 

ท13101  
ภาษาไทย 3 

ครเูกศวลี มะลิโชติ 

ค13101  
คณิตศาสตร์ 3 

ครนูภาพรรณ เกิดพันธ์ 

อ13101  
ภาษาอังกฤษ 3 

ครูปิยะวรรณ รุ่งอยู่ทอง 

พ1๓101 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๓ 
(สุขศึกษา) (บูรณาการ) 

ครูจุลีพร จุรุพันธ์ 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(เรียนรู้ก้าวไกลกับ ICT) 
ครูสิปปกร  ศรีพรหมทอง 

 
 

   
 
 
 

 
ลงชื่อ…..……………..…………………………………..                        ลงชื่อ พลเอก…..……………..…………………………………..                  ลงชื่อ…..……………..………………………………….. 
             ( นางราตรี  ศรีไพรวรรณ )                                                                  ( ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ )                                                           ( นายไพศาล ล้อมทอง )                                                                                                                                                
ผู้อ านวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                     องคมนตรี                                                                     ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวัง                                                                                                             

                                                                                                    ประธานกรรมการบริหาร                                                  ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการพระราชวัง 
                                                                                               มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์                                                           
       
                                                                                                                        
 
 



 
ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง  สศทท. 4   ช่อง 189   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา 
 
วัน 

 
8.30-9.30 น. 

 

 
9.30-10.30 น. 

 
10.30-11.30 น. 

 
11.30-12.30 น. 

 
12.30-13.30 น. 

 
13.30-14.30 น. 

 
 จันทร์ 

 

ว14101 
 วิทยาศาสตร์ 4 

ครสูุดารัตน์ ศรีแก้ว 
 

ท14101  
ภาษาไทย 4 

ครวูรรณรี วุ่นนุรักษ์ 

อ14101  
ภาษาอังกฤษ 4 

ครูวนิดา หวลวงศ ์

พัก
กล

าง
วัน

 

พ1๔101 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๔ 
(สุขศึกษา) (บูรณาการ) 

ครูจุลีพร จุรุพันธ์ 

ส14101  
สังคมศึกษา 4 (บูรณาการ) 

ครพูธ ูนิลยาภรณ์ 
 

 
อังคาร 

 

ค14101 
 คณิตศาสตร์ 4 

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ 

ท14101  
ภาษาไทย 4 

ครวูรรณรี วุ่นนุรักษ์ 

ศ14101  
ศิลปะ 4 (บูรณาการ) 
ครูนิทัศน์ จันทนากร  

 

ส14101  
สังคมศึกษา 4 (บูรณาการ) 

ครพูธู นิลยาภรณ์ 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(ค านวณชวนคิด) 

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ 

 
พุธ 
 

ท14101  
ภาษาไทย 4 

ครวูรรณรี วุ่นนุรักษ์ 

ว14101 
 วิทยาศาสตร์ 4 

ครสูุดารัตน์ ศรีแก้ว 
 

ค14101 
 คณิตศาสตร์ 4 

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ 

ส1๔102  
ประวัติศาสตร์ ๔ (บูรณาการ) 

ครพูธู นิลยาภรณ์ 
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

ครูวนิดา หวลวงศ์ 

 
พฤหัสบดี 

 

อ14101  
ภาษาอังกฤษ 4 

ครูวนิดา หวลวงศ ์

ค14101 
 คณิตศาสตร์ 4 

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ 

ส14101  
สังคมศึกษา 4 (บูรณาการ) 

ครพูธู นิลยาภรณ์ 
 

ง1๔101  
กอท. ๔ (บูรณาการ) 
ครูสนุทรีพร บุญฤทธิ์ 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(ภาษาพาเพลิน) 

ครวูรรณรี วุ่นนุรักษ์ 

  
ศุกร์ 

 

ท14101  
ภาษาไทย 4 

ครวูรรณรี วุ่นนุรักษ์ 
 

ค14101 
 คณิตศาสตร์ 4 

ครูสุภาวรรณ ปานกิจเจริญ 

ส14101  
สังคมศึกษา 4 (บูรณาการ)  

ครพูธู นิลยาภรณ์ 

ว14101 
 วิทยาศาสตร์ 4 
(สาระเทคโนโลยี) 
ครูสุนทรี สาธุภาพ 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(นาฏดุริยางค์) 

ครจูงใจ ธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
  ลงชื่อ…..……………..…………………………………..                        ลงชื่อ พลเอก…..……………..…………………………………..                  ลงชื่อ…..……………..………………………………….. 
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ตารางสอนออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง  สศทท. 5   ช่อง 190   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา 
 
วัน    

 
8.30-9.30 น. 

 

 
9.30-10.30 น. 

 
10.30-11.30 น. 

 
 11.30-12.30น. 

 
12.30-13.30 น. 

 
13.30-14.30 น. 

