
 

 

 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ระดับชั้นบ้านสาธิต 
ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 

 

วันที่จัดกิจกรรม 09.00-09.30 น. 09.30-11.30 น. 11.30-12.00 น. 

วันจันทร์ 
11 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม นิทานพาเพลิน..รองเท้าสีแดง กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..กล้ิงให้ลง กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - ใบกิจกรรม, สีเทียน - ไม้ไอศกรีม, จานกระดาษ, ลูกปัด - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันอังคารที่ 
12 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..หุ่นถุงเท้า กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..โยนบอล กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - ถุงเท้า, อุปกรณ์ในการตกแต่ง - ลูกบอล, กระดาษสี, ตะกร้า - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพุธที่ 
13 ตุลาคม 2564 

 
  

Home Materials    

วันพฤหัสบดีที่ 
14 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู้..ร้อยเชือกรองเทา้ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..เรียงบอล กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - แผ่นโฟมรูปรองเท้า, เชือกรองเท้า -  ลูกบอล, แก้วพลาสติก, ตะกร้า - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันศุกร์ที่ 
15 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 09.00-15.00 น. 

 

 
หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมนี้เป็นการฝึกเด็กเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมประจำวันตามเวลาที่โรงเรียน 

Home Materials = วัสด ุส่ือ-อุปกรณท์ี่โรงเรียนจัดส่งให้ในชุด Hybrid Learning Box รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในบ้าน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน = ผู้ปกครองกับเด็กเล่นและทำกิจกรรมตามวิดีโอคลิปที่ครูส่งล้ิงก์ให้ร่วมกันบ้าน 
กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน = ผู้ปกครองอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกที่บ้าน  
 
 

 

หยุดวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 



 

 

 
 

 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ระดับชั้นบ้านสาธิต 
ระหว่างวันที่ 18-22 ตุลาคม 2564 

 

วันที่จัดกิจกรรม 09.00-09.30 น. 09.30-11.30 น. 11.30-12.00 น. 

วันจันทร์ 
18 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม นิทานพาเพลิน..เด็กหญิงผมทอง กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ฉันอยู่ตรงไหน กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - แผ่นใส, สีเทียน - แก้วพลาสติก, กระดุม - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันอังคารที่ 
19 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม วาดเส้นเล่นสี..ตกแต่งทรงผม กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..กรอกน้ำใส่ขวด กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials ใบกิจกรรม, กระดาษสี, กระดาษวา่ว, กาว - แก้วพลาสติก, ขวดพลาสติก, กรวยกรองน้ำ, กะละมัง, เทปกาว - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพุธที่ 
20 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม สนุกเต้น เล่นกับเพลง..Take a bath กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ตะแล็บแก็บ กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -  ไม่มีอุปกรณ์ - แก้วกระดาษ, สติกเกอร,์ เชือก - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันพฤหัสบดีที่ 
21 ตุลาคม 2564 

วันหยุดเทศกาล ออกพรรษา 

วันศุกร์ที่ 
22 ตุลาคม 2564 

หยุดชดเชย วันปิยมหาราช (จากเดมิ 25 ตุลาคม 2564) 

 

 
หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมนี้เป็นการฝึกเด็กเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมประจำวันตามเวลาที่โรงเรียน 

Home Materials = วัสด ุส่ือ-อุปกรณท์ี่โรงเรียนจัดส่งให้ในชุด Hybrid Learning Box รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในบ้าน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน = ผู้ปกครองกับเด็กเล่นและทำกิจกรรมตามวิดีโอคลิปที่ครูส่งล้ิงก์ให้ร่วมกันบ้าน 
กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน = ผู้ปกครองอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกที่บ้าน  
 
 

 



 

 

 
 

 

ตารางกิจกรรมออนไลน์ ระดับชั้นบ้านสาธิต 
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 

 

วันที่จัดกิจกรรม 09.00-09.30 น. 09.30-11.30 น. 11.30-12.00 น. 

วันจันทร์ 
25 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่น เรียนรู.้.ม้วนผมกันเถอะ กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..กระต่ายดุ๊กดิ๊ก กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - แผ่นภาพใบหน้า, โรลม้วนผม - แก้วกระดาษ, หลอด, กระดาษสี - นิทาน, สมุดบันทึกการอ่าน 

วันอังคารที่ 
26 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม นิทานพาเพลิน..แม่มดจ๋ิวตีนโต กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..หนูน้อยร้อยลูกปัด กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials -   สีเทียน แปรงสีฟัน แผ่นภาพใบหน้า - ลวดกำมะหยี ่จานกระดาษ สีเทียน ภาพอวัยวะบนใบหน้า  - นิทาน สมุดบันทึกการอา่น 

วันพุธที่ 
27 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม วาดเส้น เล่นสี..สร้างภาพจากแปรงสีฟัน กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ชวนกันตกปลา กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - กระดาษโปสเตอร์แข็ง แปรงสีฟัน สีโปสเตอร์ -  ลวดกำมะหยี่ เบ็ดตกปลา ตะกร้า - นิทาน สมุดบันทึกการอา่น 

วันพฤหัสบดีที่ 
28 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม เล่นเรียนรู้..เพราะเราคู่กัน กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน..ช่วยฉันที กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน 

Home Materials - ภาพแปรงสีฟัน แผ่นภาพแก้ว  - ลวดกำมะหยี ่ตัวสัตว์จำลอง - นิทาน สมุดบันทึกการอา่น 

วันศุกร์ที่ 
29 ตุลาคม 2564 

กิจกรรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 09.00-15.00 น. 

 

 
หมายเหตุ :  ตารางกิจกรรมนี้เป็นการฝึกเด็กเตรียมความพร้อมในการทำกิจกรรมประจำวันตามเวลาที่โรงเรียน 

Home Materials = วัสด ุส่ือ-อุปกรณท์ี่โรงเรียนจัดส่งให้ในชุด Hybrid Learning Box รวมถึงอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ภายในบ้าน เพื่อนำมาร่วมกิจกรรม 
กิจกรรม เล่นสนุกกับลูกที่บ้าน = ผู้ปกครองกับเด็กเล่นและทำกิจกรรมตามวิดีโอคลิปที่ครูส่งล้ิงก์ให้ร่วมกันบ้าน 
กิจกรรม ชวนลูกอ่านนิทานก่อนนอน = ผู้ปกครองอ่านหนังสือนิทานร่วมกับลูกที่บ้าน  
 


