โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สรุปสื่อการสอน ของคุณครู ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกอบด้วยครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ประเภทของสื่อ มีดังนี้
1. สื่อประเภทวัสดุ ซึ่งได้แก่ สไลด์ ซีท หนังสือเรียน สิ่งพิมพ์ สิ่งประดิษฐ์
2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ หุ่นจำลอง ลูกโลก กระดำน เครื่องเล่นเสียง โทรทัศน์ อุปกรณ์ใน ห้องปฏิบัติกำร
3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ กำรสำธิต กำรอภิปรำยกลุ่ม กำรฝึกปฏิบัติงำน กำรเสนองำนหน้ำชั้น กำรจัดนิทรรศกำร
4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พรีเซนต์ พำวเวอร์พ้อย แอนิเมชั่น กำร์ตูน
แอพลิเคชั่น หรือ เกมส์ ร่วมถึงกำรใช้อินเตอร์เน็ต
ภำคเรียนที่ 1 กำหนดส่ง ท่ำนละ 2 สื่อ
กลุ่ม
ไทย

จำนวนครู/ ประเภท
13

1
0

2
0

3
0

4
13

คณิต

16

0

0

1

15

วิ ทย์
สังคมฯ

16
12

1
0

0
0

1
0

14
12

สุขศึ กษำ

7

0

2

1

4

ศิ ลปะ
กำรงำน-เทคโน

12
18

2
1

2
1

1
3

7
13

ต่ำงประเทศ
รวม

19
113

1
5

0
5

0
7

18
96

ร้อยละ

100

4.42

4.42

6.2

84.96

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่
1

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน
นำงสำวพจนำรถ กลิ่นเชิดชู

ป.1

ภำษำไทย

รูปวรรณยุกต์

ประเภท
ของสื่อ
4

2

นำงสำวปนัดดำ

หอมชื่น

ป.2

ภำษำไทย

มำตรำตัวสะกด

4

3

นำงกัญญำวีร์

ทำทิตย์

ป.3

ภำษำไทย

คำควบกล้ำ

4

4

มิสนฤมล

สีคะปัสสะ

ป.3

ภำษำไทย

กำรผันวรรณยุกต์

4

5

นำงภรณุต

ศรีสุวรรณ

ป.4

ภำษำไทย

คำพ้อง

4

6

นำยชำญประพน สวัสดิเ์ ดชะ

ป.5

ภำษำไทย

7

มิสปิยำพัชร

ป.6

ภำษำไทย

ประโยค
ภำษำไทย
คำไวพจน์

8
9

มิสสุนันทำ
ขจรฤทธิ์
มิสภิญญำพัชร์ ฉลำดเขียว

ม.1
ม.2

ภำษำไทย
ภำษำไทย

สุภำษิตพระร่วง
ศิลำจำรึกหลักที่1

4
4

ม.3

ภำษำไทย

คำที่มำจำก
ภำษำต่ำงประเทศใน
ภำษำไทย

4

10 นำงวีนำ

อัศวประชำนนท์

ซอดี

ชั้น

วิชา

ชื่อสื่อการสอน

ใน

4
4

ผลการใช้สื่อ
นำเข้ำบทเรียนโดยใช้สื่อ Power Point ในกำรเรียนรู้ นำเสนอบทเรียนเรื่องรูป
วรรณยุกต์ เพื่อให้เด็กเกิดควำมเข้ำใจที่ง่ำยขึ้น และกระตุ้นให้เกิดควำมน่ำสนใจ สนุก
กับกำรเรียนในบทเรียน
ใช้สื่อ Power Point ในกำรเรียนรู้ นำเสนอบทเรียนเรื่องมำตรำตัวสะกด เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดควำมน่ำสนใจ และเด็ก ๆ จดจำคำมำตรำตัวสะกดได้ดมี ำกยิ่งขึ้น
นำเสนอเข้ำสู่บทเรียน โดยกำรใช้สื่อ Power Point อธิบำยคำควบกล้ำแท้ ควบกล้ำ
ไม่แท้ เพือ่ กระตุ้นให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ที่น่ำสนใจ และเข้ำใจเนือ้ หำในกำรเรียน
ได้ง่ำยขึ้น
ในกำรเข้ำสู่บทเรียนมีกำรใช้Powerpoint เพื่อเร้ำและกระตุ้นควำมสนใจให้รวดเร็ว
และเพิ่มควำมเข้ำใจในกำรเรียนรูม้ ำกขึ้น
ในกำรเข้ำสู่บทเรียนมีกำรใช้Powerpoint เพื่อเร้ำและกระตุ้นควำมสนใจให้รวดเร็ว
และเพิ่มควำมเข้ำใจในกำรเรียนรูม้ ำกข฿น
ใช้สื่อ Powerpoint ในกำรเรียนกำรสอน ทำให้ผเู้ รียนเข้ำใจสิ่งที่นำเสนอได้ง่ำยขึ้น
สื่อ Power Point มีส่วนช่วยให้นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำของบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น นักเรียนมี
ควำมสุขกับกำรเรียน
ใช้Powerpointในกำรเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีควำมเข้ำใจเพิ่มมำกขึ้น
มีกำรใช้สื่อ Powerpoint ในกำรเรียนกำรสอน ทำให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนมำกขึ้น
1.ใช้Powerpointในกำรเรียนรู้และกระตุ้นควำมสนใจผู้เรียน มีกิจกรรมเกม ทำให้
ผู้เรียนมีได้รับควำมเพลิดเพลินและสนุกสนำนมำกยิ่งขึ้น

