
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  

ตารางเรียน Online 13 - 17 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูจงกล วจนะเสถียร ครูสมศักด์ิ  ปัญหา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 2 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ, 
ประวัติศาสตร์ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ และสุขศึกษา 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย, วิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ / แบบทดสอบออนไลน์ quizzes, วิชาสุขศึกษา อ่าน
หนังสือ/ทำใบงาน, วิชาสังคมศึกษา เขียนเรียงความ และอ่านหนังสือ, วิชาวิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด/ชีท, วิชาEnglish for Mathematics : Worksheet 
(SELLING FRACTIONS), และวิชาEnglish World 5 แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's 
Book และ Workbook 
 
 

ตารางเรียน Online 20 - 24 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูจงกล วจนะเสถียร ครูสมศักด์ิ  ปัญหา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, พลศึกษา 1 คาบ
, ภาษาจีน 1 คาบ, ศิลปะ 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชาภาษาไทย ทำใบกิจกรรม, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ / แบบทดสอบออนไลน์ quizzes, วิชาสังคมศึกษา เขียนเรียงความ/

อ่านหนังสือ, วิชาวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด/ชีท , วิชาEnglish for science : 

listening, reading, and quiz from Kids a-z, แ ละ ว ิ ช า English World 5 

แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ Workbook 

 

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 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ English World 

วันอังคาร 
14 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ English for Math ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย 

วันพุธ 
15 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน อ่าน เขียน สะท้อนคิด 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ซ้อมไหว้คร ู English Grammar วิทยาศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี 
16 กันยายน 2564 

วันไหว้ครู  

วันศุกร์ 
17 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน สุขศึกษา ภาษาไทย English World 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ 

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 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ English World 

วันอังคาร 
21 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ English for Science ภาษาจีน พลศึกษา ภาษาไทย 

วันพุธ 
22 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ศิลปะ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
English Grammar การงานอาชีพ วิทยาศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี 
23 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาการคำนวณ คณิตศาสตร์ La-or Club 

วันศุกร์ 
24 กันยายน 2564 

วันมหิดล วันมหิดล 



ตารางเรียน Online 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูจงกล วจนะเสถียร ครูสมศักด์ิ  ปัญหา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตลุาคม 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ, 
ประวัติศาสตร์ 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ และ
สุขศึกษา 1 คาบ  
งานที่มอบหมาย: วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย, วิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ / แบบทดสอบออนไลน์ quizzes, วิชาสุขศึกษา อ่าน
หนังสือ/ทำใบงาน, วิชาสังคมศึกษา เขียนเรียงความ/อ่านหนังสือ, วิชาดนตรีสากล 
ค้นหาเรื่องประเด็นหรือแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง, วิชาวิชาคณิตศาสตร์ 
แบบฝึกหัด/ชีท, วิชาEnglish for Mathematics : Worksheet (SELLING 
FRACTIONS), และวิชาEnglish World 5 แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ 
Workbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร์ English World 

วันอังคาร 
28 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน คณิตศาสตร์ English for Math ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย 

วันพุธ 
29 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลป์ อ่าน เขียน สะท้อนคิด English Grammar คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี 
30 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ La-or Club 

วันศุกร์ 
1 ตุลาคม 2564 

ครูประจำช้ัน สุขศึกษา ภาษาไทย English World 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ 



 

 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  
ตารางเรียน Online 13 - 17 กันยายน 2564 

ครูประจำชั้น ครูสาโรจน์  มีสวัสด์ิ ครูรุ่งเรือง  หอมปัญญา 
หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 13 - 17 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 2 คาบ, ภาษาไทย 3 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ
, ประวัติศาสตร์ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ และสุขศึกษา 1 คาบ  
งานที่มอบหมาย: วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย, วิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ / แบบทดสอบออนไลน์ quizzes, วิชาสุขศึกษา อ่าน
หนังสือ/ทำใบงาน, วิชาสังคมศึกษา เขียนเรียงความ และอ่านหนังสือ, วิชาวิชา
คณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด/ชีท, วิชาEnglish for Mathematics : Worksheet 
(SELLING FRACTIONS), และวิชาEnglish World 5 แบบฝึกหัดในหนังสือ 
Pupil's Book และ Workbook 
 

