
วัน เดือน ปี ชม. PLC ลูกเสือ ชุมนุม สวดมนต์
ตารางสอนชดเชย 5/1 วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วันจันทร์ท่ี 28 ธันวาคม 2563 5/2 ภาษาไทย การงาน สังคมศึกษา คณิตศาสตร์
วันจันทร์ท่ี 11 มกราคม 2564 5/3 ภาษาไทย วิทยาการค านวณ อังกฤษ คณิตศาสตร์
ใช้สอนวันท่ี 25 ,28,29 ม.ค.64 5/4 อังกฤษ คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์ ภาษาไทย
                1, 4, 5 มี.ค.64 5/5 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคมศึกษา

5/6 สังคมศึกษา อังกฤษ Mari ann คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
ตารางสอนชดเชย 5/1 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ สังคมศึกษา
วันอังคารท่ี 29 ธันวาคม 2563 5/2 วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อังกฤษ
วันอังคารท่ี 12 มกราคม 2564 5/3 คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ใช้สอนวันท่ี 1, 4, 5 ก.พ.64 5/4 ภาษาไทย วิทยาการค านวณ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา
                8, 11, 12 มี.ค.64 5/5 ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาการค านวณ

5/6 อังกฤษ Mari ann คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ วิทยาศาสตร์
ตารางสอนชดเชย 5/1 สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ สุขศึกษา ภาษาไทย
วันพุธท่ี 30 ธันวาคม 2563 5/2 คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษา
วันพุธท่ี 13 มกราคม 2564 5/3 คณิตศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
ใช้สอนวันท่ี 8, 11, 12 ก.พ.64 5/4 อังกฤษ ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
               15, 18, 19 มี.ค.64 5/5 คณิตศาสตร์ สุขศึกษา การงาน ภาษาไทย

5/6 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ Mari ann ประวัติศาสตร์
ตารางสอนชดเชย 5/1 อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ นาฏศิลป์
วันพฤหัสบดีท่ี 14 มกราคม 2564 5/2 ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา อังกฤษ
ใช้สอนวันท่ี 15, 18, 19 ก.พ.64 5/3 สังคมศึกษา อังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร์

5/4 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
5/5 อังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
5/6 สังคมศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ อังกฤษ Mari ann

ตารางสอนชดเชย 5/1 ประวัติศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ
วันศุกร์ท่ี 15 มกราคม 2564 5/2 คณิตศาสตร์ อังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
ใช้สอนวันท่ี 22, 25, 26 ก.พ.64 5/3 คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศิลปะ นาฏศิลป์

5/4 อังกฤษ ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร์
5/5 นาฏศิลป์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
5/6 ภาษาไทย นาฏศิลป์ แนะแนว อ.ก่ิง สุขศึกษา

ตารางสอนชดเชย ระหว่างช่วงหยุดการเรียนการสอน 
ระหว่างช่วงหยุดการเรียนการสอน ในภาวะการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5



ครูผู้สอน วิชา
อ.ปริญญา คณิต 5/1-5/2 ศิลปะ 5/1-5/6
อ.สุดารัตน์ ภาษาไทย  5/1 5/3, 5/5, 5/6 การงาน 5/6
อ.ประไพศรี ภาษาอังกฤษ 5/1 - 5/4 สุขศึกษา 5/1-5/5
อ.เวียงไชย สังคมศึกษา 5/1 - 5/6 ประวัติ 5/1-5/6
อ.ก่ิงอุบล ภาษาอังกฤษ 5/5 - 5/6 สุขศึกษา 5/6

แนะแนว 5/6
อ.เนตรบังอร นาฏศิลป์ 5/1-5/6  การงาน 5/2,5/3,5/5
อ.ธีรนุช วิทย์ 5/1-5/6 แนะแนว 5/1-5/5
อ. ภาวิณี ภาษาไทย 5/2,5/4 การงาน 5/4
อ.นรินทร์ คณิต 5/3-5/5 การงาน 5/1
อ.อัครพล วิทยาการค านวณ 5/1-5/6
อ.ธเกียรติกมล คณิต 5/6