11 นำยนภัสรดำ

โพธิ

ม.4

ภำษำไทย

12 นำงรุ่งรักษ์

นุ่มไทย

ม.5

ภำษำไทย

13 นำงสำวฉันทนำ

ด่ำนดี

ม.6

ภำษำไทย

ที่
1

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน
นำงสำวนภำ ส่งพิทักษ์ชัย

ป.1

2

นำงนพภัสสร นรินทรกุล ณ อยุธยำ

ป.1

3

นำยสุทธิพงศ์ รัตนพรชัยกุล

ป.2

4
5
6

นำงสำวเบญจวรรณ วิทยะโอชะ
นำงรุ่งฤดี อังศิริ
นำงยุพำพันธ์ โคตรพัฒน์

ป.3
ป.3
ป.4

7

นำงสำวทิพวรรณ สืบสมบัติ

ป.5

8

นำงจรรยำ

ป.5

สินถำวร

ชั้น

Joylada
นิรำศนรินทร์คำ
โคลง
มหำเวสสันดรชำดก
(กัณฑ์มัทรี)
กำพย์เห่เรือ

4

1.ใช้แอพพลิแค่ชั่นในกำรเรียนรู้กระตุ้นควำมสนใจนักเรียนได้เป็นอย่ำงดี
2. นักเรียนเข้ำใจ สนุกสนำน และติดตำมเนื้อหำในตอนต่ำงๆ ด้วยควำมสนใจ

4

1.ใช้Power pointในกำรสรุปบทเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดควำมกระตือรือร้นในกำร
เรียนและเห็นภำพชัดเจนขึ้น
- ใช้ Power Point ในกำรถอดคำประพันธ์ พร้อมภำพประกอบคำบรรยำย ทำให้
นักเรียนเกิดควำมกระตือรือร้น และสนใจในกำรเรียน
มำกขึ้น

4

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วิชา
ชื่อสื่อการสอน
ประเภท
ผลการใช้สื่อ
ของสื่อ
คณิตศำสตร์ กำรบวกเลขและ
4
1. เด็กสนใจในกำรเรียนรู้เรื่องกำรบวกเลข-กำรลบเลข ภำพกำร์ตูนสีสันสวยงำม แสง
กำรลบเลข
สี เสียงน่ำสนใจและมีวิธีกำร อธิบำยกำรเรียนรู้ให้เด็กเข้ำใจได้ง่ำยขึน้
คณิตศำสตร์ กำรวัดน้ำหนัก
4
1. เพิ่มภำพ ที่ตรงประเด็นเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจง่ำยขึ้น
2. แก้ไขบำงสไลด์ที่พิมพ์ผดิ
3. เรียงลำดับขั้นตอนของสไลด์ เพือ่ ให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจ
คณิตศำสตร์ กำรวิเครำะห์โจทย์
4
1. เพิ่มภำพ ที่ตรงประเด็นเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจง่ำยขึ้น
ปัญหำ
2. ใช้แอปพริเคชั่นเหมำะสำหรับนักเรียน
คณิตศำสตร์ นำฬิกำพำเพลิน
3
1. เนักเรียนให้ควำมสนและเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
คณิตศำสตร์ เศษส่วน
4
1. นักเรียนเกิดเข้ำใจที่ง่ำยขึ้น
คณิตศำสตร์ จำนวนนับ
4
1. เพิ่มภำพ ที่ตรงประเด็นเพื่อให้นกั เรียนเข้ำใจง่ำยขึ้น
2. แก้ไขบำงสไลด์ที่พิมพ์ผดิ
คณิตศำสตร์ ค่ำประมำณ
4
สื่อมีสสี ันสวยงำมนักเรียนสนใจขึน้ มำก และเข้ำใจยิ่งขึ้น
ทศนิยม
ทักษะกำรคิด กำรบวก ลบ คูณ
4
เพิม่ แบบฝึกหัดที่หลำกหลำย
คำนวณ
หำรทศนิยม

