
ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 6 วันท่ี 14 – 18 พฤษภาคม 2561   สัปดาหที ่ 2 

วิชา ภาษาไทย ครูผูสอน สุทธิกานต  การนิทร 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน 

6A - การอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

 - การอานออกเสียงอักษรนํา 

6B - การอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

 - การอานออกเสียงอักษรนํา 

6C - การอานออกเสียงคําควบกล้ํา 

 - การอานออกเสียงอักษรนํา 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

6A -  ใบงานเรื่องคําควบกล้ําแทและไมแท 14/5/2561 (ในคาบ) 

 -  ใบงานเรื่องอักษรนํา 18/5/2561 (ในคาบ) 

6B -  ใบงานเรื่องคําควบกล้ําแทและไมแท 14/5/2561 (ในคาบ) 

 -  ใบงานเรื่องอักษรนํา 18/5/2561 (ในคาบ) 

6C -  ใบงานเรื่องคําควบกล้ําแทและไมแท 14/5/2561 (ในคาบ) 

 -  ใบงานเรื่องอักษรนํา 18/5/2561 (ในคาบ) 

หองเรียน  แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

6A,6B,6C -   หนังสือภาษาและหลักภาษา ป.6 



 

ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 6 วันท่ี    14/05/2561-18/05/2561 สัปดาหที ่ 2 

วิชา คณิตศาสตร     ครูผูสอน นายพงศภัค ประภากรมณฑล 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

6A -จํานวนนับ และการบวก การลบ การคณู การหาร 

6B -จํานวนนับ และการบวก การลบ การคณู การหาร 

6C -จํานวนนับ และการบวก การลบ การคณู การหาร 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

6A แบบฝกหัดในหนังสือหนา12-20 - 

6B แบบฝกหัดในหนังสือหนา12-20 - 

6C แบบฝกหัดในหนังสือหนา12-20  

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

6A หนังสือ คณิตศาสตร ป.6  

6B หนังสือ คณิตศาสตร ป.6 

6C หนังสือ คณิตศาสตร ป.6 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 6 วันท่ี 14/05/61/18/05/61 สัปดาหที ่ 2 

วิชา วิทยาศาสตร     ครูผูสอน นางสาวชฎาพร พรหมบุญ 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

6A สารอาหาร 

6B สารอาหาร 

6C สารอาหาร 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

6A เนื้อเรื่องสารอาหารโปรตีน - 

6B เนื้อเรื่องสารอาหารโปรตีน - 

6C เนื้อเรื่องสารอาหารโปรตีน - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

6A -   www.youtube.com, หนังสือ วิทยาศาสตร ป.6  

6B -   www.youtube.com, หนังสือ วิทยาศาสตร ป.6 

6C -   www.youtube.com, หนังสือ วิทยาศาสตร ป.6 

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที ่6 วันท่ี 14-18/5/61  สัปดาหที ่2 

วิชา สังคมศึกษา  ครูผูสอน ลลิตา วงคกัญญา 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

6A พุทธประวัต ิ

6B พุทธประวัต ิ

6C พุทธประวัต ิ

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

6A - - 

6B - - 

6C - - 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

6A หนังสือ สังคม ป. 6 หนาที่ 6-7,รูปภาพประกอบเกีย่วกับพทุธประวัต ิ

6B หนังสือ สังคม ป. 6 หนาที ่6-7,รูปภาพประกอบเกีย่วกับพทุธประวัต ิ

6C หนังสือ สังคม ป. 6 หนาที ่6-7,รูปภาพประกอบเกีย่วกับพทุธประวัต ิ

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที ่6 วันท่ี 14-18/5/61  สัปดาหที ่2 

วิชา ประวัติศาสตร  ครูผูสอน ลลิตา วงคกัญญา 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

6A ความหมาย ความสําคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร 

6B ความหมาย ความสําคัญของวิธีการทางประวตัิศาสตร 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

6A ใหวาดภาพเหตุการณสําคยัทางประวตัิศาสตรไทย สงในหองเรียน 

6B ใหวาดภาพเหตุการณสําคยัทางประวตัิศาสตรไทย สงในหองเรียน 

หองเรียน เนื้อหาที่สอน/ แหลงความรู/ สื่อที่ใชอานประกอบ 

6A หนังสือ สังคม ป. 6 ,วิดีโอประกอบการสอนเรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร 

6B หนังสือ สังคม ป. 6 ,วิดีโอประกอบการสอนเรื่องขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 



ระดับชั้น  ประถมศึกษาปที่ 6 วันท่ี 15/05/2561(G6A), 15/05/2561(G6B), ), 14/05/2561 (G6C)  สัปดาหที2่  

วิชา การงานอาชีพ  ครูผูสอน ศุภรดา  อินตะจักร 

หองเรียน เรื่องท่ีสอน 

6A - การประดิษฐของใช 

6B - การประดิษฐของใช 

6C - การประดิษฐของใช 

หองเรียน กิจกรรม/งานที่มอบหมาย กําหนดการที่นัดหมายใหสงงาน 

6A - การทําเทยีนเจล ทําตอชั่วโมงหนา 

6B - การทําเทยีนเจล ทําตอชั่วโมงหนา 

6C - การทําเทยีนเจล ทําตอชั่วโมงหนา 

หองเรียน  

6A -  

6B -  

6C -  

 

 


