
แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 

ที ่ โรงเรียน เจ้าของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมายเหตุ 

๑ บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์
NO ACTIVE 
 

ป.1 
https://drive.google.com/open?id 
=1jfiMlgeqZk51v5pspOt8eJ2kVXtxGjAI 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒ บ้านโคกสวา่ง นางสาวอภิญญา กุลนรตัน ์
NO ACTIVE 
  

ม.2 
https://drive.google.com/open?id=1pgQ
E86vD6bq15JpPraoO7uLZnipol_RL 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓ อนุบาลหนองแสง นางสุภี แถนสีแสง  
 

ป.5 
https://www.youtube.com/watch?v 
=1O5upZSbMHI   

๔ บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์
NO ACTIVE 
 

ป.1 
https://drive.google.com/open?id=1Pzt
qWx_199yZTNsGPWO2xIL4WXI_-DUF 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๕ บ้านโคกสว่าง นางทองยูร พี่งผล 
 

ป.3 https://youtu.be/e_oLFgKeJG0 
  

๖ อนุบาลกุมภวาป ี นายวุฒิศักดิ์ ใหญ่สูงเนิน  ป.5 
https://www.conplot.com/ 
category/mathp5/   

๗ บ้านท่าเปลือย นางสาววนิดา ไชยทักษิณ 
 

ป.3 
https://drive.google.com/file/d/1H6VyK
pLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?
usp=sharing   

๘ บ้านค าบอน นางสาวศิริภสัสร ทาศิร ิ
 

ป.1 
https://www.youtube.com/watch? 
v=ijHTe7t1Ujs&t=1s   

๙ บ้านวาป ี นางวรรณวภิา จันทร์ศร ี
 

ป.3 
https://web.facebook.com/groups 
/765207984348138/   

๑๐ บ้านโคกสว่าง จิรัฐติกาล หงษ์สีทอง 
NO ACTIVE 
 

ปฐมวัย 
https://drive.google.com/open?id 
=1c-zzwW8IjDZ7PRG_YOwBczKknICi4md 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

 

https://drive.google.com/open?id=1jfiMlgeqZk51v5pspOt8eJ2kVXtxGjAI
https://drive.google.com/open?id=1jfiMlgeqZk51v5pspOt8eJ2kVXtxGjAI
https://drive.google.com/open?id=1pgQE86vD6bq15JpPraoO7uLZnipol_RL
https://drive.google.com/open?id=1pgQE86vD6bq15JpPraoO7uLZnipol_RL
https://www.youtube.com/watch?v=1O5upZSbMHI
https://www.youtube.com/watch?v=1O5upZSbMHI
https://drive.google.com/open?id=1PztqWx_199yZTNsGPWO2xIL4WXI_-DUF
https://drive.google.com/open?id=1PztqWx_199yZTNsGPWO2xIL4WXI_-DUF
https://youtu.be/e_oLFgKeJG0
https://www.conplot.com/category/mathp5/
https://www.conplot.com/category/mathp5/
https://drive.google.com/file/d/1H6VyKpLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6VyKpLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H6VyKpLIUtp1TZv7hLZML5V8kb_VHPjg/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=ijHTe7t1Ujs&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ijHTe7t1Ujs&t=1s
https://web.facebook.com/groups/765207984348138/
https://web.facebook.com/groups/765207984348138/
https://drive.google.com/open?id=1c-zzwW8IjDZ7PRG_YOwBczKknICi4md
https://drive.google.com/open?id=1c-zzwW8IjDZ7PRG_YOwBczKknICi4md


-๒- 

แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้าของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมายเหตุ 

๑๑ บ้านโคกสว่าง นางสาวนาฎลัดดา พิมพรัตน ์
 

ป.6 
https://proj14.ipst.ac.th/p6/p6 
-math-book1/math-p6b1-002   

๑๒ บ้านเมืองปัง นางสาวชญภิชา สวุรรณพรหม NO ACTIVE ม.1 
https://drive.google.com/open?id 
=1_A4Y801aoFivoRkQ6MRzt-iJ4ywe8_7 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๓ 
บ้านโนนทอง 
ค าเจรญิ 

นางสาวศิรินารถ คุตมาสูนย ์
 

ป.5 
https://www.youtube.com/watch? 
v=W7M0LUyekL0  

๑๔ บ้านค าบอน ครูศิรภิัสสร ทาศิร ิ     
https://www.youtube.com/watch? 
v=ijHTe7t1Ujs  

๑๕ ค าค้อพิทยศึกษา สิบเอกวงค์ธวัช สุขราช   ป.6 
https://www.youtube.com/watch? 
v=I77CCOcw3ik  