9

นำงสำวธนันสรณ์ ชัยธนะสมบัติ

ป.6

คณิตศำสตร์

กำรหำตัว
ประกอบ
กำรบวกลบ
จำนวนเต็ม
พีทำโกรัส

4

แสดงวิธีทำเพื่อให้นักเรียนเข้ำใจง่ำยขึ้น

4

นักเรียนเข้ำใจกำรบวกลบจำนวนเต็มมำกขึ้น

4

เพิ่มตัวอย่ำงให้หลำกหลำยมำกขึ้น

กำรหำลิมิตของ
ฟังก์ชันโดยใช้
กรำฟ
ควำมสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน

4

1. เพิ่มเติมกิจกรรมในห้องเรียนเกีย่ วกับกำรพิจำรณำลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้กรำฟ
เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจง่ำยขึ้น
2.แก้ไขบำงสไลด์ที่มีใช้รูปภำพสัญลักษณ์ทำงคณิตศำสตร์ให้ชัดเจนมำกขึ้น
1. เนื่องด้วยกรำฟของสัมพันธ์และฟังก์ชัน
มีหลำยแบบ สื่อกำรสอน (power point)นี้สำมำรถช่วยให้นักเรียนเข้ำใจกรำฟของ
ควำมสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ชัดเจน และเขียนกรำฟได้ง่ำยขึ้น
สื่อมีสสี ันสวยงำมนักเรียนสนใจขึน้ มำก และเข้ำใจยิ่งขึ้น

10 นำงสำวฐิติพร

พรหมศิริ

ม.1

11 นำยวิทยำ

คำพวง

ม.2

12 นำยสุเมธ

พุทธเมฆ

ม.3

คณิตศำสตร์
พื้นฐำน
คณิตศำสตร์
พื้นฐำน
คณิตศำสตร์

13 นำงสำวพุทธรัตน์ ชะเอม

ม.4

คณิตศำสตร์

14 นำยสุรตั น์

ม.5

คณิตศำสตร์

Vecter 3D

4

15 ว่ำที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ กระจ่ำงเย่ำ

ม.5

คณิตศำสตร์ 3 เลขยกกำลัง

4

16 นำยเอกสิทธิ์

ม.6

คณิตศำสตร์
เสริม 1

4

มูลชัยสุข

นำมแก้ว

กำรวิเครำะห์และ
นำเสนอข้อมูลเชิง
ปริมำณ

4

นักเรียนเกิดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็นระบบ สำมำรถเริม่ ตำมขั้นตอนที่ได้แนะนำ
ไป และสำมำรถแก้ปัญหำตำมโจทย์นั้นๆได้เป็นอย่ำงดี
1. เพิ่มแอนิเมชั่น เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจง่ำยขึ้นถึงกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์
2. นักเรียนได้เรียนรู้แบบทดสอบและข้อสอบ รวมถึงเทคนิคกำรทำโจทย์ที่
หลำกหลำย

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรูว้ ิทยาศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่