 
จันทร์ 

 

ค15101  
คณิตศาสตร์ 5 

ครูอาภาภรณ์ สุขส าราญ 

ว15101  
วิทยาศาสตร์ 5 

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 

ท15101  
ภาษาไทย 5 

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี 
 

พัก
กล

าง
วัน

 

ส15101  
สังคมศึกษา 5 (บูรณาการ) 

ครูสาวินี  จันทร์เย็น 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 
ครไูพริน ทั่งทอง 

 
อังคาร 

ท15101  
ภาษาไทย 5 

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี 
 

ศ15101 ศิลปะ 5 
(บูรณาการ) 

ครูนิทัศน์ จันทนากร 

ส15102  
ประวัติศาสตร์ 5 (บูรณาการ) 

ครูสาวินี  จันทร์เย็น 

ง15101 กอท. 5 
(คอมพิวเตอร์) (บูรณาการ) 

ครูสุนทรี สาธุภาพ 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(ค านวณชวนคิด) 

ครูอาภาภรณ์ สุขส าราญ 

 
พุธ 

 

ว15101  
วิทยาศาสตร์ 5 

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 

ค15101  
คณิตศาสตร์ 5 

ครูอาภาภรณ์ สุขส าราญ 

ส15101  
สังคมศึกษา 5 (บูรณาการ) 

ครูสาวินี  จันทร์เย็น 

พ1๕101 
สุขศึกษาและพลศึกษา ๕ 
(สุขศึกษา) (บูรณาการ) 
ครูกรรณิกา เพชรศรี 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(ภาษาพาเพลิน) 

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี 
 

 
พฤหัสบดี 

 

ค15101  
คณิตศาสตร์ 5 

ครูอาภาภรณ์ สุขส าราญ 

อ1๕101  
ภาษาอังกฤษ ๕ 
ครไูพริน ทั่งทอง 

 

ท15101  
ภาษาไทย 5 

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี 
 

ส15101  
สังคมศึกษา 5 (บูรณาการ) 

ครูสาวินี  จันทร์เย็น 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(นาฏดุริยางค์) 

ครจูงใจ ธรรมชาติ 

 
ศุกร์ 

 

อ1๕101  
ภาษาอังกฤษ ๕ 
ครไูพริน ทั่งทอง 

ท15101  
ภาษาไทย 5 

ครูพัชรินทร์ ภูชนะศรี 
 

ค15101  
คณิตศาสตร์ 5 

ครูอาภาภรณ์ สุขส าราญ 

ง15101  
กอท. 5 (บูรณาการ) 
ครูสนุทรีพร บุญฤทธิ์ 

 

ส15101  
สังคมศึกษา 5 (บูรณาการ) 

ครูสาวินี  จันทร์เย็น 
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ตารางสอนออกอากาศสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  

รายวิชาท่ีสอนออกอากาศในช่อง  สศทท. 6   ช่อง 191   ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   ภาคเรียนที่ ๑   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

เวลา 
    
วัน 

 
8.30-9.30 น. 

 

 
9.30-10.30 น. 

 
10.30-11.30 น. 

 
11.30-12.30น. 

 
12.30-13.30 น. 

 
13.30-14.30 น. 

 
 จันทร์ 

 

ท16101  
ภาษาไทย 6 

ครูวไิลพร วิไลลักษณ์ 

อ16101  
ภาษาอังกฤษ 6 

ครูอัญชลี ประทานทรัพย์ 

ค16101  
คณิตศาสตร์ 6 

ครภูาชินี มากพันธ ์

พัก
กล

าง
วัน

 

ส16102  
ประวัติศาสตร์ 6 (บูรณาการ) 

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร ์
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(นาฏดุริยางค์) 

ครจูงใจ ธรรมชาติ 
 

 
 อังคาร 

 

ว16101  
วิทยาศาสตร์ 6 

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 

ค16101  
คณิตศาสตร์ 6 

ครภูาชินี มากพันธ ์

ส16101  
สังคมศึกษา 6 (บูรณาการ) 

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร ์
 

ศ1๖101 ศิลปะ ๖ 
(บูรณาการ) 

ครูนิทัศน์ จันทนากร 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(ภาษาพาเพลิน) 

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์ 

  
พุธ 

 

อ16101  
ภาษาอังกฤษ 6 

ครูอัญชลี ประทานทรัพย์ 

ท16101  
ภาษาไทย 6 

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์ 

ง1๖101  
กอท. ๖ (บูรณาการ) 
ครสูุนทรีพร บุญฤทธิ์ 

 

ส16101  
สังคมศึกษา 6 (บูรณาการ) 

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร ์
 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
(ค านวณชวนคิด) 
ครภูาชินี มากพันธ ์

 
พฤหัสบดี 

ท16101  
ภาษาไทย 6 

ครูวไิลพร วิไลลักษณ์ 

ค16101  
คณิตศาสตร์ 6 

ครภูาชินี มากพันธ ์
 

ส16101  
สังคมศึกษา 6 (บูรณาการ) 

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร ์

ง1๖101 กอท. ๖ 
(คอมพิวเตอร์) (บูรณาการ) 

ครูสุนทรี สาธุภาพ 

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้
(สนุกกับภาษา) 

ครูอัญชลี ประทานทรัพย์ 

  
ศุกร์ 

 

ค16101  
คณิตศาสตร์ 6 

ครภูาชินี มากพันธ ์

ว16101  
วิทยาศาสตร์ 6 

ครูธิดารัตน์ เมฆหมอก 

ท16101  
ภาษาไทย 6 

ครูวิไลพร วิไลลักษณ์ 

ส16101  
สังคมศึกษา 6 (บูรณาการ) 

ครูพจนีย์ รักษาราษฎร ์

พ16101 
สุขศึกษาและพลศึกษา 6 
(สุขศึกษา)  (บูรณาการ) 

ครูกรรณิกา เพชรศรี 
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