
 

ช้ันประถมศึกษาป0ท่ี 6/1 

ตารางเรียน Online 16 – 20 สิงหาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูประณิตา ทองพันธ6 ครูสายชล  นัทธี 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 5 คาบ, ภาษาไทย 5 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 3 คาบ, ภาษาอังกฤษ 

3 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ, พลศึกษา 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลปO 1 

คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 

งานที ่มอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 ทำแบบจำลองระบบการไหลเวียนโลหิต, วิชา 

English for science อ^าน Article และฝbกทำขdอสอบ ในโปรแกรม Kids A-Z, วิชาสังคม

ศึกษาฯ ทำกิจกรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิประเทศของประเทศ

ไทย, วิชาภาษาจีน สนทนาภาษาจีน เล̂าดdวยภาพ และวิชาภาษาไทย ใบงาน คำไวพจน9 

 

 

ตารางเรียน Online 23 – 27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูประณิตา ทองพันธ6 ครูสายชล นัทธี 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 23-27 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, ว ิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 2 คาบ, 

ภาษาอังกฤษ 5 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 คาบ, ประวัติศาสตร9 1 คาบ, 

ศิลปะ 1 คาบ, อ̂าน เขียน สะทdอนคิด 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และสุขศึกษา 1 คาบ 

งานท่ีมอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 ทำแบบจำลองระบบการไหลเวียนโลหิต, วิชา 

English for science อ̂าน Article และฝbกทำขdอสอบ ในโปรแกรม Kids A-Z, วิชา 

English Grammar ทำแบบทดสอบ และวิชาภาษาจีน เร่ืองผลไมdเมืองเรา 

 

 

 

 

คาบ เตรียมความพรdอม 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 English Grammar 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร9 ภาษาไทย วิทยาศาสตร9 

วันอังคาร 

17 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลปO ภาษาไทย วิทยาศาสตร9 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร9 

วันพุธ 

18 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 English for Math พลศึกษา ภาษาไทย English World 

วันพฤหัสบดี 

19 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาจีน การงานอาชีพ วิทยาการคำนวณ La-or Club 

วันศุกร9 

20 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

O-NET Tutorial Club 

วิทยาศาสตร9 (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 

ภาษาไทย (13.00-15.00) 

คาบ เตรียมความพรdอม 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 English Grammar 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร9 ภาษาไทย วิทยาศาสตร9 

วันอังคาร 

24 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ศิลปะ ภาษาไทย วิทยาศาสตร9 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
คณิตศาสตร9 

วันพุธ 

25 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร9 English for Science ประวัติศาสตร9 ภาษาไทย English World 

วันพฤหัสบดี 

26 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาจีน สุขศึกษา อ̂าน เขียน สะทdอนคิด La-or Club 

วันศุกร9 

27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

O-NET Tutorial Club 

คณิตศาสตร9 (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 

ภาษาอังกฤษ (13.00-15.00) 



 

ช้ันประถมศึกษาป0ท่ี 6/2 

ตารางเรียน Online 16 – 20 สิงหาคม 2564 
ครูประจำชั้น  ครูดาวรุ>ง หนูขาว ครูภัสสิพร เพิ่มเสม 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 5 คาบ, ภาษาไทย 5 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 3 คาบ, 

ภาษาอังกฤษ 3 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2 คาบ, พลศึกษา 1 

คาบ, ดนตรี-นาฏศิลปO 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 

งานที่มอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 ทำแบบจำลองระบบการไหลเวียนโลหิต, 

วิชา English for science อ^าน Article และฝbกทำขdอสอบ ในโปรแกรม Kids 

A-Z, วิชาสังคมศึกษาฯ ทำกิจกรรมเรื่องทรัพยากรธรรมชาติในประเทศไทย

และภูมิประเทศของประเทศไทย, วิชาภาษาจีน สนทนาภาษาจีน เล^าดdวยภาพ 

และวิชาภาษาไทย ใบงาน คำไวพจน9 

 

ตารางเรียน Online 23 - 27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำชั้น  ครูดาวรุ>ง หนูขาว ครูภัสสิพร เพิ่มเสม 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

รวมเวลาเรียนระหว0างวันท่ี 23-27 สิงหาคม 2564 

คณิตศาสตร9 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร9และเทคโนโลยี 2 คาบ, 

ภาษาอ ังกฤษ 5 คาบ, ส ั งคมศ ึกษา ศาสนาและว ัฒนธรรม 4 คาบ, 

ประวัติศาสตร9 1 คาบ, ศิลปะ 1 คาบ, อ̂าน เขียน สะทdอนคิด 1 คาบ, ภาษาจีน 

1 คาบ และสุขศึกษา 1 คาบ 

งานท่ีมอบหมาย: วิชาวิทยาศาสตร9 ทำแบบจำลองระบบการไหลเวียนโลหิต, 

วิชา English for science อ̂าน Article และฝbกทำขdอสอบ ในโปรแกรม Kids 

A-Z, วิชา English Grammar ทำแบบทดสอบ และวิชาภาษาจีน เร่ืองผลไมd

เมืองเรา 

 

คาบ เตรียมความพรdอม 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 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย English Grammar วิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9 

วันอังคาร 

17 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร9 ดนตรี-นาฏศิลปO ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

วันพุธ 

18 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน English World คณิตศาสตร9 English for Math พลศึกษา ภาษาไทย 

วันพฤหัสบดี 

19 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน วิทยาการคำนวณ วิทยาศาสตร9 การงานอาชีพ La-or Club 

วันศุกร9 

20 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

O-NET Tutorial Club 

คณิตศาสตร9 (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 

วิทยาศาสตร9 (13.00-15.00) 

คาบ เตรียมความพรdอม 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 

สังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย English Grammar วิทยาศาสตร9 คณิตศาสตร9 

วันอังคาร 

24 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร9 ศิลปะ ภาษาไทย 

สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

วันพุธ 

25 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน English World คณิตศาสตร9 English for Science ประวัติศาสตร9 ภาษาไทย 

วันพฤหัสบดี 

26 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน อ̂าน เขียน สะทdอนคิด วิทยาศาสตร9 สุขศึกษา La-or Club 

วันศุกร9 

27 สิงหาคม 2564 
ครูประจำช้ัน 

O-NET Tutorial Club 

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (09.00-11.00) 
 

O-NET Tutorial Club 

คณิตศาสตร9 (13.00-15.00) 