ชั้น

วิชา

ชื่อสื่อการสอน

1 มิสยุพิน

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน
บุดดำหวัง

ป. 1

วิทยำศำสตร์

ร่ำงกำยของเรำ

2 มิสณฐภร

คูหำพัฒนกุล

ป. 2

วิทยำศำสตร์

สร้ำงสรรค์งำน
เปเปอร์มำเช่

3 มิสสุพรรษำ ชัยสงครำม

ป. 3

วิทยำศำสตร์

แรงสัมผัส /
แรงไม่สัมผัส

4

มิสสุพตั รำ

ป. 4

ชีววิทยำ

อำหำร สำรอำหำร
และพลังงำน

5

มิสกำญจณำ นวลศรี

ป. 4

วิทยศำสตร์
และ
เทคโนโลยี

สัตว์มีกระดูกสัน
หลัง

6

ม. นพดล

ปัญญำดี

ป.5

Parts of a flower

7

มิสปูรดำ

จี๊ดนำเกลือ

ป. 5

English for
Science
วิทยำศำสตร์

แก้วแสนสุข

แรงลัพธ์และแรง
เสียดทำน

ประเภท
ผลการใช้สื่อ
ของสื่อ
4
1. เหมำะสำหรับเด็กเล็ก ภำพ ตัวหนังสือชัดเจน
2. เด็กๆ ได้เรียนรู้กิจกรรม จำกสภำพจริงและสื่อ ทำให้นักเรียนเข้ำใจเร็ว และง่ำย
ขึ้น
3
1. นักเรียนให้ควำมสนใจในกำรเรียน เพรำะมีส่วนร่วมในกำรทำชิ้นงำน และกำรพรี
เซนต์ผลงำน
2. ครูต้องมีควำมชัดเจนในกำรสั่งงำนและกำรประสำนงำนกับ ผปค. เนื่องจำกมี
ขั้นตอนในกำรทำที่ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำก ผปค.
4
1. บำงห้องจอไม่สว่ำงทำให้มองไม่ชัด ปรับเพิ่มขนำดตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้นและใช้สีที่
มองชัดขึ้น
2. เลือกตัวอย่ำงสื่อสิ่งที่อยู่ใกล้ตวั และภำพประกอบของสื่อหลำกหลำย ทำให้
นักเรียนเข้ำใจมำกขึน้
4
1. ตัวหนังสือมำกเกินไป ควรลดลงและเพิ่มขนำดให้ใหญ่ขึ้น
2. สอนซ้ำ ย้ำทวน ให้มำกขึ้น ทำให้นักเรียนมีสมำธิก่อนสอน กำรรับรู้
จะดีขึ้น
4
1. ตัวหนังควรเพิ่มขนำดให้ใหญ่ขึ้น จอบำงห้อง ไม่ชัดเจน ทำให้มีปญ
ั หำกับกำรมอง
ของนักเรียน
2. ต้องปรับเนื้อหำpower point ให้เหมำะสมกับห้องที่ขำดเรียนบ่อย และกำร
จัดกำรกับปัญหำเรื่องแบบฝึกหัดกับเด็กไม่มีสมำธิในกำรเรียน
4
1. สีสันสวยงำม ดึงดูดควำมสนใจนักเรียน
2. นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำมำกขึ้น จำกกำรเรียนรู้ควำมหมำยจำกถำพ
4
1. ตัวหนังสือชัดแต่ห้อง1จอไม่สว่ำงทำให้มองไม่ชัด ครูจึงปรับเพิม่ ขนำดให้ใหญ่ขึ้น
และใช้สีที่มองชัดขึ้น
2. สอนแล้วให้แบบฝึกหัดทุกครั้งเพื่อทบทวน ให้มำกขึ้น

8

มิสชนิตำ

วรรณพำหุล

ป.6

วิทยำศำสตร์

กำรเกิดสุริยุปรำคำ

4

9

มิสกัลยำณี จันทร์เทศ

ม.1

วิทยำศำสตร์

หน่วยพื้นฐำนของ
สิ่งมีชีวิต

4

10 มิสชฎำมำศ ศรีชนะวัฒน์

ม.2

วิทยำศำสตร์

ระบบสืบพันธุ์

4

11 ม.วีรยุทธ

ม.3

วิทยำศำสตร์

แถบสีตัวต้ำนทำน

4

12 มิสหทัยชนก ศรีชนะวัฒน์

ม.4

เคมี

พันธะเคมี

4

13 มิสน้ำฝน

คงแสนคำ

ม.4

ชีววิทยำ

เซลล์

4

14 มิสลำเพย พวงมำลัย

ม.5

ชีววิทยำ 3

เนื้อเยื่อพืช

4

15 ม.ธนำวุฒิ ถิ่นจันทร์

ม.5

ฟิสิกส์ 3

เสียง

1

16 ม.คำรณ

ม.5

เคมี

ปัจจัยที่มีผลต่อ
สมดุลเคมี

4

วัชรพงษ์

เจริญมำก

1. ใช้สีเข้ม ควรปรับสีให้อ่อน ขนำดตัวอักษรชัดเจน
2. ฝึกกำรทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนเนื้อหำ ทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
1. ตัวหนังสือชัดแต่ห้อง 3 ,4
จอไม่สว่ำงทำให้มองไม่ชัด ครูจึงปรับเพิ่มขนำดให้ใหญ่ขึ้นกว่ำเดิม
2. สอนซ้ำและให้แบบฝึกหัดทบทวน เพื่อให้เข้ำใจมำกขึ้น
1. ภำพคมชัด แต่ จอในห้องเรียนมีปัญหำสีของภำพในห้องเรียนบำงห้องไม่ชัด
2. เน้นย้ำ สอนสอดคล้องกับเนื้อหำในหนังสือเรียน
1. ด้ำนภำพของสื่อกำรนำไปใช้ได้ดี อธิบำยสื่อควำมหมำยได้ถูกต้องตำมเนื้อหำ
2. พยำยำมหำตัวอย่ำงให้ครอบคลุม ตำมวัตถุประสงค์
1. ภำพคมชัด แต่ จอในห้องเรียนมีปัญหำสีของภำพในห้องเรียน
บำงห้องไม่ชัด
2. เน้นย้ำ สอนสอดคล้องกับเนื้อหำในหนังสือเรียน
1. ภำพคมชัด แต่ จอในห้องเรียนมีปัญหำสีของภำพในห้องเรียนบำงห้องไม่ชัด
2. เน้นย้ำ สอนสอดคล้องกับเนื้อหำในหนังสือเรียน
1. ภำพประกอบของสื่อ สำมำรถทำให้นักเรียนเข้ำใจมำกขึ้น ดีกว่ำของจริงที่ นร.เห็น
จำกกกำรทดลอง
2. เนื้อหำ ชัดเจนดี
1. ด้ำนภำพของสื่อกำรนำเสนอไม่มีปัญหำ แต่ จอในห้องเรียนทุกห้องมีสีเพี้ยน ควำม
ชัด ควำมสว่ำง และสำยต่อเป็น vga เป็นสำยที่โบรำณมำกแล้ว คอมรุ่นใหม่สำยต่อ
เป็น hdmi ทั้งหมด ทำให้หำต่อใช้งำนได้ยำกเพิม่ ภำระให้ครูผสู้ อน
2. พยำยำมหำตัวอย่ำงให้ครอบคลุม ทำให้ตัวอย่ำงอำจจะเยอะเกินไป
1. มีตวั อย่ำงและแนวข้อสอบที่หลำกหลำย
2. เนื้อหำ ชัดเจนดี

