
 

 

 

วัน/เดือน/ปี วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสั วนัศกุร์ หมายเหต ุ

18 – 22 พ.ค.63 ครูท ำควำมรู้จัก 
- กล่ำวค ำทักทำย 
- แนะน ำตนเอง  

กำรรักษำควำมสะอำด
สำธิตกำรล้ำงมืออย่ำง
ถูกวิธี7ข้ันตอน 

สำธิตกำรใส่หน้ำกำก
อนำมัยที่ถูกวิธี 

ฝึกมำรยำทไทย สำธิต
กำรไหว้ 

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

 

25 – 29 พ.ค.63 เรียนรู้เกี่ยวกับ 
COVID-19 

ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรปั้นดินน้ ำมัน 

อ่ำนบัตร
ภำพประกอบค ำ ก-ฮ  

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

เรียนรู้เกี่ยวกับวัน 
7 day 
 

 

1 – 5 มิ.ย. 63 วำดภำพตัวเองด้วยสี
เทียน 

วำดภำพมือแล้วตกแต่ง
ให้สวยงำม 

เรียนเรื่อง My body อ่ำนบัตร
ภำพประกอบค ำ My 
body 

ร้องเพลงจับไวไว  
(ตำ หู จมูก) 

 

8 – 12 มิ.ย. 63 หนูท ำได้/ช่วยพ่อแม่
ท ำงำนบ้ำน 

เก็บของเล่นให้เป็น
ระเบียบ 

เพลงa-z เรียนรู้เกี่ยวกับสี 
color  

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

 

15 – 19 มิ.ย. 63 ครอบครัวมีสุข/
แนะน ำตนเองและชื่อ
บุคคลในครอบครัว 

ฝึกนับ 1-5 ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรฉีก ตัด ปะ 

จับคู่ตัวเลขกับฝำ
น้ ำอัดลม 

ฝึกควำมสัมพันธ์มือ-
ตำ ด้วยกำรร้อยหลอด
กับเศษวัสดุ 

 

22 – 26 มิ.ย. 63 เรียนรู้เรื่องรูปทรง 
shape 

ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรปั้นดินน้ ำมัน 

ผู้ช่วยประกอบอำหำร
ตัวน้อย 

นับ1-10 ภำษำจีน ฝึกนับ 1-10  

29 – 30 มิ.ย. 63 ชมวีดีโอกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ 

กำรวำดภำพอิสระด้วย
สีเทียน 

    

 

 

 

 

ตารางสอนออนไลน์ ปิดเรียนช่วงสถานการณ์COVID-19 
ระดับชั้นเตรียมอนุบาล  ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 



 

 

วัน/เดือน/ปี วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสั วนัศกุร์ หมายเหต ุ

18 – 22 พ.ค.63 ครูท ำควำมรู้จัก 
- กล่ำวค ำทักทำย 
- แนะน ำตนเอง  

กำรรักษำควำมสะอำด
สำธิตกำรล้ำงมืออย่ำง
ถูกวิธี7ข้ันตอน 

สำธิตกำรใส่หน้ำกำก
อนำมัยที่ถูกวิธี 

ฝึกมำรยำทไทย สำธิต
กำรไหว้ 

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

 

25 – 29 พ.ค.63 เรียนรู้เกี่ยวกับ 
COVID-19 

ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรปั้นดินน้ ำมัน 

อ่ำนบัตร
ภำพประกอบค ำ ก-ฮ  

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

เรียนรู้เกี่ยวกับวัน 
7 day 
 

 

1 – 5 มิ.ย. 63 วำดภำพตัวเองด้วยสี
เทียน 

วำดภำพมือแล้วตกแต่ง
ให้สวยงำม 

เรียนเรื่อง My body อ่ำนบัตร
ภำพประกอบค ำ My 
body 

ร้องเพลงจับไวไว  
(ตำ หู จมูก) 

 

