
 

 

 

Kindergarten 3/1 

Online Learning Journey on 30 August – 10 September 2021 

ครูประจำชั้น: ครูทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ (ครูเจ๊ียบ) 
Date/Time 8.45 – 09.00  09.00 – 10.20  

Monday  
30 August 2021 

 
- กล่าวคำทักทายเด็ก   

  รายบุคคล 

- เช็คช่ือเด็กรายบุคคล 

- การเตรียมความพร้อม 

  ก่อนเรียน 

 

Dress up like a Teacher 
Multidisciplinary learning Activity 

Teacher Esther Eunice Concepcion 

เก้าอี้เสริมกำลังกาย  
กิจกรรมพละ 

ครูรัตติยากร บัวทอง 

 
สรุปการเรียนรู้ 
 

 

Home Materials 
เส้ือผ้า(แสดงบทบาทสมมติเป็นคุณครู), ของเล่นหรือของใช้, 

กระดาษ A4, ดินสอ, ใบกิจกรรม 
เก้าอี้ 1 ตัว 

Tuesday 
31 August 2021 

Have fun with Riddle 
Circle Time Activity  

Teacher Pornphan Kengkhunthod 

Let’s go 
Teacher Alfredo JR Lambino Arcellana 

Home Materials - Let’s Go Book 

Wednesday 
1 September 2021 

Create your own paper dolls 
Circle Time Activity  

Teacher Lacel Faith Lopez 

นิทานพยัญชนะ “ย” 
กิจกรรมเสรี (ภาษาไทย) 
ครูทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ 

Home Materials 
กระดาษสี, กาว, กรรไกร, ดินสอสี, ไม้ตะเกียบ, เทปกาว 2 หน้า, 

ด้าย 
กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ 

Thursday 
2 September 2021 

Can do 
Teacher Christian Boinfacio Lumin 

Grandma's love 
Multidisciplinary learning Activity  

Teacher David de Vries-Botha 
Home Materials Can Do Easy ALPHABET Book กระดาษ A4, ดินสอ, ดินสอสี  

Friday 
3 September 2021 

iChoose 

Home Materials - 

Monday  
6 September 2021 

Rhythm of the heart 
Indoor/Outdoor Activity 

Teacher Claribelle D. Megno 

ออมสินสร้างสรรค์ 
ศิลปะและดนตรี 

ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง 
Home Materials - แกนกระดาษทิชชู่ ,ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ,กรรไกร ,สีไม้ ,สีเมจิก ,กาว 

Tuesday 
7 September 2021 

Learning Phonics 
Dr. Wanachan Singhchawla 

Faculty of Humanities, Suan Dusit University 

Garland for teacher 
Integrated Learning Activity (Art) 

Teacher Apisada Daophises 
Home Materials - กระดาษA4, กระดาษสี, วัสดุรีไซเคิล, กรรไกร, กาว, ดินสอ, ดนิสอสี 

Wednesday 
8 September 2021 

Let’s addition 
Integrated Learning activity (Math) 

Teacher Wanida Meechai 

แม่ไก่แดงแสนขยัน 
ห้องสมุดนิทาน 

ครูศิริวรรณ อนิทรวัฒนา 
Home Materials ธูป ดอกไม้ หลอด - 

Thursday 
9 September 2021 

เต้น เล่น ภาพ 
IT 

ครูกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ ์

ดอกไม้บาน 
กิจกรรมเสรี (วิทยาศาสตร์) 

ครูทิพย์สุคนธ์ วิชัยดิษฐ 
Home Materials - กระดาษ , ดนิสอ, ปากกาเมจิก 

Friday 
10 September 2021 

iChoose and On request 

Home Materials - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kindergarten 3/2 

Online Learning Journey on 30 August – 10 September 2021 

ครูประจำชั้น: ครูฟาริดา เซ็นหลวง (ครูข้าว) 
Date/Time 8.45 – 09.00  09.00 – 10.20  

Monday  
30 August 2021 

 
- กล่าวคำทักทายเด็ก   

  รายบุคคล 

- เช็คช่ือเด็กรายบุคคล 

- การเตรียมความพร้อม 

  ก่อนเรียน 

 

เก้าอี้เสริมกำลังกาย  
กิจกรรมพละ 

ครูรัตติยากร บัวทอง 

Dress up like a Teacher 
Multidisciplinary learning Activity 

Teacher Esther Eunice Concepcion 

 
สรุปการเรียนรู้ 
 

 

