
 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/1 

ตารางเรียน Online 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูประณิตา ทองพันธ์ ครูสายชล  นัทธ ี

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คาบ, ภาษาอังกฤษ 
5 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ, พล
ศึกษา 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชาสังคมศึกษาฯ หนังสือเรียน/ ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ ใบกิจกรรม

เสริมเรื ่องระบบการไหลเวียนโลหิต, วิชา English Grammar แบบฝึกหัดในหนังสือ 

Pupil's Book และ Workbook ของ English World 6, วิชาภาษาไทย เรียนรู้คำศัพท์

ใหม่ในบทเรียนอ่านป้ายได้สาระ/จับใจความสำคัญ 

 

 
ตารางเรียน Online 6 - 10 กันยายน 2564 

ครูประจำชั้น ครูประณิตา ทองพันธ์ ครูสายชล นัทธ ี
หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 5 คาบ, ภาษาไทย 5 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 3 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ, ประวัติศาสตร์ 1 คาบ, 
ศิลปะ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และสุขศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชา English Grammar แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ 

Workbook ของ English World 6, วิชาวิทยาศาสตร์ ใบกิจกรรมเสริมเรื่องระบบหายใจ

, วิชาสุขศึกษา ใบงานการขับถ่ายอุจจาระ /ทบทวนบทเรียน , วิชาภาษาไทย เรียนรู้คำ

เกิดใหม่ในภาษาไทย/คำมูล คำประสม, และวิชา English for Science เรียนรู้ระบบ

ภายในร่างกายโดยใช้โปรแกรม Kids A-Z และฝึกทำแบบทดสอบ 

 

 

 

คาบ เตรียมความพร้อม 1 2 3 

 

4 5 
วัน/เวลา 8.40-9.00   9.00–9.40   10.00-10.40   11.00-11.40   13.00-13.40   14.00-14.40   
วันจันทร์ 

30 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน English Grammar 

สังคมศึกษา ศาสนา  
และวัฒนธรรม 

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
31 สิงหาคม 2564 

ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลป์ พลศึกษา ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์ 

วันพุธ 
1 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ English for Math วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย English World 

วันพฤหัสบดี 
2 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน การงานอาชีพ อ่าน เขียน สะท้อนคิด La-or Club 

วันศุกร์ 
3 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
O-NET Tutorial Club 

ภาษาอังกฤษ (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 
วิทยาศาสตร์ (13.00-15.00) 

คาบ เตรียมความพร้อม 1 2 3 

 

4 5 
วัน/เวลา 8.40-9.00   9.00–9.40   10.00-10.40   11.00-11.40   13.00-13.40   14.00-14.40   

วันจันทร์ 
6 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English Grammar 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
7 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร์ 

วันพุธ 
8 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ English for Science วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย English World 

วันพฤหัสบดี 
9 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน สุขศึกษา วิทยาการคำนวณ La-or Club 

วันศุกร์ 
10 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
O-NET Tutorial Club 

คณิตศาสตร์ (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 
ภาษาไทย (13.00-15.00) 



 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6/2 

ตารางเรียน Online 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น  ครูดาวรุ่ง หนูขาว ครูภัสสิพร เพิ่มเสม 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 5 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ, พลศึกษา 1 คาบ, 
ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชาสังคมศึกษาฯ หนังสือเรียน/ ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ ใบ

กิจกรรมเสริมเรื่องระบบการไหลเวียนโลหิต, วิชา English Grammar แบบฝึกหัด

ในหนังสือ Pupil's Book และ Workbook ของ English World 6, วิชาภาษาไทย 

เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในบทเรียนอ่านป้ายได้สาระ/จับใจความสำคัญ 

 

 

ตารางเรียน Online 6 - 10 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น  ครูดาวรุ่ง หนูขาว ครูภัสสิพร เพิ่มเสม 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 3 คาบ, ภาษาไทย 5 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 5 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ, ประวัติศาสตร์ 1 
คาบ, ศิลปะ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และสุขศึกษา 
1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชา English Grammar แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's Book 

และ Workbook ของ English World 6, วิชาวิทยาศาสตร์ ใบกิจกรรมเสริมเรื่อง

ระบบหายใจ, วิชาสุขศึกษา ใบงานการขับถ่ายอุจจาระ /ทบทวนบทเรียน , วิชา

ภาษาไทย เรียนรู้คำเกิดใหม่ในภาษาไทย/คำมูล คำประสม, และวิชา English for 

Science เร ียนรู้ระบบภายในร ่างกายโดยใช้ โปรแกรม Kids A-Z และฝึกทำ

แบบทดสอบ 

คาบ เตรียมความพร้อม 1 2 3 

 

4 5 
วัน/เวลา 8.40-9.00   9.00–9.40   10.00-10.40   11.00-11.40   13.00-13.40   14.00-14.40   
วันจันทร์ 

30 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ภาษาไทย English Grammar วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วันอังคาร 
31 สิงหาคม 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย พลศึกษา 

วันพุธ 
1 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English World คณิตศาสตร์ English for Math วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย 

วันพฤหัสบดี 
2 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน วิทยาการคำนวณ 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
การงานอาชีพ La-or Club 

วันศุกร์ 
3 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน O-NET Tutorial Club 
วิทยาศาสตร์ (09.00-11.00) 

 O-NET Tutorial Club 
ภาษาอังกฤษ (13.00-15.00) 

คาบ เตรียมความพร้อม 1 2 3 

 

4 5 
วัน/เวลา 8.40-9.00   9.00–9.40   10.00-10.40   11.00-11.40   13.00-13.40   14.00-14.40   

วันจันทร์ 
6 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย English Grammar วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วันอังคาร 
7 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์  

วันพุธ 
8 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English World คณิตศาสตร์ English for Science 
สังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย 

วันพฤหัสบดี 
9 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน อ่าน เขียน สะท้อนคิด วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา La-or Club 

วันศุกร์ 
10 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
O-NET Tutorial Club 

ภาษาไทย (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 
ภาษาอังกฤษ (13.00-15.00) 