8 – 12 มิ.ย. 63 หนูท ำได้/ช่วยพ่อแม่
ท ำงำนบ้ำน 

เก็บของเล่นให้เป็น
ระเบียบ 

นับ1-10 ภำษำจีน เรียนรู้เกี่ยวกับสี 
color  

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

 

15 – 19 มิ.ย. 63 ครอบครัวมีสุข/
แนะน ำตนเองและชื่อ
บุคคลในครอบครัว 

ฝึกนับ one - ten ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรฉีก ตัด ปะ 

จับคู่ตัวเลขกับฝำ
น้ ำอัดลม 

ฝึกควำมสัมพันธ์มือ-
ตำ ด้วยกำรร้อยหลอด
กับเศษวัสดุ 

 

22 – 26 มิ.ย. 63 เรียนรู้เรื่องรูปทรง 
shape 

ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรปั้นดินน้ ำมัน 

ผู้ช่วยประกอบอำหำร
ตัวน้อย 

นับ1-20 ภำษำจีน ฝึกนับ eleven - 
twenty 

 

29 – 30 มิ.ย. 63 ชมวีดีโอกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ 

กำรวำดภำพอิสระด้วย
สีเทียน 

    

 

 

 

 

 

ตารางสอนออนไลน์ ปิดเรียนช่วงสถานการณ์COVID-19 
ระดับชั้นอนุบาล 1 ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 



 

 

วัน/เดือน/ปี วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสั วนัศกุร์ หมายเหต ุ

18 – 22 พ.ค.63 ครูท ำควำมรู้จัก 
- กล่ำวค ำทักทำย 
- แนะน ำตนเอง  

กำรรักษำควำมสะอำด
สำธิตกำรล้ำงมืออย่ำง
ถูกวิธี7ข้ันตอน 

สำธิตกำรใส่หน้ำกำก
อนำมัยที่ถูกวิธี 

ฝึกมำรยำทไทย สำธิต
กำรไหว้ 

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

 

25 – 29 พ.ค.63 เรียนรู้เกี่ยวกับ 
COVID-19 

ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรปั้นดินน้ ำมัน 

อ่ำนบัตร
ภำพประกอบค ำ/
พิมพ์ภำพด้วยวัสดุ
ธรรมชำติ  

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

สร้ำงภำพจำกรูปทรง 
 

 

1 – 5 มิ.ย. 63 วำดภำพตัวเองด้วยสี
เทียน 

วำดภำพมือแล้วตกแต่ง
ให้สวยงำม 

เรียนเรื่อง My body อ่ำนบัตร
ภำพประกอบค ำ My 
body 

ร้องเพลงจับไวไว  
(ตำ หู จมูก) 

 

8 – 12 มิ.ย. 63 หนูท ำได้/ช่วยพ่อแม่
ท ำงำนบ้ำน 

เก็บของเล่นให้เป็น
ระเบียบ 

นับ1-10 ภำษำจีน เรียนรู้เกี่ยวกับสี 
color  

กำรวำดภำพอิสระ
ด้วยสีเทียน 

 

15 – 19 มิ.ย. 63 ครอบครัวมีสุข/
แนะน ำตนเองและชื่อ
บุคคลในครอบครัว 

ฝึกนับ one - ten ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรฉีก ตัด ปะ 

จับคู่ตัวเลขกับฝำ
น้ ำอัดลม 

ฝึกควำมสัมพันธ์มือ-
ตำ ด้วยกำรร้อยหลอด
กับเศษวัสดุ 

 

22 – 26 มิ.ย. 63 เรียนรู้เรื่องรูปทรง 
shape 

ฝึกกล้ำมเนื้อมือโดย
กำรปั้นดินน้ ำมัน 

ผู้ช่วยประกอบอำหำร
ตัวน้อย 

นับ1-20 ภำษำจีน ฝึกนับ eleven - 
twenty 

 

29 – 30 มิ.ย. 63 ชมวีดีโอกำรทดลอง
วิทยำศำสตร์ 

กำรวำดภำพอิสระด้วย
สีเทียน 

    

 

 

 

 

