
ตารางเรียนและตารางเรียน OnLine ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สายชั้น EP2 เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563 – จนกวาจะมีคําสั่งเปล่ียนแปลงมาตรการจากรัฐบาล  

ชั้นประถมศึกษาปที ่4EP แบงออกเปน 8 หอง (จํานวนไมเกินมาตรการควบคุมหลักของกระทรวงสาธารณสุข) 

ป.4/1AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร คณิตศาสตร English ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาการคํานวณ ประวัติศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย English บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ วิทยาศาสตร Math สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย สุขศึกษา 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math  Sci บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร Sci ภาษาอังกฤษ ศิลปะ 

 

ป.4/1BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย English บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร คณิตศาสตร English ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาการคํานวณ ประวัติศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math  Sci บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร Math สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย สุขศึกษา 

เสาร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร Sci ภาษาอังกฤษ ศิลปะ 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 



 

ป.4/2AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาการคํานวณ English ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Math บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ Math วิทยาศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Sci English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา Sci 

 

ป.4/2BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Math บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร ภาษาไทย คณิตศาสตร วทิยาการคํานวณ English ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Sci English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี Math วิทยาศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

เสาร ภาษาไทย ศิลปะ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา Sci 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตัว 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 



ป.4/3AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร วทิยาการคํานวณ วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร English 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Math บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ คณิตศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร Math วิทยาศาสตร 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Sci English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร Sci ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

ป.4/3BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Math บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร วทิยาการคํานวณ วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร English 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Sci English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย ประวัติศาสตร Math วิทยาศาสตร 

เสาร Sci ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ป.4/4AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ English วิทยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Math บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร สุขศึกษา วิทยาศาสตร Math 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Sci English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร ภาษาอังกฤษ Sci ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

 

ป.4/4BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Math บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ English วิทยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Sci English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร สุขศึกษา วิทยาศาสตร Math 

เสาร ภาษาอังกฤษ Sci ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ตารางเรียนและตารางเรียน OnLine ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สายชั้น EP2 เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563 – จนกวาจะมีคําสั่งเปล่ียนแปลงมาตรการจากรัฐบาล  

ชั้นประถมศึกษาปที ่5EP แบงออกเปน 8 หอง (จํานวนไมเกินมาตรการควบคุมหลักของกระทรวงสาธารณสุข) 

ป.5/1AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร คณิตศาสตร Sci ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ประวัติศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ วิทยาศาสตร Math สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร English ภาษาอังกฤษ วิทยาการคํานวณ 

 

ป.5/1BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร คณิตศาสตร Sci ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา ประวัติศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร Math สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย ศิลปะ 

เสาร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร English ภาษาอังกฤษ วิทยาการคํานวณ 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 



ป.5/2AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร ภาษาไทย คณิตศาสตร สุขศึกษา Sci ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ Math วิทยาศาสตร ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร ภาษาไทย วทิยาการคํานวณ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา English 

 

ป.5/2BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร ภาษาไทย คณิตศาสตร สุขศึกษา Sci ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี Math วิทยาศาสตร ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

เสาร ภาษาไทย วทิยาการคํานวณ คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา English 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ป.5/3AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร สุขศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร Sci 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษาไทย ประวัติศาสตร Math วิทยาศาสตร 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร English ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

ป.5/3BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร สุขศึกษา วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร Sci 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร ศิลปะ ภาษาไทย ประวัติศาสตร Math วิทยาศาสตร 

เสาร English ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ป.5/4AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ Sci สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร ศิลปะ วิทยาศาสตร Math 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร ภาษาอังกฤษ English วทิยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

 

ป.5/4BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ Sci สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง English Math บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร ศิลปะ วิทยาศาสตร Math 

เสาร ภาษาอังกฤษ English วทิยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ตารางเรียนและตารางเรียน OnLine ในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19  

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สายชั้น EP2 เริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ก.ค. 2563 – จนกวาจะมีคําสั่งเปล่ียนแปลงมาตรการจากรัฐบาล  

