
ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูฐิพาพรรณ ครูธญัญารัตน์ ครูธนวชิญ์

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูธนวชิญ์ ครูปภาดา

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูวารตี ครูฐิพาพรรณ ครูธญัญารัตน์ ครูฐิพาพรรณ

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูธนวชิญ์ ครูธญัญารัตน์ ครูวารตี ครูเพ็ญแข

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูปฐมพร ครูวารตี ครูฐิพาพรรณ ครูเพ็ญแข

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูปฐมพร

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูอุษา ครูธญัญารัตน์ ครูสุพิจาร์จารี

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูสุพิจาร์จารี ครูปภาดา

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูอุดมลักษณ์ ครูอุษา ครูธญัญารัตน์ ครูวฒันา

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูสุพิจาร์จารี ครูธญัญารัตน์ ครูอุดมลักษณ์ ครูเพ็ญแข

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูวษิณุพงศ์ ครูอุดมลักษณ์ ครูอุษา ครูเพ็ญแข

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูวษิณุพงศ์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูประทุม ครูศรินยา ครูสุพิจาร์จารี

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูสุพิจาร์จารี ครูปภาดา

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูวารตี ครูประทุม ครูศรินยา ครูประทุม

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูสุพิจาร์จารี ครูศรินยา ครูวารตี ครูเพ็ญแข

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูวษิณุพงศ์ ครูวารตี ครูประทุม ครูเพ็ญแข

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูวษิณุพงศ์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูอุษา ครูศรินยา ครูสุดตา

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูสุดตา ครูปภาดา

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูวศัรัช ครูอุษา ครูศรินยา ครูวฒันา

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูสุดตา ครูศรินยา ครูวศัรัช ครูเพ็ญแข

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูวษิณุพงศ์ ครูวศัรัช ครูอุษา ครูเพ็ญแข

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูวษิณุพงศ์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูประทุม ครูศรันยู ครูธนวชิญ์

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูธนวชิญ์ ครูปภาดา

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูอุดมลักษณ์ ครูประทุม ครูศรันยู ครูประทุม

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูธนวชิญ์ ครูศรันยู ครูอุดมลักษณ์ ครูเพ็ญแข

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูวษิณุพงศ์ ครูอุดมลักษณ์ ครูประทุม ครูเพ็ญแข

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูวษิณุพงศ์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูอุษา ครูศรินยา ครูรุ่งอรุณ

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูรุ่งอรุณ ครูปภาดา

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูอิสริยะ ครูอุษา ครูศรินยา ครูวฒันา

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูรุ่งอรุณ ครูศรินยา ครูอิสริยะ ครูไสว

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูขนิษฐา ครูอิสริยะ ครูอุษา ครูไสว

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูขนิษฐา

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูประทุม ครูสุจรี ครูรุ่งอรุณ

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูรุ่งอรุณ ครูชัยวฒัน์

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูอุดมลักษณ์ ครูประทุม ครูสุจรี ครูประทุม

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูรุ่งอรุณ ครูสุจรี ครูอุดมลักษณ์ ครูไสว

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูปารินทร์ ครูอุดมลักษณ์ ครูประทุม ครูไสว

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูปารินทร์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูฐิพาพรรณ ครูศรันยู ครูรุ่งอรุณ

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูรุ่งอรุณ ครูชัยวฒัน์

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูวศัรัช ครูฐิพาพรรณ ครูศรันยู ครูฐิพาพรรณ

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูรุ่งอรุณ ครูศรันยู ครูวศัรัช ครูภรีวรรณ

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูขนิษฐา ครูวศัรัช ครูฐิพาพรรณ ครูภรีวรรณ

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูขนิษฐา

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูประทุม ครูสุจรี ครูรุ่งอรุณ

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูรุ่งอรุณ ครูชัยวฒัน์

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูวศัรัช ครูประทุม ครูสุจรี ครูประทุม

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูรุ่งอรุณ ครูสุจรี ครูวศัรัช ครูภรีวรรณ

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูปารินทร์ ครูวศัรัช ครูประทุม ครูภรีวรรณ

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูปารินทร์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูอุษา ครูธญัญารัตน์ ครูธนวชิญ์

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูธนวชิญ์ ครูชัยวฒัน์

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูวศัรัช ครูอุษา ครูธญัญารัตน์ ครูวฒันา

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูธนวชิญ์ ครูธญัญารัตน์ ครูวศัรัช ครูภรีวรรณ

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูดารารัตน์ ครูวศัรัช ครูอุษา ครูภรีวรรณ

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูดารารัตน์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูฐิพาพรรณ ครูศรินยา ครูหัทยา

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูหัทยา ครูชัยวฒัน์

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูอุดมลักษณ์ ครูฐิพาพรรณ ครูศรินยา ครูฐิพาพรรณ

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูหัทยา ครูศรินยา ครูอุดมลักษณ์ ครูภรีวรรณ

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูปารินทร์ ครูอุดมลักษณ์ ครูฐิพาพรรณ ครูภรีวรรณ

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูปารินทร์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูอุษา ครูสุจรี ครูหัทยา

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูหัทยา ครูชัยวฒัน์

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

ครูอิสริยะ ครูอุษา ครูสุจรี ครูรัตนา

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

ครูหัทยา ครูสุจรี ครูอิสริยะ ครูภรีวรรณ

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูวษิณุพงศ์ ครูอิสริยะ ครูอุษา ครูภรีวรรณ

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563   โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

ครูวษิณุพงศ์

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 



ตารางออกอากาศสถานีวทิยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

  วนั
               เวลา

ชั่วโมงที่ 1
08.30 - 09.30

ชั่วโมงที่ 2
09.30 - 10.30

ชั่วโมงที่ 3
10.30 - 11.30

ชั่วโมงที่ 4
11.30 - 12.30

ชั่วโมงที่ 5
12.30 - 13.30

ชั่วโมงที่ 6
13.30 - 14.30

จันทร์ ส23101 ท23101 ค23101

ครูสอน สังคมฯ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

ครูฐิพาพรรณ ครูสุจรี Mr.Ryan

อังคาร ค23101 พ23101

ครูสอน คณิตศาสตร์ สุขศึกษา

ครูหัทยา Miss.Reina

พุธ อ23101 ส23101 ท23101 ส23102

ครูสอน ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ภาษาไทย ประวติัศาสตร์

Miss Malgorzata Mr.Ryan ครูสุจรี ครูฐิพาพรรณ

พฤหัสบดี ค23101 ท23101 อ23101 ศ23104

ครูสอน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี

Mr.Ryan ครูสุจรี Miss Malgorzata ครูภรีวรรณ

ศุกร์ ว23101 อ23101 ส23101 ศ23103

ครูสอน วทิยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคมฯ ทัศนศิลป์

ครูปารินทร์ Miss Malgorzata ครูฐิพาพรรณ ครูภรีวรรณ

รายวชิาที่สอนออกอากาศในช่อง สศทท.9 ช่อง194 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  โรงเรียนปากช่อง

พักกลางวนั

ง23101

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูปัญญา

ว23101

วทิยาศาสตร์

Miss.Reina

ลงฃื่อ................................................. 
(นายประยงค์   ประทุมวัน) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนปากช่อง 