ตารางเรียน Online 20 - 24 กันยายน 2564 
ครูประจำชั้น ครูสาโรจน์  มีสวัสด์ิ ครูรุ่งเรือง  หอมปัญญา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 20 - 24 กันยายน 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, พลศึกษา 1 คาบ
, ภาษาจีน 1 คาบ, ศิลปะ 1 คาบ และการงานอาชีพ 1 คาบ 
งานที่มอบหมาย: วิชาภาษาไทย ทำใบกิจกรรม, วิชาวิทยาศาสตร์ แบบฝึกหัด

วิทยาศาสตร์ / แบบทดสอบออนไลน์ quizzes, วิชาสังคมศึกษา เขียนเรียงความ/

อ่านหนังสือ, วิชาวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด/ชีท , วิชาEnglish for science : 

listening, reading, and quiz from Kids a-z, แ ละ ว ิ ช า English World 5 

แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ Workbook 

 

 

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 คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ภาษาไทย English World วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
14 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English for Math คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ 

วันพุธ 
15 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
English Grammar ซ้อมไหว้คร ู วิทยาศาสตร์ อ่าน เขียน สะท้อนคิด 

วันพฤหัสบดี 
16 กันยายน 2564 

วันไหว้ครู  

วันศุกร์ 
17 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย สุขศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ English World 

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 คณิตศาสตร์ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
ภาษาไทย English World วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
21 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English for Science คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน พลศึกษา 

วันพุธ 
22 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
English Grammar คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ 

วันพฤหัสบดี 
23 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ศิลปะ 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาการคำนวณ La-or Club 

วันศุกร์ 
24 กันยายน 2564 

วันมหิดล วันมหิดล 



ตารางเรียน Online 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
ครูประจำชั้น ครูสาโรจน์  มีสวัสด์ิ ครูรุ่งเรือง  หอมปัญญา 

หมายเหตุ: ตารางเรียนอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
รวมเวลาเรียนระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2564 
คณิตศาสตร์ 4 คาบ, ภาษาไทย 4 คาบ, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 คาบ, 
ภาษาอังกฤษ 4 คาบ, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3 คาบ, ภาษาจีน 1 คาบ, 
ประวัติศาสตร์ 1 คาบ, ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 คาบ, อ่าน เขียน สะท้อนคิด 1 คาบ และสุข
ศึกษา 1 คาบ  
งานที ่มอบหมาย: วิชาภาษาไทย แบบฝึกหัดหลักภาษาไทย , วิชาวิทยาศาสตร์ 
แบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ / แบบทดสอบออนไลน์ quizzes, วิชาสุขศึกษา อ่านหนังสือ/
ทำใบงาน, วิชาสังคมศึกษา เขียนเรียงความ/อ่านหนังสือ, วิชาดนตรีสากล ค้นหาเรื่อง
ประเด็นหรือแรงบันดาลใจในการแต่งเพลง, วิชาวิชาคณิตศาสตร์ แบบฝึกหัด/ชีท, วิชา
English for Mathematics : Worksheet (SELLING FRACTIONS), และวิชาEnglish 
World 5 แบบฝึกหัดในหนังสือ Pupil's Book และ Workbook 

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 คณิตศาสตร์ 

สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ภาษาไทย English World วิทยาศาสตร์ 

วันอังคาร 
28 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน English for Math คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาจีน ประวัติศาสตร์ 

วันพุธ 
29 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
English Grammar อ่าน เขียน สะท้อนคิด วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

วันพฤหัสบดี 
30 กันยายน 2564 

ครูประจำช้ัน ดนตรี-นาฏศิลป์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย La-or Club 

วันศุกร์ 
1 ตุลาคม 2564 

ครูประจำช้ัน ภาษาไทย สุขศึกษา 
สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์ English World 