Home Materials เก้าอี้ 1 ตัว 
เส้ือผ้า(แสดงบทบาทสมมติเป็นคุณครู), ของเล่นหรือของใช้, กระดาษ 

A4, ดินสอ, ใบกิจกรรม 

Tuesday 
31 August 2021 

Let’s go 
Teacher Alfredo JR Lambino Arcellana  

Have fun with Riddle 
Circle Time Activity  

Teacher Pornphan Kengkhunthod 
Home Materials Let’s Go Book - 

Wednesday 
1 September 2021 

นิทานพยัญชนะ “ย” 
กิจกรรมเสรี (ภาษาไทย) 

ครูฟาริดา เซ็นหลวง 

Create your own paper dolls 
Circle Time Activity  

Teacher Lacel Faith Lopez 
Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ กระดาษสี, กาว, กรรไกร, ดินสอสี, ไม้ตะเกียบ, เทปกาว 2 หน้า, ดา้ย 

Thursday 
2 September 2021 

Garland for teacher 
Integrated Learning Activity (Art) 

Teacher Apisada Daophises 

Can do 
Teacher Christian Boinfacio Lumin 

Home Materials กระดาษA4, กระดาษสี, วัสดุรีไซเคิล, กรรไกร, กาว, ดินสอ, ดนิสอสี Can Do Easy ALPHABET Book 
Friday 

3 September 2021 
iChoose 

Home Materials - 

Monday  
6 September 2021 

ออมสินสร้างสรรค์ 
ศิลปะและดนตรี 

ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง 

Rhythm of the heart 
Indoor/Outdoor Activity 

Teacher Claribelle D. Megno 
Home Materials แกนกระดาษทิชชู่ ,ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ,กรรไกร ,สีไม้ ,สีเมจิก ,กาว - 

Tuesday 
7 September 2021 

Grandma's love 
Multidisciplinary learning Activity  

Teacher David de Vries-Botha 

Learning Phonics 
Dr. Wanachan Singhchawla 

Faculty of Humanities, Suan Dusit University 
Home Materials กระดาษ A4, ดินสอ, ดินสอสี - 

Wednesday 
8 September 2021 

แม่ไก่แดงแสนขยัน 
ห้องสมุดนิทาน 

ครูศิริวรรณ อนิทรวัฒนา 

Let’s addition 
Integrated Learning activity (Math) 

Teacher Wanida Meecha 
Home Materials - ธูป ดอกไม้ หลอด 

Thursday 
9 September 2021 

ดอกไม้บาน 
กิจกรรมเสรี (วิทยาศาสตร์) 

ครูฟาริดา เซ็นหลวง 

เต้น เล่น ภาพ 
IT 

ครูกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ ์
Home Materials กระดาษ , ดนิสอ, ปากกาเมจิก - 

Friday 
10 September 2021 

iChoose and On request 

Home Materials - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 3/3 

ตารางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน พ.ศ. 2564 

ครูประจำชั้น: ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี (ครูกุ้ง) และครูกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ์ (ครูเก่ง) 
วัน/เวลา 8.45 – 09.00  09.00 – 10.20  

วันจันทร์ 
30 สิงหาคม 2564 

 
- กล่าวคำทักทายเด็ก   

  รายบุคคล 

- เช็คช่ือเด็กรายบุคคล 

- การเตรียมความพร้อม 

  ก่อนเรียน 

 

วันคุณยายละออ 
กิจกรรมกลุ่ม 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 

ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยมือหน ู
Montessori  

ครูศรัญญา ยั่งยืน   

 
สรุปการเรียนรู้ 
 

 

Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ 
หลอด 4 อัน , กรรไกร , คัตเตอร์บัต 4 อนั , กระดาษ a4 1 แผ่น , สีไม้ 

, กาว 

วันอังคาร 
31 สิงหาคม 2564 

Grandma's love 
Multidisciplinary learning Activity  

Teacher David de Vries-Botha 

ออมสินสร้างสรรค์ 
ศิลปะและดนตรี 

ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง 
Home Materials กระดาษ A4, ดินสอ, ดินสอสี แกนกระดาษทิชชู่ ,ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ,กรรไกร ,สีไม้ ,สีเมจิก ,กาว 

วันพุธ 
1 กันยายน 2564 

เพลง  คุณยายละออ 
กิจกรรมสงบ 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 

ประหยัดและอดออม 
นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 
Home Materials - กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ 

