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ชื่อ-นำมสกุล
นิวัติ ถ่ายเนียม
โชคไพศาล อับดุลเลาะห์
มนตรี ลาภตระการ
อังสณา นาทอง
ณิชากร บัณฑิตวิภากุล
ประวีณ์นุช เปาริก
พัชรินทร์ พักพันธุ์
สุภัชชา ทรัพย์กล้า
มงคล จิ๋วเชย
ณัฐกาลน์ ฤทธิจันทร์
ศิรินันท์ หาญอาษา
สกลสุภา มีชัย
ธีรวุฒิ กล่อมจิตร์
ชนพล รุจิขวัญ
พันทิพา บัวยอม
สิริภัสสร เจริญราษฎร์
อรธิฌาศ์ สุริยา
ปภัชญา พวงพันธ์
วรพล ภาคไพรี
ศิริลักษณ์ พึ่งเพียร
ธัญนันท์ ชุมเกิด
สุเมธ เงินนุช
กรพินธุ์ รัตน์เยี่ยม
ปรียานุช บูชาดี
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ธัญญารักษ์ ลาเลิศ
ฟ้าลฎา แสนโท
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วัดกลางคลองสระบัว (สาลีเคลือบราษฎร์บารุง)
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พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
สิทธิพยากรณ์
ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)

ชื่อเรื่องคลิปวิดีโอ
การคูณกันของเลขยกกาลัง ม.2
ตะลุยดินแดนอเมริกาเหนือ
เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต(การหมุน) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
แลปทิพย์!!! แลปออนไลน์หาความสัมพันธ์จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน
การหาผลลบของจานวนสามจานวน
ครูประวีณ์นุช ปฏิกิริยาเคมี
The Weather P.3 By Teacher Nammon
เรื่องอัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา
การลงสีภาพสามมิติ
หน่วย ข้าว
หน่วย ต้นไม้ที่รัก
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงดันอากาศ ป.5
ระบบเศรษฐกิจ ครูธีรวุฒิ กล่อมจิตร์ โรงเรียนบางปะอิน
[[หน้าที่พลเมืองฯ ม.2]] หน่วยที่ 9 Ep 2 เรื่อง สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่
กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยกลางวัน กลางคืน
หน่วยการเรียนรู้ ไข่เอ๋ยไข่
มดน้อย
Countable and Uncountable nouns
บทเรียนปริซึมและทรงกระบอก - เรื่องพืนที่ผิวของทรงกระบอก
หน่วยการเรียนรู้ผีเสือแสนสวย
วัฏจักร (กลุม่ ดาวบนท้องฟ้า)
คาราชาศัพท์ หมวดร่างกาย
หน่วย นา
กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
กิจกรรมเคลือ่ นไหวและจังหวะ
หน่วย เสียงรอบตัว
วิชาภาษาไทย เรื่อง คาคล้องจอง ชัน ป.1
ประวัติและผลงานของบุคคคลสาคัญในสมัยอยุธยา (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชาวบ้านบางระจัน)
สือ่ การเรียนการสอน หน่วย ต้นไม้ที่รัก
คลิปวิดีโอการสอน การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ หน่วยหนูทาได้
อยุธยาบ้านเรา
สร้างเกมง่ายๆ ด้วยโค้ดโปรแกรม scratch

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
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คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุม่ สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)
การศึกษาปฐมวัย
ปฐมวัย
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ปฐมวัย
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ปฐมวัย
ภาษาต่างประเทศ
คณิตศาสตร์
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ภาษาไทย
ปฐมวัย
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ภาษาไทย
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ชื่อ-นำมสกุล
อโนชา คงดี
ธนันดา นางาม
ชญานิษฐ์ ชูรัตน์
ลีลาพันธ์ รื่นกมล
หทัยรัตน์ ผลเกิด
ชัชวาล ชนสุภาพ
กนกอร วิเชียรชัย
สุชานาฎ พุ่มพวง
กาญจนา อินรอดวงศ์
วรรณวิสา สุวรรณชัยรบ
บังอร กรมสม
ปรียานุช อรบุตร
ธีรยุทธ พิมทวด
สุภาพร บุญเจริญ
สุชานาฎ พุ่มพวง
สุระวี สมวงษ์
ธัญญาเรศ ตรีคงคา
ขวัญใจ ม่วงกรุง
อารยา มูลจันทร์
ศิริรัตน์ สุขแสวง
วินัย จิตต์ชืน
พรทิพย์ รุ่งสว่าง
สาเนียง ชูชีพ
ศุภณัฐ มากประมูล
อภินันท์ บุญรอด
นางสาวเธียรรัตน์ แป๊ะสมบูรณ์
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บ้านบางกระสัน (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ)
บางปะหัน
วัดขนอนบ้านกรด
วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)
เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์ อนุสรณ์)
พระอินทร์ศึกศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ)
ประตูชัย
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
สตรีอ่างทอง
วัดถนน
วัดนางคุม่
วัดลาดทราย
วัดลาดทราย

ชื่อเรื่องคลิปวิดีโอ
ดวงจันทร์
ฝนจ๋า
การประกอบอาหาร
Long ago: Australian Aborigines
นับเขียนตัวเลข 1 ถึง 5
อุปกรณ์นิรภัย
หน่วย ผีเสือ
ปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วน
ทศนิยมสองตาแหน่งที่มากกว่า 1
การตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันโดยพิจารณาจากกราฟ
การค้นหาข้อมูล
มาตราตัวสะกด แม่กด
คาเป็นคาตาย
วิชาทัศนศิลป์ ป.4 เรื่อง รูปร่าง รูปทรง
ปฎิบัติการเคมีย่อส่วน
การสร้างทางเรขาคณิต
Prepositions of place
หน่วย โลกของแมลง
หน่วยวันปีใหม่
คาศัพท์เกี่ยวกับบุคคลและการใช้ประโยคแนะนาเพื่อนให้รู้จักกัน
ดนตรีคืออะไร
การสอนออนไลน์เรื่อง เสียงในภาษาไทย ชัน ม. 4 ครูพรทิพย์ รุ่งสว่าง
การหารทศนิยม(ตัวตังทศนิยท 2 ตาแหน่ง ตัวหารทศนิยม 2 ตาแหน่ง)
วิวัฒนาการดนตรีไทย
เรียนสระในเพลง (ชันปฐมวัย)
หน่วยการเรียนรู้ฤดูฝน
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