
คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 2 

"เรียนรู้อยู่ที่บา้น" โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 
         โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 

**************************************** 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน

กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลภู เก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันอนุบาลปี ท่ี 2 "เรียนรู้อยู่ ท่ีบ้าน" ระหว่างวัน ท่ี   
18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี  ช่อง 6 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th  
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอปพลิเคชัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 11.30 น. 

Rerun (ดูซ้ำ)  

• รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

• รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 

 

 



         คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นอนุบาลปีที่ 3 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

         โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 
******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี 3 "เรียนรู้อยู่ ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี  18  
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี  ช่อง 7 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 11.30 น. 

Rerun (ดูซ้ำ)  

• รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป 

• รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 



         คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

         โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 
******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 "เรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี 18 
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี ช่อง 8 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 13.30 น. (14.30) 

Rerun (ดูซ้ำ)   **รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป    

 **รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 

 



         คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต 
******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 "เรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี  18 
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี  ช่อง 9 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 13.30 น. (14.30) 

Rerun (ดูซ้ำ)   **รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป    **รอบท่ี 2 เริ่มเวลา  20.30 น. เป็นต้นไป 

 

 



คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต 
         ******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 "เรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี  18 
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี ช่อง 12 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 13.30 น. (14.30) 

Rerun (ดูซ้ำ)   **รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป    **รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 
 



         คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

โรงเรียนอนุบาลภเูก็ต สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภเูก็ต 
******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 "เรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี  18 
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี  ช่อง 13 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 13.30 น. (14.30) 

Rerun (ดูซ้ำ)   **รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป    **รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 
 



         คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

         โรงเรียนอนุบาลภูเกต็ สังกดัสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเกต็ 
******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ งอยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 "เรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี  
18 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี  ช่อง 14 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 13.30 น. (14.30) 

Rerun (ดูซ้ำ)   **รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป    **รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 

 



         คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
         "เรียนรู้อยู่ทีบ่้าน" โดยใช้การศกึษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

         โรงเรียนบ้านท่าเรือ สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
******************************************** 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563 เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษา ในสังกัดและใน
กำกับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ซึ่ ง อยู่ ในสังกัดและในกำกับของ
กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนในวันท่ี 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC-19) และประกาศโรงเรียน
อนุบาลภูเก็ต เรื่อง การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVIC-19) ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 ลงวันท่ี 12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้น  

ในการนี้ทางโรงเรียนอนุบาลภูเก็ต ได้กำหนดให้นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 "เรียนรู้อยู่ท่ีบ้าน" ระหว่างวันท่ี 18 
พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2563 โดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ผ่าน 3 ช่องทางการรับชม คือ  

1. ระบบดิจิทัลทีวี  ช่อง 15 
2. เว็บไซต์ http://www.abpk.ac.th  หรือ  http://www.dltv.ac.th 
3. โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แอบพลิเคช่ัน DLTV 15 ช่องสัญญาณ ตลอด 24 ช่ัวโมง  

ซึ่งในการนี้ ได้มีตารางเรียนดังเอกสารแนบ และขอความกรุณาผู้ปกครองเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มไลน์ตาม  

คิวอาร์โค้ดท่ีโรงเรียนได้กำหนดในใบรายช่ือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อการติดตามนักเรียนและการมอบหมาย

ภาระงานให้นักเรียน ระหว่างวันท่ี 18 พฤษภาคม -  30 มิถุนายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เวลาออกอากาศ DLTV 

Live (ถ่ายทอด) เวลา 08.30 น. – 13.30 น. (14.30) 

Rerun (ดูซ้ำ)   **รอบท่ี 1 เริ่มเวลา 14.30 น. เป็นต้นไป    **รอบท่ี 2 เริ่มเวลา 20.30 น. เป็นต้นไป 

 

 


