
 
 

 

การจัดการเรียนการสอน online ช่วงสถานการณ์โควิด-19   วันที่  4 - 29  มกราคม  2564 

ขอความกรุณาทา่นผู้ปกครองสละเวลาที่วา่งจากภารกิจ  เข้ามารว่มกิจกรรมกับบุตรหลานของท่านด้วยความสมัครใจ   หากไม่สะดวกก็มิได้เป็นผลกระทบต่อการเรยีนของบุตรหลานแต่อย่างใด 

วันที่ 4-8  ม.ค. 64 ชั้นปฐมวัย 1 ชั้นปฐมวัย 2 ชั้นปฐมวัย 3 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ https://youtube.com/watch?v=0gHqhZTuxko&feature=share https://youtu.be/ScXflNSdfHc https://youtu.be/T6lurV80vcE 
สร้างเสริมประสบการณ์  หน่วย วัน

เด็กวันครู 
https://youtu.be/NIR-CxAkRK0 

https://youtu.be/g68K4H5fXX4 

https://youtu.be/4rWaXwqNqCc https://youtu.be/REN4gLOnjUc 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ https://youtube.com/watch?v=67BuOhrhZ6E&feature=share https://youtube.com/watch?v=67BuOhrhZ6E&feature=share https://youtube.com/watch?v=KSUUVh-
ktwg&feature=share 

ภาษาไทย https://youtu.be/5DuODWIHHUg https://youtu.be/UIK3_pvhcUk https://youtu.be/1nN1Xay0thw 
ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/gAHcN7FX0AA https://youtu.be/7ldasjlvFlw https://youtu.be/WNA-WHfiEH8 
คณิตศาสตร ์ https://youtu.be/1wxNJlyy6aA https://youtu.be/wdSF63pjCJI https://youtu.be/0FVBN9tJV6g 
วิทยาศาสตร์ https://youtube.com/watch?v=uw6HWwTsQf8&feature=share https://youtube.com/watch?v=YEINAV811Wg&feature=share https://youtu.be/l6TwUW5JOTg 

ภาษาจีน https://youtu.be/hblGClfe-Wo https://youtu.be/m_rDIzj6DRE https://youtu.be/69LvtClV1iw 

วันที่  11-15  ม.ค.  64    
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ https://youtu.be/l5CagK-xEH8 https://youtu.be/7t6vR_dE2Qs https://youtu.be/vWYdentSDdA 

สร้างเสริมประสบการณ์  หน่วย 
ฤดูกาล 

https://youtu.be/Blp5-dn-ePg https://youtu.be/leu2n2LJZqw https://youtu.be/iv6B42B18WI 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ https://youtu.be/9JDBrKLSggg https://youtube.com/watch?v=eG3dLgaa2vM&feature=share https://youtu.be/SJlXt8YDdwA 
ภาษาไทย https://youtu.be/QjI6o3dZBwc https://youtu.be/xBbP6mS2uIE https://youtu.be/jug6aASBNRM 

ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/W_OOtvo1V_o https://youtu.be/fytENy7E4Bk https://youtu.be/EPpx0A07unY 
คณิตศาสตร ์ https://youtu.be/J9_1K3KM6UI https://youtube.com/watch?v=ORQjpJnDYao&feature=share https://youtu.be/P5jz6qamrv0 
วิทยาศาสตร์ https://youtu.be/TkjXZPvln-E https://youtu.be/OIYV-KnG-fQ https://youtu.be/IOWjJU7R86I 

ภาษาจีน https://youtu.be/t_zhpCOefsI https://youtu.be/wED_ZaR8l2U https://youtu.be/VJQUilezWkw 
 

***หมายเหตุ 1.หากผู้ปกครองไม่สะดวกในการให้บุตรหลานเข้าเรียน online  ไม่ต้องกังวลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลการเรียนรู้ของเด็ก  หรือมีปัญหาปรึกษาครูประจำชั้นได้โดยตรง 

  2.ตารางน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเรียนรู้  ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์หรือต้องการกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม  ติดต่อครูประจำชั้น 

  3.ขอฝากบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  และเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดทำการได้ตามปกติจะช่วยกันพัฒนาเด็กให้ได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
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การจัดการเรียนการสอน online ช่วงสถานการณ์โควิด-19   วันที่  4 - 29  มกราคม  2564 

