
 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1  

ตารางเรียน Online 13 - 17 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูกิตติกา อยู่ยงสินธุ์ ครูศักด์ิชัย  ใจซ่ือตรง 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, การงานอาชีพ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ 
และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, วิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์, และ
วิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

 
ตารางเรียน Online 20 - 24 กันยายน 2564 

ครูประจำชั้น ครูกิตติกา อยู่ยงสินธุ์ ครูศักด์ิชัย  ใจซ่ือตรง 
หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4  คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คาบ, สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, หน้าที่พลเมือง 1 คาบ , สุขศึกษา 1 
คาบ, ศิลปะ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, วิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์, 
และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

 

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 

13 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน วิทยาการคำนวณ English Phonics English Grammar English World ภาษาไทย 

วันอังคาร 
14 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาไทย English for Science 

วันพุธ 
15 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ซ้อมไหว้คร ู English World พลศึกษา 

วันพฤหัสบดี 
16 กันยายน 2564 

วันไหว้ครู  

วันศุกร์ 
17 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ English World บูรณาการ 

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 

20 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน อ่าน เขียน สะท้อนคิด English Phonics English Grammar English World ภาษาไทย 

วันอังคาร 
21 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ English for Math ภาษาไทย พลศึกษา 

วันพุธ 
22 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English World  บูรณาการ 

วันพฤหัสบดี 
23 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English World ศิลปะ บูรณาการ La-or Club 

วันศุกร์ 
24 กันยายน 2564 

วันมหิดล วันมหิดล 



 
 
 

ตารางเรียน Online 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูกิตติกา อยู่ยงสินธุ์ ครูศักด์ิชัย  ใจซ่ือตรง 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตลุาคม 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4  คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, ประวัติศาสตร์ 1 คาบ , การงานอาชีพ 
1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, วิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์, และ
วิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ง 

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 

27 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน วิทยาการคำนวณ English Phonics English Grammar คณิตศาสตร์ ภาษาไทย 

วันอังคาร 
28 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา ภาษาไทย English for Science 

วันพุธ 
29 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาจีน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English World  บูรณาการ 

วันพฤหัสบดี 
30 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English World ดนตรี-นาฏศิลป์ ภาษาไทย La-or Club 

วันศุกร์ 
1 ตุลาคม 2564 

ครูประจำช้ัน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ English World บูรณาการ 



 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

ตารางเรียน Online 13 - 17 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูพุทธชาติ  เพชรภูเขียว ครูทัชรินทร์  แมสชิลี 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, สังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, การงานอาชีพ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 
คาบ และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, วิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์, 
และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

 

ตารางเรียน Online 20 - 24 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูพุทธชาติ  เพชรภูเขียว ครูทัชรินทร์  แมสชิลี 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4  คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คาบ, สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, หน้าที่พลเมือง 1 คาบ , 
สุขศึกษา 1 คาบ, ศิลปะ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และ
พลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, วิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์
, และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 

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 

13 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน English World English Grammar วิทยาการคำนวณ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
14 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย English Phonics คณิตศาสตร์ English for Science วิทยาศาสตร์ 

วันพุธ 
15 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย ภาษาจีน ซ้อมไหว้คร ู คณิตศาสตร์ English World 

วันพฤหัสบดี 
16 กันยายน 2564 

วันไหว้ครู  

วันศุกร์ 
17 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน บูรณาการ พลศึกษา English World คณิตศาสตร์ 

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 
20 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ศิลปะ English Grammar อ่าน เขียน สะท้อนคิด ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
21 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย English Phonics English World English for Math บูรณาการ 

วันพุธ 
22 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย ภาษาจีน คณิตศาสตร์ บูรณาการ English World 

วันพฤหัสบดี 
23 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ พลศึกษา English World La-or Club 

วันศุกร์ 
24 กันยายน 2564 

วันมหิดล วันมหิดล 



 

ตารางเรียน Online 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูพุทธชาติ  เพชรภูเขียว ครูทัชรินทร์  แมสชิลี 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตลุาคม 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4  คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, ประวัติศาสตร์ 1 คาบ , การ
งานอาชีพ 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, วิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์, 
และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

27 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลป์ English Grammar วิทยาการคำนวณ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
28 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย English Phonics คณิตศาสตร์ English for Science วิทยาศาสตร์ 

วันพุธ 
29 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย ภาษาจีน คณิตศาสตร์ บูรณาการ English World 

วันพฤหัสบดี 
30 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย English World La-or Club 

วันศุกร์ 
1 ตุลาคม 2564 

ครูประจำช้ัน บูรณาการ คณิตศาสตร์ English World พลศึกษา 



 

 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 

ตารางเรียน Online 13 - 17 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูหทัยทิพย์  นามวงษ์ ครูอรรณพพล  นาคสุก 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 3 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, การงานอาชีพ 1 คาบ, 
ภาษาจีน 1 คาบ และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, 
วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์, และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

 
ตารางเรียน Online 20 - 24 กันยายน 2564 

ครูประจำชั้น ครูหทัยทิพย์ นามวงษ์ ครูอรรณพพล นาคสุก 
หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4  คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 คาบ, สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, หน้าที่พลเมือง 1 คาบ , 
สุขศึกษา 1 คาบ, ศิลปะ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ 
และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, 
วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์, และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 

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 

13 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน English Grammar บูรณาการ วิทยาการคำนวณ English World 

วันอังคาร 
14 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English Phonics ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English World  คณิตศาสตร์ 

วันพุธ 
15 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ซ้อมไหว้คร ู ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี 
16 กันยายน 2564 

วันไหว้ครู  

วันศุกร์ 
17 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย English World English for Science คณิตศาสตร์ พลศึกษา 

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 

20 กันยายน 2564 
ครูประจำช้ัน English Grammar ศิลปะ ภาษาไทย อ่าน เขียน สะท้อนคิด English World 

วันอังคาร 
21 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English Phonics ภาษาไทย บูรณาการ English World คณิตศาสตร์ 

วันพุธ 
22 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน บูรณาการ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาจีน พลศึกษา 

วันพฤหัสบดี 
23 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English for Math English World วิทยาศาสตร์ La-or Club 

วันศุกร์ 
24 กันยายน 2564 

วันมหิดล วันมหิดล 



ตารางเรียน Online 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูหทัยทิพย์  นามวงษ์ ครูอรรณพพล  นาคสุก 

หมายเหตุ: ตารางอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม     
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตลุาคม 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4  คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 คาบ, ภาษาอังกฤษ 6 คาบ, ประวัติศาสตร์ 1 คาบ , 
การงานอาชีพ 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ และพลศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย : วิชาภาษาไทย หลักภาษาไทยเล่ม 1/หนังสือภาษาพาที/ใบงาน, 
วิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ /ใบงาน, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด
วิทยาศาสตร์, และวิชาบูรณาการ ใบงาน ตามหน่วยการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 

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 
27 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English Grammar ดนตรี-นาฎศิลป์ ภาษาไทย วิทยาการคำนวณ English World 

วันอังคาร 
28 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English Phonics ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ English World  คณิตศาสตร์ 

วันพุธ 
29 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย บูรณาการ ภาษาจีน วิทยาศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี 
30 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน บูรณาการ คณิตศาสตร์ La-or Club 

วันศุกร์ 
1 ตุลาคม 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ English World English for Science พลศึกษา ภาษาไทย 


