
 

ชั้นประถมศึกษาป0ที ่5/1  
ตารางเรียน Online 16 - 20 สิงหาคม 2564 

ครูประจำชั้น ครูจงกล วจนะเสถียร ครูสมศักดิ์  ป;ญหา 
หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 3 คาบ, 

ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ, 

พลศึกษา 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลปN 1 คาบ, อOาน เขียน สะทQอนคิด 1 คาบ และสุข

ศึกษา 1 คาบ 

งานท่ีมอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 : กิจกรรมในหนังสือแบบฝXกหัด ป.5 เลOม2 

เร่ืองการเปล่ียนแปลง และวิชา English World 5 ทำแบบฝXกหัดในหนังสือ Pupil's 

Book และ Workbook 

 

 

 

 

ตารางเรียน Online 23 – 27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูจงกล วจนะเสถียร ครูสมศักดิ์  ป;ญหา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 23-27 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 4 คาบ, 

ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ, 

ศิลปะ 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 

งานที่มอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 : กิจกรรมในหนังสือแบบฝXกหัด ป.5 เลOม2 

เรื่องการเปลี่ยนแปลง และแบบฝXกหัด เลOม 2 เรื่องแหลOงน้ำและลมฟqาอากาศ และ

วิชา English World 5 ทำแบบฝXกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ Workbook 

 

 

 

 

คาบ เตรียมความพรQอม 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 

วันจันทร9 

16 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาไทย คณิตศาสตร9 English for Math วิทยาศาสตร9 English World 

วันอังคาร 

17 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาจีน พลศึกษา ภาษาไทย 

วันพุธ 

18 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลปN อOาน เขียน สะทQอนคิด English Grammar สุขศึกษา วิทยาศาสตร9 

วันพฤหัสบดี 

19 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร9 La-or Club 

วันศุกร9 

20 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 ภาษาไทย English World 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร9 

คาบ เตรียมความพรQอม 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   

วันจันทร9 

23 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาไทย คณิตศาสตร9 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร9 English World 

วันอังคาร 

24 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 English for Science ภาษาจีน ประวัติศาสตร9 ภาษาไทย 

วันพุธ 

25 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ศิลปะ คณิตศาสตร9 English Grammar การงานอาชีพ วิทยาศาสตร9 

วันพฤหัสบดี 

26 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร9 La-or Club 

วันศุกร9 

27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน วิทยาการคำนวณ ภาษาไทย English World 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร9 



 

ชั้นประถมศึกษาป0ที ่5/2  
ตารางเรียน Online 16 – 20 สิงหาคม 2564 

ครูประจำชั้น ครูสาโรจน@  มีสวัสดิ์ ครูรุBงเรือง  หอมป;ญญา 
หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 3 คาบ, 

ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ

, พลศึกษา 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลปN 1 คาบ, อOาน เขียน สะทQอนคิด 1 คาบ และ

สุขศึกษา 1 คาบ 

งานท่ีมอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 : กิจกรรมในหนังสือแบบฝXกหัด ป.5 เลOม2 

เร่ืองการเปล่ียนแปลง และวิชา English World 5 ทำแบบฝXกหัดในหนังสือ 

Pupil's Book และ Workbook 

 

 

 

ตารางเรียน Online 23 – 27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูสาโรจน@  มีสวัสดิ์ ครูรุBงเรือง  หอมป;ญญา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 23-27 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 4 คาบ, 

ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ

, ศิลปะ 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 

งานที่มอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 : กิจกรรมในหนังสือแบบฝXกหัด ป.5 เลOม2 

เรื่องการเปลี่ยนแปลง และแบบฝXกหัด เลOม 2 เรื่องแหลOงน้ำและลมฟqาอากาศ และ

วิชา English World 5 ทำแบบฝXกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ Workbook 

คาบ เตรียมความพรQอม 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   

วันจันทร9 

16 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 English for Math ภาษาไทย English World วิทยาศาสตร9 

วันอังคาร 

17 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาไทย คณิตศาสตร9 พลศึกษา ภาษาจีน 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

วันพุธ 

18 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
English Grammar อOาน เขียน สะทQอนคิด วิทยาศาสตร9 สุขศึกษา 

วันพฤหัสบดี 

19 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลปN คณิตศาสตร9 ภาษาไทย La-or Club 

วันศุกร9 

20 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาไทย คณิตศาสตร9 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร9 English World 

คาบ เตรียมความพรQอม 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   

วันจันทร9 

23 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย English World วิทยาศาสตร9 

วันอังคาร 

24 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาไทย คณิตศาสตร9 ประวัติศาสตร9 ภาษาจีน English for Science 

วันพุธ 

25 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
English Grammar คณิตศาสตร9 วิทยาศาสตร9 การงานอาชีพ 

วันพฤหัสบดี 

26 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ศิลปะ คณิตศาสตร9 ภาษาไทย La-or Club 

วันศุกร9 

27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาไทย วิทยาการคำนวณ 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร9 English World 