วันพฤหัสบดี 
2 กันยายน 2564 

เก้าอี้เสริมกำลังกาย 
กิจกรรมพละ 

ครูรัตติยากร บัวทอง 

นิทานพยัญชนะ “ย” 
กิจกรรมเสรี (ภาษา 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 
Home Materials เก้าอี้ 1 ตัว กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ 

วันศุกร์ 
3 กันยายน 2564 

iChoose 

Home Materials - 

วันจันทร์ 
6 กันยายน 2564 

ปริศนาคำทาย 
กิจกรรมสงบ 

ครูสุภาวดี สมบูรณ์ 

เต้น เล่น ภาพ 
IT 

ครูกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ ์
Home Materials กระดาษ , ดนิสอ - 

วันอังคาร 
7 กันยายน 2564 

แม่ไก่แดงแสนขยัน 
ห้องสมุดนิทาน 

ครูศิริวรรณ อนิทรวัฒนา 

คณิตคิดสนุก 
กิจกรรมเสรี (คณิต)  

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 
Home Materials - - 

วันพุธ 
8 กันยายน 2564 

ดอกไม้บาน 
กิจกรรมเสรี (วิทยาศาสตร์) 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 

วันไหว้คร ู
กิจกรรมกลุ่ม 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 
Home Materials กระดาษ , ดนิสอ, ปากกาเมจิก - 

วันพฤหัสบดี 
9 กันยายน 2564 

เงินนี้มีค่าเท่าไหร่ 
กิจกรรมเสรี (คณิต) 

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 

เต้นตามจังหวะ 
กิจกรรมกลางแจ้ง  

ครูสุรีย์รัตน์ รุ่งเรืองศรี 
Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ Hybrid Learning Box 

วันศุกร์ 
10 กันยายน 2564 

iChoose and On request 

Home Materials - 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 3/4 

ตารางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน พ.ศ. 2564 

ครูประจำชั้น: ครูพัทธนันท์ เทพทอง (ครูเมย์) และครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ (ครูอนันต์) 
วัน/เวลา 8.45 – 09.00  09.00 – 10.20  

วันจันทร์ 
30 สิงหาคม 2564 

 
- กล่าวคำทักทายเด็ก   

  รายบุคคล 

- เช็คช่ือเด็กรายบุคคล 

- การเตรียมความพร้อม 

  ก่อนเรียน 

 

ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยมือหน ู
Montessori 

ครูศรัญญา ยั่งยืน   

วันคุณยายละออ 
กิจกรรมกลุ่ม 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 

 
สรุปการเรียนรู้ 
 

 

Home Materials 
หลอด 4 อัน , กรรไกร , คัตเตอร์บัต 4 อนั , กระดาษ a4 1 แผ่น , สี

ไม้ , กาว 
กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ 

วันอังคาร 
31 สิงหาคม 2564 

ออมสินสร้างสรรค์ 
ศิลปะและดนตรี 

ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง 

Grandma's love 
Multidisciplinary learning Activity  

Teacher David de Vries-Botha 
Home Materials แกนกระดาษทิชชู่ ,ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ,กรรไกร ,สีไม้ ,สีเมจิก ,กาว กระดาษ A4, ดินสอ, ดินสอสี 

วันพุธ 
1 กันยายน 2564 

ประหยัดและอดออม 
นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 

คณิตคิดสนุก 
กิจกรรมเสรี (คณิต) 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 
Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ Hybrid Learning Box 

วันพฤหัสบดี 
2 กันยายน 2564 

นิทานพยัญชนะ “ย” 
กิจกรรมเสรี (ภาษา) 
ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 

เพลง  คุณยายละออ 
กิจกรรมสงบ 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 
Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ - 

วันศุกร์ 
3 กันยายน 2564 

iChoose 

Home Materials - 

วันจันทร์ 
6 กันยายน 2564 

เต้น เล่น ภาพ 
IT 

ครูกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ ์

วันไหว้คร ู
กิจกรรมกลุ่ม 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 
Home Materials - - 

วันอังคาร 
7 กันยายน 2564 

ปริศนาคำทาย 
กิจกรรมสงบ 

ครูสุภาวดี สมบูรณ์ 

แม่ไก่แดงแสนขยัน 
ห้องสมุดนิทาน 

ครูศิริวรรณ อนิทรวัฒนา 
Home Materials - - 

วันพุธ 
8 กันยายน 2564 

เงินนี้มีค่าเท่าไหร่ 
กิจกรรมเสรี (คณิต) 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 