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่

ชั้น

วิชา

1
2

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน
นำยบุญรวม
ติ่งแตง
นำงสำวอมรรักษ์ เจริญศรี

ป.1
ป.2

สังคมฯ
สังคมฯ

ชำดก
ชำดก

3

นำยกำรุณ

ป.3

สังคมฯ

ชำดก

4

นักเรียนมีควำมเข้ำใจได้ง่ำยขึน้

4

นำงสำวสมำภรณ์ จันทโชติ

ป.5

สังคมฯ

พุทธประวัติ

4

นักเรียนเกิดควำมเข้ำใจและสนใจขึ้น

5

นำงปุญชญำ

ป.6

สังคมฯ

4

นักเรียนมีเข้ำใจเนื้อหำมำกขึ้น

6
7

นำงเจรดำ
รัฐประเสริฐ
นำงสำวชนิษฐำ รัตตะมณี

ม.1
ม.2

สังคมฯ
ประวัตฯิ

4
4

นักเรียนได้นำกฎหมำยไปใช้ในชีวิตประจำวัน
นักเรียนมีควำมรู้และเข้ำใจ

8
9

นำยณภัทรพงศ์ ปรุงนิยม
นำงสำวรัชนีวรรณ เต่ำสุวรรณ

ม.3
ม.4

สังคมฯ
ประวัตฯิ

กฎหมำยใน
ชีวิตประจำวัน
กฎหมำย
ประวัติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
พุทธประวัติ
ยุคสมัยทำง
ประวัติศำสตร์ไทย
ควำมสำคัญของ
พระพุทธศำสนำ
อำรยธรรมโบรำณ

4
4

นักเรียนเกิดควำมสนใจและเรียนรูไ้ ด้ดีขึ้น
นักเรียนเข้ำใจดีขึ้น

4

นักเรียนให้ควำมสนใจดี

4

นักเรียนเข้ำใจได้ดี

ศำสนำคริสต์

4

นักเรียนมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำได้ชัดเจน

วรศิลป์
สง่ำเอี่ยม

10 นำงอุมำทิพย์

วรพิพัฒน์

ม.5

สังคมฯ

11 นำงเกษรำ

เกิดมงคล

ม.5

ประวัตฯิ

12 นำงอรพรรณ

ประภำศิรสิ ุลี

ม.6

สังคมศึกษำ
เสริม

ชื่อสื่อการสอน

ประเภท
ผลการใช้สื่อ
ของสื่อ
4
นักเรียมีควำมสนใจมำกขึ้น
4
นักเรียนมีควำมเข้ำใจในเรื่องที่ดีเป็นอย่ำงดี

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่
1 มิส รำพึง

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน
ศรีสวัสดิ์

2 ม. เวสำรัช บัวเจริญ
3 ม. อรรถพงษ์ ปิดตำฝ้ำย
4 ม. สิริพจณ์ อ้นประเสริฐ
5 ม. นที

ศรีสมัย

6 ม. พิษณุพงศ์ สร้อยเกียว
7 ม. ประจักษ์ ศรีภกั ดี

ชั้น

วิชา

ชื่อสื่อการสอน

ประเภท
ของสื่อ
4

ป.1

วิชำสุขศึกษำ

Power point จุดเด่นจุดด้อย

ป.3
ป.4
ป.6

วิชำพลศึกษำ
วิชำพลศึกษำ
วิชำสุขศึกษำ

ม.1

วิชำสุขศึกษำ

ม.2
ม.3

วิชำสุขศึกษำ
พลศึกษำ

ผลการใช้สื่อ
นักเรียนมีควำมเข้ำใจ

ลูกแชร์บอล
คิกร์บอดว่ำยน้ำ
Power point พฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ

