
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ-นำมสกุล โรงเรียน/สถำบัน ช่ือเร่ืองคลิปวิดีโอ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้

1 นาย นิวัติ  ถ่ายเนียม ท่าเรือ "นิตยานุกูล" การคูณกันของเลขยกก าลัง ม.2

2 ว่าท่ีร้อยตรี โชคไพศาล อับดุลเลาะห์ ท่าเรือ "นิตยานุกูล" ตะลุยดินแดนอเมริกาเหนือ

3 นาย มนตรี ลาภตระการ วังน้อย(พนมยงค์วิทยา) เร่ือง การแปลงทางเรขาคณิต(การหมุน) ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 2

4 นางสาว อังสณา น  าทอง ศรีบุณยานนท์ แลปทิพย์!!! แลปออนไลน์หาความสัมพันธ์จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 นางสาว ณิชากร   บัณฑิตวิภากุล พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) การหาผลลบของจ านวนสามจ านวน คณิตศาสตร์

6 นางสาว ประวีณ์นุช   เปาริก วังน้อยวิทยาภูมิ ครูประวีณ์นุช ปฏิกิริยาเคมี วิทยาศาสตร์

7 นางสาว พัชรินทร์  พักพันธ์ุ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) The Weather P.3 By Teacher Nammon ภาษาต่างประเทศ

8 นางสาว สุภัชชา ทรัพย์กล้า วัดยม(เครือวรศรราษฎร์บ ารุง) เร่ืองอัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 นาย มงคล จ๋ิวเชย อยุธยาวิทยาลัย การลงสีภาพสามมิติ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ (อุตสาหกรรม)

10 ว่าท่ี ร.ต.หญิง ณัฐกาลน์ ฤทธิจันทร์ วัดศิวาราม หน่วย ข้าว การศึกษาปฐมวัย

11 นางสาว ศิรินันท์ หาญอาษา วัดศิวาราม หน่วย ต้นไม้ท่ีรัก ปฐมวัย

12 นาง สกลสุภา มีชัย เชาวน์วัศ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง แรงดันอากาศ ป.5 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

13 นาย ธีรวุฒิ กล่อมจิตร์ บางปะอิน ระบบเศรษฐกิจ ครูธีรวุฒิ กล่อมจิตร์ โรงเรียนบางปะอิน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

14 นาย ชนพล  รุจิขวัญ บางปะอิน [[หน้าท่ีพลเมืองฯ ม.2]] หน่วยท่ี 9 Ep  2 เร่ือง สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ และหน้าท่ี สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

15 นางสาว พันทิพา บัวยอม วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยกลางวัน กลางคืน ปฐมวัย

16 นางสาว สิริภัสสร เจริญราษฎร์ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) หน่วยการเรียนรู้ ไข่เอ๋ยไข่ ปฐมวัย

17 นางสาว อรธิฌาศ์ สุริยา พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) มดน้อย ปฐมวัย

18 นางสาว ปภัชญา พวงพันธ์ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) Countable and Uncountable nouns ภาษาต่างประเทศ

19 นาย วรพล ภาคไพรี ภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” บทเรียนปริซึมและทรงกระบอก - เร่ืองพื นท่ีผิวของทรงกระบอก คณิตศาสตร์

20 นางสาว ศิริลักษณ์ พ่ึงเพียร พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) หน่วยการเรียนรู้ผีเสื อแสนสวย ปฐมวัย

21 นาง ธัญนันท์  ชุมเกิด พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วัฏจักร (กลุ่มดาวบนท้องฟ้า) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 นาย สุเมธ  เงินนุช ประตูชัย ค าราชาศัพท์ หมวดร่างกาย ภาษาไทย

23 นาง กรพินธ์ุ รัตน์เย่ียม พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) หน่วย น  า ปฐมวัย

24 นางสาว ปรียานุช  บูชาดี พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ปฐมวัย

25 นางสาว ปรียานุช   บูชาดี พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) กิจกรรมเคล่ือนไหวและจังหวะ ปฐมวัย

26 นางสาว ธัญญารักษ์  ล  าเลิศ วัดกลางคลองสระบัว (ส าลีเคลือบราษฎร์บ ารุง) หน่วย เสียงรอบตัว กิจกรรมเสริมประสบการณ์  (การศึกษาปฐมวัย)

27 นางสาว ฟ้าลฎา แสนโท พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) วิชาภาษาไทย เร่ือง ค าคล้องจอง ชั น ป.1 ภาษาไทย

28 นางสาว ฤทัยทิพย์  ประชาสุข พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) ประวัติและผลงานของบุคคคลส าคัญในสมัยอยุธยา (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และชาวบ้านบางระจัน) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

29 นางสาว ปภาวิณี  ภูติเกียรติขจร สิทธิพยากรณ์ ส่ือการเรียนการสอน หน่วย ต้นไม้ท่ีรัก ปฐมวัย

30 นางสาว ชลธิชา   ศรฤทธ์ิ ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ คลิปวิดีโอการสอน การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ หน่วยหนูท าได้ ปฐมวัย