ตารางสอนออนไลน์ ปิดเรียนช่วงสถานการณ์COVID-19 
ระดับชั้นอนุบาล 2 ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 



 

 

วัน/เดือน/ปี วนัจนัทร์ วนัองัคาร วนัพธุ วนัพฤหสั วนัศกุร์ หมายเหต ุ

18 – 22 พ.ค.63 ครูท ำควำมรู้จัก 
- กล่ำวค ำทักทำย 
- แนะน ำตนเอง  

กำรรักษำควำมสะอำด
สำธิตกำรล้ำงมืออย่ำง
ถูกวิธี7ข้ันตอน 

กำรรักษำควำม
สะอำดในบริเวณบ้ำน 
 

อำหำรดีมีประโยชน์ 
 

ฝึกมำรยำทไทย สำธิต
กำรไหว้ 

 

25 – 29 พ.ค.63 เรื่อง ข่ำวสำรน่ำรู้ 
เกี่ยวกับ COVID-19 

ผักดีมีประโยชน์ โรงเรียนของฉัน ตัวเลข นักเรียนคนเก่ง  

1 – 5 มิ.ย. 63 ปั้นแสนสนุก เรื่อง ต้นไม้ภำยใน
โรงเรียน 
 

ต้นไม้ที่หนูชอบ ร้อยใบไม้หรรษำ ฝนสีหรรษำจำกใบไม้)  

8 – 12 มิ.ย. 63 ร้อยเล่นแสนสนุก ตัดกระดำษสุดหรรษำ พับกระดำษ 
 

หนูน้อยฟันสะอำด ผู้ช่วยเชฟคนเก่ง  

15 – 19 มิ.ย. 63 Color kids เขียนตำมแบบ นักอ่ำนคนเก่ง สร้ำงภำพจำกเศษวัสดุ นักข่ำวตัวน้อย 
 

 

22 – 26 มิ.ย. 63 ปั้นตัวเลขจำกดิน
น้ ำมัน 

เรียงล ำดับของในบ้ำน
แสนสนุก 

เขียนตัวเลขและวำด
ภำพตำมก ำหนด 

สร้ำงภำพจำกวัสดุ
ธรรมชำติ 

นักสืบค ำศัพท์ตัวน้อย  

29 – 30 มิ.ย. 63 วำดภำพจำกรูปทรง วำดภำพตนเองและ
เขียน 

    

 

 

 

 

ตารางสอนออนไลน์ ปิดเรียนช่วงสถานการณ์COVID-19 
ระดับชั้นอนุบาล 3 ในช่วงวันที่ 18 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2563 



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 186 คณิตศาสตร์ 13.30-14.30 น. ช่อง 186 วิทยาการค านวณ

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 186 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 186 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย สังคมศึกษา

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 186 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 186 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 186 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 186 ศิลปะ

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ ศิลปะ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 186 การงานอาชีพ 12.30-13.30 น. ช่อง 186 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน การงานอาชีพ สังคมศึกษา

วันพุธ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563

ภาคเช้า ภาคบ่าย
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1

จันทร์ 

อังคาร

วัน
พฤหัสบดี

วันศุกร์ 



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 187 คณิตศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 187 การงานอาชีพ

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ

13.30-14.30 น. ช่อง 187 ศิลปะ

ครูในโรงเรียน ศิลปะ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 187 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 187 วิทยาการค านวณ

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย วิทยาการค านวณ

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 187 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 187 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 187 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 187 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 187 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 187 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย สุขศึกษาฯ

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี

วันศุกร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

จันทร์ 
DLTV



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 188 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 188 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 188 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 188 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 188 สังคมศึกษา 12.30-13.30 น. ช่อง 188 ศิลปะ

ครูในโรงเรียน สังคมศึกษา ศิลปะ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 188 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 188 การงานอาชีพ

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย การงานอาชีพ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 188 คณิตศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 188 วิทยาการค านวณ

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3

จันทร์ 

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี

วันศุกร์ 



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 189 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 189 ศิลปะ