2
2
4

นักเรียนรูจ้ ักอุปกรณ์
นักเรียนรูจ้ ักอุปกรณ์
นักเรียนมีควำมเข้ำใจ

Power point พฤติกรรมทำงเพศที่ส่ง
กระทบต่อตนเองและผู้อื่น
Power point เจตคติทำงเพศ
วิเครำะห์ผลกำรเจริญเติบโตและ
สมรรถภำพทำงกำย 5 ด้ำน

4

รักเรียนมีควำมเข้ำใจทุกคน

4
3

นักเรียนมีควำมเข้ำใจ
ประเมินผลได้รวดเร็วและแม่นยำ

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน
1 ม.ศิวพงษ์ อินทมำพลอย
2 มิสกุลวรินทร์ เตชะเจริญพงษ์

ชั้น

วิชา

ชื่อสื่อการสอน

ป.1
ป.2

ดนตรี
นำฎศิลป์

3 มิสชุทิมำ

มุ่ยฮะสูญ

ป.3

ทัศนศิลป์

กำรกำเนิดเสียง
กำรแสดงท่ำทำง
ประกอบเพลง
วัสดุ อุปกรณ์งำนศิลป์

4 ม.เจด็จ

ชนะประสพ

ป.5

ทัศนศิลป์

เส้น สี

ประเภท
ของสื่อ
2
3
1
1

ผลการใช้สื่อ
นักเรียนสำมำรถเข้ำใจง่ำย
นักเรียนสำมำรถเรียนรู้และปฎิบตั ทิ ่ำทำงได้จริง
นักเรียนได้เรียนรู้จำกสื่อของจริง จึงเกิดควำมเข้ำใจมำก
ยิ่งขึ้น
นักเรียนได้เรียนรู้จำกของจริงนักเรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น

5 ม.วณิชวงศ์ วงศ์ชัย
6 มิสนวพร คงภิบำล

ป.5
ป.5

ดนตรี
นำฎศิลป์

4
4

นักเรียนมีควำมเข้ำใจและจำแนกองค์ประกอบของดนตี
นักเรียนสำมำรถตอบคำถำมและปฎิบัติได้จริง

ดนตรี
ทัศนศิลป์
ดนตรี

องค์ประกอบของดนตรี
กำรแสดงประกอบเพลง
พื้นเมือง
กำรปฎิบัติ ดนตรี
กำรสร้ำงสรรค์จิตกรรม
แอพลิเคชั่น Tiny Piano

7 ม.ไพรินทร์ กล่อมสกุล
8 มิสอุษำ อนุสทิ ธิ์
9 ม.รัฎฐำ โกสิตำนนท์

ม.1
ม.2
ม.3

2
4
4

กำรเขียนแบบ
สุนทรียภำพ 3
ประติมำกรรม

กำรเขียนแบบ P 1 จุด
คำรำโอเกะกีต้ำร์
งำนปั้นลอยตัว

4
4
4

นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้นจำกกำรปฎิบตั ิจริง
1.นักเรียนเกิดกำรเรียนรูผ้ ลกำรเรียนที่ดีขึ้น
นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกขึ้น
จำกกำรปฎิบตั ิจริง
นักเรียนมีควำมเข้ำใจในเรื่องที่สอนมำกขึ้น
นักเรียนสำมำรถเล่นกีต้ำร์ได้ดีขึ้น
1.นักเรียนเกิดกำรเรียนรูผ้ ลกำรเรียนที่ดีขึ้น

10 ม.นิคม โขมะนำม
11 ม.ไพศร คูหำพัฒนกุล
12 ม.อรุณชัย ทรัพย์เฟื่องฟู

ม.4
ม.5
ม.6

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ที่

ชื่อ-สกุล
ครูผู้สอน

ชั้น

วิชา

ชื่อสื่อการสอน

ประเภท
ของสื่อ

ผลการใช้สื่อ

4
2

นักเรียนเข้ำใจ สำมำรถทำได้ตำมตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
นักเรียนมีควำมสนใจในกิจกรรม และเข้ำใจบทเรียนมำกขึ้น

1
2

มิสอมร งำมประสิทธิ์
มิสจิภำดำ กงทอง

ป.1
ป.2

เทคโนโลยี
เทคโนโลยี

เทคโนโลยี
กำรเขียนโปรแกรมอย่ำงง่ำย
หยิบ จับ ปรับ แต่ง

3

มิสรจนำ

ป.4

เทคโนโลยี

Scratch แสนสนุก

4

4

ม.จิรพงษ์ พุทธรสเจริญ

ป.6

เทคโนโลยี

4

5

ม.โรจนินทร์ โพธิวงศ์บำรมี

ม.1

เทคโนโลยี1

อัลกอริทึม รหัสลำลอง
และผังงำน
เทคโนโลยี

ทำให้ผู้เรียนเกิดควำมเข้ำใจ และเกิดทักษะจำกกิจกรรมใน
เนื้อหำเพิ่มมำกขึ้น
นักเรียนเข้ำใจดี