31 นางสาว นวรัตน์   ขัดทะเสมา วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) อยุธยาบ้านเรา ปฐมวัย

32 นาย นครินศร์  จับจิตต์ พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) สร้างเกมง่ายๆ ด้วยโค้ดโปรแกรม scratch วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประกวดคลิปวิดีโอกำรสอนออนไลน์ระดับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

งำนครุวิชำกำร คร้ังท่ี 9 กำรแข่งขันทำงวิชำกำร ประจ ำปี พ.ศ. 2565
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ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำร่วมกำรประกวดคลิปวิดีโอกำรสอนออนไลน์ระดับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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33 นางสาว อโนชา  คงดี วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) ดวงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

34 นางสาว ธนันดา  นางาม พระอินทร์ศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) ฝนจ๋า ปฐมวัย

35 นางสาว ชญานิษฐ์ ชูรัตน์ วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) การประกอบอาหาร การงานอาชีพ

36 นาง ลีลาพันธ์  ร่ืนกมล บางปะหัน Long ago: Australian Aborigines ภาษาต่างประเทศ

37 นางสาว หทัยรัตน์  ผลเกิด พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) นับเขียนตัวเลข 1 ถึง 5 คณิตศาสตร์

38 นาย ชัชวาล  ชนสุภาพ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) อุปกรณ์นิรภัย การงานอาชีพ

39 นางสาว กนกอร  วิเชียรชัย บ้านบางกระสั น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) หน่วย ผีเสื อ ปฐมวัย

40 นาง สุชานาฎ  พุ่มพวง บางปะหัน ปฎิบัติการเคมีแบบย่อส่วน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

41 นางสาว กาญจนา  อินรอดวงศ์ วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) ทศนิยมสองต าแหน่งท่ีมากกว่า 1 คณิตศาสตร์

42 นางสาว วรรณวิสา  สุวรรณชัยรบ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) การตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันโดยพิจารณาจากกราฟ คณิตศาสตร์

43 นางสาว บังอร กรมสม บ้านบางกระสั น(โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) การค้นหาข้อมูล วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี

44 นางสาว ปรียานุช อรบุตร วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) มาตราตัวสะกด แม่กด ภาษาไทย

45 นาย ธีรยุทธ พิมทวด บ้านบางกระสั น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์) ค าเป็นค าตาย ภาษาไทย

46 นางสาว สุภาพร บุญเจริญ พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) วิชาทัศนศิลป์ ป.4 เร่ือง รูปร่าง รูปทรง ศิลปะ

47 นาง สุชานาฎ  พุ่มพวง บางปะหัน ปฎิบัติการเคมีย่อส่วน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48 นางสาว สุระวี สมวงษ์ วัดขนอนบ้านกรด การสร้างทางเรขาคณิต คณิตศาสตร์

49 นางสาว ธัญญาเรศ ตรีคงคา วัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) Prepositions of place ภาษาต่างประเทศ

50 นาง ขวัญใจ  ม่วงกรุง เชียงรากน้อย(ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์ อนุสรณ์) หน่วย  โลกของแมลง ปฐมวัย

51 นางสาว อารยา  มูลจันทร์ พระอินทร์ศึกศึกษา(กล่อมสกุลอุทิศ) หน่วยวันปีใหม่ ปฐมวัย

52 นาง ศิริรัตน์ สุขแสวง ประตูชัย ค าศัพท์เก่ียวกับบุคคลและการใช้ประโยคแนะน าเพ่ือนให้รู้จักกัน ภาษาต่างประเทศ

53 นาย วินัย จิตต์ชื น เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี ดนตรีคืออะไร ศิลปะ

54 นางสาว พรทิพย์  รุ่งสว่าง สตรีอ่างทอง การสอนออนไลน์เร่ือง เสียงในภาษาไทย ชั น ม. 4 ครูพรทิพย์  รุ่งสว่าง ภาษาไทย

55 นาง ส าเนียง ชูชีพ วัดถนน การหารทศนิยม(ตัวตั งทศนิยท 2 ต าแหน่ง ตัวหารทศนิยม 2 ต าแหน่ง) คณิตศาสตร์

56 นาย ศุภณัฐ มากประมูล วัดนางคุ่ม วิวัฒนาการดนตรีไทย ศิลปะ

57 นางสาว อภินันท์ บุญรอด วัดลาดทราย เรียนสระในเพลง (ชั นปฐมวัย) พัฒนาทักษะภาษาไทย

58 นางสาว นางสาวเธียรรัตน์ แป๊ะสมบูรณ์ วัดลาดทราย หน่วยการเรียนรู้ฤดูฝน ธรรมชาติรอบตัว ปฐมวัย

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบค าน าหน้าช่ือ ช่ือ-นามสกุล ของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และครูผู้ควบคุม

หากมีค าใดผิดให้แจ้งกลับมายัง นายนที ยาวิราช นักวิชาการศึกษา โทร. 084-7826702 ภายในวันท่ี 10 มกราคม 2565
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