๑๖ บ้านเชียงกรม นายชัยชนะ อ่อนวันนา   ป.4  https://youtu.be/prGq_1RG-AE 
 

๑๗ อนุบาลหนองแสง นางสาวอัจฉราพร บตุะลา   ป.3 
https://www.facebook.com/1000068685
17843/videos/839631746940129  

๑๘ บ้านเชียงกรม นายชัยชนะ อ่อนวันนา   ป.4 https://youtu.be/prGq_1RG-AE 
 

๑๙ บ้านวาป ี นางประกาย   สุระมรรคา 
 

ป.6 
https://www.liveworksheets.com 
/4-qq110558gd  

๒๐ 
บ้านหนองลุมพุก
หญ้าม้า 

นางสาวเกศกนก ดอนกลาง   ป.5 https://youtu.be/Skdf93TSnDw 
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-๓- 

แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้าของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมายเหตุ 

๒๑ บ้านโนนสูง นางรุ่งธิวา ศรีหัวแฮ  ป.5 https://youtu.be/Skdf93TSnDw  

๒๒ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวนัชรินทร์ เคนศริ ิ  ป.2 https://youtu.be/zjUBZxv9myI 
 

๒๓ ค าค้อพิทยศึกษา นายกิตติพงศ ์ วิบูลยส์ิน 
 ม.1 https://youtu.be/4VixO44I1J8 

 

๒๔ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวสุวรรณี  อ้วนแพง  ป.3 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=HhublR3HPFc  

๒๕ 
ชุมชนวัด 
ป่าทรงธรรม 

สิบเอกมนญูศักดิ์  รินทะชัย   
ป.6 

https://www.youtube.com/ 
watch?v=hG3AS4_9kk8  

๒๖ 
บ้านเสาเล้าผักชี
ศรีสวสัดิ ์

นางสาวศุภรานันท ์ แก้วเกิดม ี  ม.1 https://youtu.be/xAcG9YZSb-Y 
 

๒๗ 
บ้านเสาเล้าผักชี
ศรีสวสัดิ ์

นางสาวศุภรานันท ์ แก้วเกิดม ี  ป.6 https://youtu.be/RsCyQc4WhS0 
 

๒๘ บ้านโนนสา นางสาวสุวิมล  หมอยา  ป.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=VFYilfYjt48&t=27s  

๒๙ 
บ้านห้วยเกิ้ง"
วัฒนเสรรีาษฎร์
บ ารุง" 

นางสาวนิธิทัศน์  แก้วเกิดม ี
 

ป.6 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=bZ0EoEXd3es 

 

๓๐ ชุมชนจ าป ี นางสาวศิริภา  นามจุมจัง  ป.6 
https://drive.google.com/file/d/1yQgDp
e2ltC8sp4_kphY57x5gsLs5foVq/view?us
p=sharing  
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-๔- 

แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ต่อ) 

ที ่ โรงเรียน เจ้าของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมายเหตุ 

๓๑ บ้านกุดขนวน นายชุติ สมโสภา 
 

ม.3 https://youtu.be/6HVIKB-PJdw 
 

๓๒ 
บ้านหนองกุง 
ทับม้า 

นางสาวญาณิน นันทะศร ี  
ป.4 

https://youtu.be/VTpXDCYjqa0 
 

๓๓ 
บ้านห้วยเกิ้ง 
"วัฒนเสรีราษฎร์
บ ารุง" 

นางสาวรัตนาภรณ์  วิบูลย์กลุ 
 

ม.1 
https://www.youtube.com/ 
watch?v=Fl3aFYhUz_s 

 

๓๔ บ้านค าดอกไม ้ นางสาวธัญพิชชา พรมบุตร    https://youtu.be/dqyQ6H44UlU 
 

๓๕ บ้านวาป ี นางประกาย  สรุะมรรคา  ม.2 
https://youtube.com/watch?v 
=lBIuNIXhJGk&feature=share 

 

๓๖ บ้านม่วงดง นางสุภาภรณ์ พงษ์ค าผาย  ม.2 
https://drive.google.com/file/d 
/17AWOStS49fBKyCeH4CKYTXE 
uzWfx5Og-/view?usp=drivesdk  

๓๗ 
บ้านดงเมือง 
(ดงเมืองวิทยา) 

นางสาวภัทรภรณ์  ภิรมย์ขวัญ  ป.1 https://youtu.be/l3B7Esl96ZU 
 

๓๘ 
ชุมชนวัดป่า 
ทรงธรรม 

นางสาวชญานี จันทรเสนา  ป.1 
https://drive.google.com/file 
/d/1mgrtqIFjV4PSKYEbwuPM82 
rwAa-HWt26/view?usp=sharing  
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