4

ทำให้นักเรียนมีควำมเข้ำใจมำกขึน้

6

มิสนพเก้ำ ปรำชญำกุล

ม.2

เทคโนโลยี2

คำดกำรณ์เทคโนโลยีในอนำคต

1

นักเรียนมีควำมเข้ำใจเนื้อหำเรียนมำกยิ่งขึ้น

สุวรรณกุล

7

มิสเกศรำ เจียมเจริญ

ม.3

เทคโนโลยี3

เทคโนโลยีกับกำรแก้ปญ
ั หำ

4

8

ม.ประสบสุข ปรำชญำกุล

ม.4

เขียนโปรแกรม3

9

มิสเปรมฤดี ศรีสุนำรถ

ม.4

มัลติมีเดีย 1

10 ม.สมมำตร ศรีวิศำลศักดิ์

ม.5

11 ม.ณัทกฤช ศรีสุวรรณ

12 ม.ศรัณย์
13 ม.สมพบ

สื่อสำธิตประกอบวงจรควบคุม
อุปกรณ์กับไมโครคอนโทรลเลอร์

3

กำรจัดองค์ประกอบภำพ

4

กรำฟิก1

กำรถ่ำยภำพ (สื่อกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบ Active Learning
ตำมแนว Bloom's Taxonomy
X ClassPoint)

3

ม.5

มัลติมีเดีย

4

รัตนวรรณ

ม.5

ออกแบบกรำฟิก3

เทคนิคกำรผลิตงำน กำรตัดต่อ
กำรลำดับภำพ ภำพยนตร์และ
วีดิทัศน์
Autodesk maya

4

ดี

คำมี

ม.6

4

ช่วยประกอบกำรอธิบำยทำให้นักเรียนเข้ำใจบทเรียนได้ง่ำย
ขึ้น

1
2

มิสนกำพร จิตต์อำรีย์เทพ
มิสจันทนำ ศิรโิ สภำพงษ์

ป.3
ม.3

4
4

นักเรียนก็มีควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
นักเรียนเข้ำใจดีขึ้น

3

มิสวัชรี เรืองศิริ

ม.3

3

4

ม.สงครำม นิคมไปพบูลย์

ม.5

กำรออกแบบกรำฟิก กำรเขียนบทวิทยุกระจำยเสียง
5
เพื่อกำรประชำสัมพันธ์
การงาน
กำรงำน
หนูดูแลของใช้
พื้นฐำนกำรโรงแรม กำรถนอมอำหำร
และอำหำรไทย
กำรงำนอำชีพ
กำรประดิษฐ์บรรจุภณ
ั ฑ์จำก
วัสดุธรรมชำติ
กำรงำนอำชีพ
กำรขยำยพันธุ์พืช

นักเรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรนำวัสดุธรรมชำติ นำมำ
ทำบรรจุภณ
ั ฑ์เป็นกำรช่วยเหลือธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
เด็กมีควำมเข้ำใจเนื้อหำดี

4

1. นักเรียนเข้ำใจเนื้อหำกำรเรียนดี
2. ควรมีวิดีโอประกอบกำรเรียนลงในสื่อ
สำมำรถใช้สำธิตและเป็นตัวอย่ำงกำรฝึกปฏิบัติงำนกับ
นักเรียนในระหว่ำงเรียนได้
นักเรียนได้รู้จำกกำรจัดองค์ประกอบภำพ แล้วนำมำใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้
1. นักเรียนมีควำมกระตือรือร้นและมีส่วนร่วมในระหว่ำงจัด
กิจกรรมกำรเรียนกำรเรียนกำรสอนมำกขึ้น
2. นักเรียนได้เรียนรู้ครบกระบวนกำร 6 ขั้น ตำมแนว
Bloom's Taxonomy โดยใช้ ClassPoint เป็นสื่อในไฟล์
นำเสนอนักเรียนที่สร้ำงจำก MS.Powerpoint
3. ครูสำมำรถประเมินผลกำรรับรูข้ องนักเรียนในระหว่ำง
เรียนได้ง่ำยขึ้น
นักเรียนสำมำรถเข้ำใจได้ง่ำย มีกำรใช้สื่อวีดิโอกำรสอน
ประกอบกับกำรอธิบำย และ ฝึกปฏิบัติ

5

ที่
1

2.