ชั้นประถมศึกษาปที ่6EP แบงออกเปน 8 หอง (จํานวนไมเกินมาตรการควบคุมหลักของกระทรวงสาธารณสุข) 

ป.6/1AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร คณิตศาสตร Math ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ประวัติศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ วิทยาศาสตร English สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาการคํานวณ 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร Sci ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา 

 

ป.6/1BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร คณิตศาสตร Math ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ประวัติศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี วิทยาศาสตร English สังคมศึกษา คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาการคํานวณ 

เสาร คณิตศาสตร ภาษาไทย วิทยาศาสตร Sci ภาษาอังกฤษ สุขศึกษา 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 



ป.6/2AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร ภาษาไทย คณิตศาสตร ศิลปะ Math ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ English วิทยาศาสตร วทิยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร Sci 

 

ป.6/2BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร ภาษาไทย คณิตศาสตร ศิลปะ Math ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร ประวัติ Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี English วิทยาศาสตร วทิยาการคํานวณ ภาษาไทย คณิตศาสตร สังคมศึกษา 

เสาร ภาษาไทย สุขศึกษา คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร Sci 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ป.6/3AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร ศิลปะ วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร Math 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ คณิตศาสตร วทิยาการคํานวณ ภาษาไทย สังคมศึกษา English วิทยาศาสตร 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร Sci ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

ป.6/3BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร ศิลปะ วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย คณิตศาสตร Math 

พุธOnline วิทยาศาสตร ประวัติ Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี คณิตศาสตร วทิยาการคํานวณ ภาษาไทย สังคมศึกษา English วิทยาศาสตร 

เสาร Sci ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 

 



ป.6/4AEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ Math ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

อังคารOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

พุธ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ วิทยาศาสตร English 

พฤหัสบดoีnline วิทยาศาสตร หนาที่พลเมือง Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ศุกร ภาษาอังกฤษ Sci สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

 

ป.6/4BEP 

วัน/เวลา ชั่วโมงท่ี 1 ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 3 ชั่วโมงที่ 4 ชั่วโมงที่ 5 ชั่วโมงที่ 6 

08.30 – 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น. 12.30 – 13.30 น. 13.30 – 14.30 น. 14.30 – 15.30 น. 

จันทรOnline คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย Sci บูรณาการ 2 กลุมสาระ 

อังคาร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ Math ศิลปะ ภาษาไทย คณิตศาสตร 

พุธOnline วิทยาศาสตร ประวัติ Math English บูรณาการกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

พฤหัสบดี ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ วิทยาศาสตร English 

เสาร ภาษาอังกฤษ Sci สุขศึกษา ภาษาไทย คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

 

หมายเหต ุ  :   1. ตารางเรียนอาจมีการปรับเปล่ียนตามสถานการณและความเหมาะสม  

                  2. ผูปกครองสงนักเรียนท่ีบริเวณประตู เพื่อวัดอุณหภูมิและปฏิบัติตามมาตรการการปองกันการแพร ระบาดของโรคโควิด 19 เตรียมลางมือกอนขึ้นช้ันเรียน  

                  3. สงนักเรียนที่ครูประจําชั้นกอนเวลา 08.30 น. รับนักเรียนดานลาง เวลา 15.30 น.  

                  4. นักเรียนทุกคนตองสวมใสหนากากอนามัยหรือหนากากผาและปฏิบัติตามมาตรการการปองกัน การแพรระบาดของโรคโควิด 19 ทุกมาตรการ  

                  5. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวันท่ีหองเรียน  

                  6. นักเรียนทุกคนตองนําขวดนํ้าดื่มมาจากบาน ใชเปนของสวนตวั 

                 7. ในวันท่ีนักเรียนไมไดมาเรียนในโรงเรียน ใหครูประจําวิชา มอบหมายงานใหนักเรียนไปเรียนในรูปแบบใบงาน/แบบฝกและอื่นๆ หรือมอบหมายใหเรียนในบทเรียนออนไลนท่ีครูดําเนนิการ

จัดทําเพื่อใหมีเวลาเรียนครบตามท่ีหลักสูตรสถานศึกษากําหนดไว 

 