เก้าอี้เสริมกำลังกาย 
กิจกรรมพละ 

ครูรัตติยากร บัวทอง 
Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ เก้าอี้ 1 ตัว 

วันพฤหัสบดี 
9 กันยายน 2564 

ดอกไม้บาน 
กิจกรรมเสรี (วิทยาศาสตร์) 

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 

เต้นตามจังหวะ 
กิจกรรมกลางแจ้ง  

ครูอนันต์ ล้ีรุ่งเรืองกิจ 
Home Materials กระดาษ , ดนิสอ, ปากกาเมจิก - 

วันศุกร์ 
10 กันยายน 2564 

iChoose and On request 

Home Materials - 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ระดับชั้นอนุบาล 3/5 

ตารางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 10 กันยายน พ.ศ. 2564 

ครูประจำชั้น: ครูไพรัตน์ วรนันทิกรกุล (ครูรัตน์) 
วัน/เวลา 8.45 – 09.00  09.00 – 10.20  

วันจันทร์ 
30 สิงหาคม 2564 

 
- กล่าวคำทักทายเด็ก   

  รายบุคคล 

- เช็คช่ือเด็กรายบุคคล 

- การเตรียมความพร้อม 

  ก่อนเรียน 

 

วันคุณยายละออ 
กิจกรรมกลุ่ม 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

ออมสินสร้างสรรค์ 
ศิลปะและดนตรี 

ดร.ศักดิ์ชัย ใจซื่อตรง 

 
สรุปการเรียนรู้ 
 

 

Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ แกนกระดาษทิชชู่ ,ใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ,กรรไกร ,สีไม้ ,สีเมจิก ,กาว 

วันอังคาร 
31 สิงหาคม 2564 

ประหยัดและอดออม 
นิทานส่งเสริมกระบวนการคิด 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

คณิตคิดสนุก 
กิจกรรมเสรี (คณิต) 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ Hybrid Learning Box 

วันพุธ 
1 กันยายน 2564 

Grandma's love 
Multidisciplinary learning Activity 

Teacher David de Vries-Botha 

ประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยมือหน ู
Montessori 

ครูศรัญญา ยั่งยืน   

Home Materials กระดาษ A4, ดินสอ, ดินสอสี 
หลอด 4 อัน , กรรไกร , คัตเตอร์บัต 4 อนั , กระดาษ a4 1 แผ่น , สีไม้ 

, กาว 

วันพฤหัสบดี 
2 กันยายน 2564 

นิทานพยัญชนะ “ย” 
กิจกรรมเสรี (ภาษา) 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

เพลง  คุณยายละออ 
กิจกรรมสงบ 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ - 
วันศุกร์ 

3 กันยายน 2564 
iChoose 

Home Materials - 

วันจันทร์ 
6 กันยายน 2564 

พานไหว้คร ู
กิจกรรมกลุ่ม 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

ปริศนาคำทาย 
กิจกรรมสงบ 

ครูสุภาวดี สมบูรณ์ 

Home Materials 
พาน , ดินน้ำมัน , กระดาษสี , ไม้ไอศกรีม , กาว ,ปากกาเมจิก

,กรรไกร 
- 

วันอังคาร 
7 กันยายน 2564 

เก้าอี้เสริมกำลังกาย 
กิจกรรมพละ 

ครูรัตติยากร บัวทอง 

เต้น เล่น ภาพ 
IT 

ครูกันต์ศักดิ์ โกศลศักดิ ์
Home Materials เก้าอี้  1 ตัว - 

วันพุธ 
8 กันยายน 2564 

เงินนี้มีค่าเท่าไหร่ 
กิจกรรมเสรี (คณิต) 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

เต้นตามจังหวะ 
กิจกรรมกลางแจ้ง  

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

Home Materials กระดาษ, ดนิสอ, สีไม้ - 

วันพฤหัสบดี 
9 กันยายน 2564 

ดอกไม้บาน 
กิจกรรมเสรี (วิทยาศาสตร์) 

ครูไพรัตน์ วรนนัทิกรกุล 

แม่ไก่แดงแสนขยัน 
ห้องสมุดนิทาน 

ครูศิริวรรณ อินทรวัฒนา 

Home Materials กระดาษ , ดนิสอ, ปากกาเมจิก - 
วันศุกร์ 

10 กันยายน 2564 
iChoose and On request 

Home Materials - 
 


