
ตารางสอนสำหรับเรียนออนไลน 

ช้ันปฐมวัยปท่ี 1 ประจำเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป 
เวลาเรียน 

09.00 - 09.50 น. 

พั
ก 10 นาที 

10.00 - 10.50 น. 

1 พ. 19 พ.ค. 64 หนวย รางกายมหัศจรรย (MS-Teams) Phonics “Letter Aa” (MS-Teams) 

2 พฤ. 20 พ.ค. 64 รูจักอวัยวะ (Sway) 
English Unit 

“Parts of the body” (Sway) 

3 ศ. 21 พ.ค. 64 หนาท่ีของอวัยวะ (Sway) 
Mathematics  

“Same and Different” (Sway) 

4 จ. 24 พ.ค. 64 หนวย ประสาทสัมผัสนารู (MS-Teams) Phonics “Letter Bb” (MS-Teams) 

5 อ. 25 พ.ค. 64 ประสาทสัมผัส หู (Sway) English Unit “Five Senses” (Sway) 

6 พ. 26 พ.ค. 64 ผิวสัมผัส (Sway) Mathematics “Big and small” (Sway) 

7 พฤ. 27 พ.ค. 64 ทบทวนและสรุปหนวยการเรียนรู (Sway) Science “My Trunk” (Sway) 

8 ศ. 28 พ.ค. 64 
กิจกรรมดนตรี  

“Solfege hand sign Do Re” (Sway) 
- 

9 จ. 31 พ.ค. 64 หนวย อาหารดีมีประโยชน (MS-Teams) Phonics “Letter Cc” (MS-Teams) 
 

รายช่ือครูผูสอนระดับช้ันปฐมวัยปท่ี 1 

คุณครูดวงพร ผจงเสาวภาคย คุณครูรพีพร อุทโท คุณครูโสฬส สุริยธรรม คุณครูกนกวรรณ คูหามณีรัตน 

คุณครูอัญชิสา กลิ่นจำรัส Ms.Joyme Guzman Lappay Ms. Ersa Belle Avancena Hernia - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนสำหรับเรียนออนไลน 

ช้ันปฐมวัยปท่ี 2 ประจำเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป 
เวลาเรียน 

09.00 - 09.50 น. 

พั
ก 10 นาที 

10.00 - 10.50 น. 

1 พ. 19 พ.ค. 64 หนวย รางกายมหัศจรรย (MS-Teams) 
Phonics  

“Letter Aa and Bb” (MS-Teams) 

2 พฤ. 20 พ.ค. 64 หนาท่ีของอวัยวะ (Sway) 
English Unit  

“Parts of the body” (Sway) 

3 ศ. 21 พ.ค. 64 การรักษาความสะอาดของรางกาย (Sway) Mathematics “Big and Small” (Sway) 

4 จ. 24 พ.ค. 64 หนวย ประสาทสัมผัสนารู (MS-Teams) 
Phonics “Letter Cc and Dd”  

(MS-Teams) 

5 อ. 25 พ.ค. 64 ประสาทสัมผัส จมูก (Sway) English “Five Senses” (Sway) 

6 พ. 26 พ.ค. 64 ประสาทสัมผัส ลิ้น (Sway) 
Mathematics  

“Heavy and Light” (Sway) 

7 พฤ. 27 พ.ค. 64 ทบทวนและสรุปหนวยการเรียนรู (Sway) Science “Vegetables” (Sway) 

8 ศ. 28 พ.ค. 64 กิจกรรมศิลปะ “ปนแยมโรล” (Sway) - 

9 จ. 31 พ.ค. 64 หนวย กินดีมีสุข (MS-Teams) 
Phonics “Letter Ee and Ff”  

(MS-Teams) 
 

รายช่ือครูผูสอนระดับช้ันปฐมวัยปท่ี 2 

คุณครูมณฑา วัฒนพรจริา คุณครูจริญญา ตนศรี คุณครูเจนจิรา ดีแก คุณครูพันธกานต สีเหลือง 

คุณครูเพ็ญนภา ประดบัคำ คุณครูภาวิณี วัฒนะประสาน Ms. Annie Aggabao Obina Ms. Mary Rose Turingan Lappy 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางสอนสำหรับเรียนออนไลน 

ช้ันปฐมวัยปท่ี 3 ประจำเดือนพฤษภาคม ปการศึกษา 2564 

โรงเรียนเซนตฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต 

 

คร้ังที่ วัน/เดือน/ป 
เวลาเรียน 

09.00 - 09.50 น. 

พั
ก 10 นาที 

10.00 - 10.50 น. 

1 พ. 19 พ.ค. 64 หนวย รางกายมหัศจรรย (MS-Teams) 
Phonics “Letter Aa and Bb”  

(MS-Teams) 

2 พฤ. 20 พ.ค. 64 รูปราง น้ำหนัก สวนสูง (Sway) 
English Unit  

“Parts of the body” (Sway) 

3 ศ. 21 พ.ค. 64 อวัยวะภายใน (Sway) Mathematics “Colors” (Sway) 

4 จ. 24 พ.ค. 64 หนวย ประสาทสัมผัสนารู (MS-Teams) 
Phonics “Letter Cc and Dd”  

(MS-Teams) 

5 อ. 25 พ.ค. 64 ประสาทสัมผัส หู ตา จมูก (Sway) English Unit “Healthy Foods” (Sway) 

6 พ. 26 พ.ค. 64 ประสาทสัมผัส ลิ้นและมือ (Sway) Mathematics “Big and small” (Sway) 

7 พฤ. 27 พ.ค. 64 ทบทวนและสรุปหนวยการเรียนรู (Sway) Science “Proper Hygiene” (Sway) 

8 ศ. 28 พ.ค. 64 
กิจกรรมภาษาจีน  

“รางกายของพวกเรา” (Sway) 
- 

9 จ. 31 พ.ค. 64 หนวย กินดีมีสุข Phonics “Letter Ee and Ff” 
 

รายช่ือครูผูสอนระดับช้ันปฐมวัยปท่ี 3 

คุณครูสำราญ  โตตาบ คุณครูชนิกานต ยางธสิาร คุณครูพิศมัย  สุโข คุณครูมณฑาทิพย ทองน ี

คุณครูมาลีวัลย ณะแกว คุณครูธัญลักษณ ถ่ินหนองแวง Ms. Sheenee Maire C. Villegas Ms. Angelica Rena Tiro 

 

 

 

 