ขอความกรุณาทา่นผู้ปกครองสละเวลาที่วา่งจากภารกิจ  เข้ามารว่มกิจกรรมกับบุตรหลานของท่านด้วยความสมัครใจ   หากไม่สะดวกก็มิได้เป็นผลกระทบต่อการเรยีนของบุตรหลานแต่อย่างใด 

วันที่  18-22  ม.ค.  64 ชั้นปฐมวัย 1 ชั้นปฐมวัย 2 ชั้นปฐมวัย 3 

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ https://youtu.be/O4HEu8sEV1o https://youtu.be/FQt9C9gOmPw https://youtu.be/BLekokiE81w 

สร้างเสริมประสบการณ์  หน่วย ดิน 
หิน ทราย 

https://youtu.be/k4q_ifMoPtg 
 

https://youtu.be/h1FOzrdDUyU https://youtu.be/wS2bEqwjXmo 
 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์  https://youtu.be/C53tFyy3BZA https://youtube.com/watch?v=izPQqr8bsAw&feature=share https://youtu.be/W6T0MjN5Bnc 

ภาษาไทย https://youtu.be/IJcuJvg3WUw https://youtu.be/1nN1Xay0thw https://youtu.be/__wZ8KfDwAs 
ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/cBBWQwC102M https://youtu.be/MnSdep837U0 https://youtu.be/yBp4m62XkQo 
คณิตศาสตร ์ https://youtu.be/UoXRk_rPZeQ https://youtu.be/J9_1K3KM6UI https://youtu.be/jtM_HYYGvts 

วิทยาศาสตร์ https://youtu.be/NMo169p6aFw https://youtu.be/VzcRjXQYTMk https://youtu.be/pDQ596qOnl8 
ภาษาจีน https://youtu.be/4TA2iKi_kPY https://youtu.be/ZJ_26A27CpY https://youtu.be/NWKDy67BbwA 

วันที่ 25-29  ม.ค. 64    
กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ https://youtu.be/0W5VpFTvua0 https://youtu.be/0W5VpFTvua0 https://youtu.be/0W5VpFTvua0 

สร้างเสริมประสบการณ์  หน่วย ชั่ง 
ตวง วัด 

https://youtu.be/TCSB-PekemA https://youtu.be/0W5VpFTvua0 
https://youtu.be/KQ58uPydqEI 

https://youtu.be/H0s0VCz4bfQ 
 

กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค ์ https://youtube.com/watch?v=oXSiiTj8g_U&feature=share https://youtube.com/watch?v=UVzWVXstZu0&feature=share https://youtu.be/2AVQqeQoBOI 

ภาษาไทย  https://youtu.be/iHO5wgg17JA https://youtu.be/__wZ8KfDwAs https://youtu.be/1nN1Xay0thw 
ภาษาอังกฤษ https://youtu.be/fHqjNHxmB7c https://youtu.be/aHuj7mKVI7A https://youtu.be/utwgf_G91Eo 
คณิตศาสตร ์ https://youtu.be/JXf6by1b-DA https://youtu.be/sVAXtpzKDs4 https://youtu.be/3DDSOxqExt0 

วิทยาศาสตร์ https://youtu.be/gYVkikRwsZc https://youtu.be/mqSggh05vjE https://youtu.be/0DK4N-jl1Lg 

ภาษาจีน https://youtu.be/zTZNuiuOrhU https://youtu.be/wBimmLiEy4g https://youtu.be/lA_bsO7vGlQ 

***หมายเหตุ 1.หากผู้ปกครองไม่สะดวกในการให้บุตรหลานเข้าเรียน online  ไม่ต้องกังวลจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผลการเรียนรู้ของเด็ก  หรือมีปัญหาปรึกษาครูประจำชั้นได้โดยตรง 

  2.ตารางน้ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเรียนรู้  ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์หรือต้องการกิจกรรมเสริมเพิ่มเติม  ติดต่อครูประจำชั้น 

  3.ขอฝากบุตรหลานให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครอง  และเมื่อโรงเรียนสามารถเปิดทำการได้ตามปกติจะช่วยกันพัฒนาเด็กให้ได้เต็มตามศักยภาพต่อไป 
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