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 189 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 189 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย สุขศึกษาฯ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 189 การงานอาชีพ 12.30-13.30 น. ช่อง 189 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน การงานอาชีพ ประวัติศาสตร์

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 189 คณิตศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 189 วิทยาการค านวณ

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ วิทยาการค านวณ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 189 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 189 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
วันศุกร์ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4

จันทร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 190 การงานอาชีพ 12.30-13.30 น. ช่อง 190 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน การงานอาชีพ สังคมศึกษา

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 190 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 190 ศิลปะ

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 190 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 190 วิทยาการค านวณ

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ วิทยาการค านวณ

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 190 คณิตศาสตร์

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 190 ภาษาไทย

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 190 สุขศึกษาฯ 12.30-13.30 น. ช่อง 190 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน สุขศึกษาฯ ประวัติศาสตร์
วันศุกร์ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5

จันทร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

วัน
พฤหัสบดี

วันพุธ 



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 191 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 191 วิทยาการค านวณ

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย วิทยาการค านวณ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 191 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 191 การงานอาชีพ

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 191 คณิตศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 191 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 191 ประวัติศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 191 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาฯ

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 191 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 191 ศิลปะ

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ศิลปะ
วันศุกร์ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6

จันทร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 192 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 192 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย ประวัติศาสตร์

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 192 คณิตศาสตร์ 12.30-14.30 น. ช่อง 192 เทคโนโลยี

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี

DLTV 09.30-11.30 น. ช่อง 192 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 192 ทัศนศิลป์

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ ทัศนศิลป์

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 192 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 192 สังคมศึกษา

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 192 สุขศึกษา 12.30-13.30 น. ช่อง 192 ดนตรี

ครูในโรงเรียน สุขศึกษา ดนตรี
วันศุกร์ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1

จันทร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 193 คณิตศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 193 ทัศนศิลป์

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ ทัศนศิลป์

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 193 สังคมศึกษา 12.30-14.30 น. ช่อง 193 ดนตรี

ครูในโรงเรียน สังคมศึกษา ดนตรี

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 193 ภาษาไทย 12.30-14.30 น. ช่อง 193 เทคโนโลยี

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย เทคโนโลยี

DLTV 09.30-11.30 น. ช่อง 193 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 193 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 193 ภาษาอังกฤษ 12.30-13.30 น. ช่อง 193 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาฯ
วันศุกร์ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2

จันทร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี



วัน รูปแบบการเรียน เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา เวลาเรียน สถานีการเรียน วิชา หมายเหตุ

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 194 คณิตศาสตร์ 12.30-14.30 น. ช่อง 194 การงาน+เทคโน

ครูในโรงเรียน คณิตศาสตร์ การงาน+เทคโน

DLTV 09.30-11.30 น. ช่อง 194 วิทยาศาสตร์ 12.30-13.30 น. ช่อง 194 สุขศึกษาฯ

ครูในโรงเรียน วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาฯ

DLTV 08.30-09.30 น. ช่อง 194 ภาษาอังกฤษ 12.30-14.30 น. ช่อง 194 ประวัติศาสตร์

ครูในโรงเรียน ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์

DLTV 09.30-10.30 น. ช่อง 194 ภาษาไทย 12.30-13.30 น. ช่อง 194 ดนตรี

ครูในโรงเรียน ภาษาไทย ดนตรี

DLTV 10.30-11.30 น. ช่อง 194 สังคมศึกษา 12.30-13.30 น. ช่อง 194 ทัศนศิลป์

ครูในโรงเรียน สังคมศึกษา ทัศนศิลป์
วันศุกร์ 

ตารางการเรียนของนักเรียน ระหว่างวันจันทร์ท่ี 18 พ.ค. - วันพุธท่ี 24 มิ.ย.63
(การเรียนร่วมทางไกล DLTV )

ปีการศึกษา 2563
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3

จันทร์ 

อังคาร

ภาคเช้า ภาคบ่าย

วันพุธ 

วัน
พฤหัสบดี