มิสสุภัทรำ ชินะกรติเมธ

ชื่อ-สกุล
ครูผสู้ อน
มิสสุภำพร เกตุสุวรรณ

มิสจิตมิ ำ

วิจิตรสมบัติ

3. มิสประภำศรี ศิริโส

ม.6

Hospitality

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่ดี
ของผู้ให้บริกำร

4

แบบบันทึกการใช้สื่อการสอน โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
กลุ่มสาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ชั้น
วิชำ
ชื่อสื่อกำรสอน
ประเภท
ผลกำรใช้สื่อ
ของสื่อ
ป.1
ภำษำอังกฤษ
Adjective
4
1.เข้ำใจเกี่ยวกับคำ Adjective ที่ใช้อธิบำยลักษณะ ของคน
สัตว์ สิ่งของ ที่มีควำมแตกต่ำงกัน ลักษณะทีโ่ ดดเด่นอย่ำง
2.สนุกสนำนที่ได้ใช้คำมำเล่นเกมและทำกิจกรรมในคำบเรียน
ป.1-ป.3
ภำษำจีน
ภำษำที่ใช้ในห้องเรียน
4
นักเรียนปฎิบตั ิตำมคำสั่งในห้องเรียนได้

ป.2

ภำษำอังกฤษ

Occupations

4

4. มิสสำวิตรี แขกเทศ
5. ม.ธัชพงศ์ แย้มเกษร

ป.2
ป.1, ป.3

ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

Can and can’t
ผลไม้

4
4

6. มิสจิตรำ จันทร์หอม
7. มิสพรพนำ ศิริปิ่น

ป.3
ป.4

ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

Fruits and Vegetables
Computer

4
4

8. มิสบุญสม บุญประเสริฐ

ป.5

ภำษำอังกฤษ

4

ป.4-ป.6

ภำษำจีน

Reading (a trip to the
strawberry farm.)
โรงเรียนของพวกเรำใหญ่มำก

ป.6

ภำษำอังกฤษ

Past Simple Tense

4

9. มิสศิริกลุ สถิตมิลินทำกำศ

10. มิสสุภำพร เพ็ชรสดใส

สื่อประเภทคอมพิวเตอร์คณ
ุ สมบัตทิ ี่ดีของผู้ให้บริกำร

4

เพิ่มภำพให้มำกขึ้นต่อคำศัพท์,แก้ไขคำที่ผิด
และเปลี่ยนรูปภำพที่ไม่ชัดเจน
เข้ำใจกำรใช้ can และ can’t มำกขึ้น
นักเรียนสำมำรถรู้คำศัพท์ผลไม้เห็นภำพในเรื่องมีแบบฝึกหัด
เพื่อตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรียน
ภำพชัดเจนตรงกับคำศัพท์ เข้ำใจง่ำย
มีกำรใช้ภำพสีสรร ดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ และเข้ำใจยิ่งขึ้น ได้
ฟังเสียงเจ้ำของภำษำที่ใช้ในกำรออกเสียง
นักเรียนสำมำรถเข้ำใจและเห็นภำพในเรื่องมีแบบฝึกหัดเพื่อ
ตรวจสอบควำมเข้ำใจของนักเรียน
นักเรียนสำมำรถเข้ำใจและเห็นภำพจำกเรื่องที่เรียนและมีกำร
ฝึกท่องคำศัพท์และฝึกคัดคำศัพท์จำกเรื่องที่เรียนทำให้
นักเรียนสำมำรถจดจำคำศัพท์ได้
นักเรียนเข้ำใจในบทเรียนได้ง่ำยขึน้ และสำมำรถสอนเนื้อหำ
ต่อเนื่องได้อย่ำงรวดเร็ว

11. มิสสมฤทธิ์ รัฐชำติวรศักดิ์

ม.1

ภำษำอังกฤษ

Prepositions

4

12. มิสวัลยำ

พิชัย

ม.2

ภำษำอังกฤษ

Past Simple Tense

4

13. ม.พัชรพล

นิยมกิจ

ม.1-ม.3

ภำษำจีน

4

14. มิสอัญชลี อยู่สุข
15. มิสอำภรณ์ ซุ่นเจริญ

ม.3
ม.4

ภำษำอังกฤษ
ภำษำอังกฤษ

ตอนนี้เวลำที่กรุงเทพฯคือสอง
ทุ่ม
Present Perfect Tense
How to write resume

16. ม.ชัยวัฒน์

ม.5

ภำษำอังกฤษ

Non-Finite Verb

4

ม.4-ม.6

ภำษำจีน

日常使用的词汇

4

สุทธำพัฒน์ธำนนท์

17. มิสอรุณวตี อรุณพูลทรัพย์
18. มิสเพ็ญประภำ จั่นแค้น
19. มิสวีณำ

นิ่มเรือง

ม.4-ม.6

ภำษำอังกฤษ

ม.6

ภำษำอังกฤษ

和句子
แบบทดสอบ Errors
Identification
กำรใช้ Kahoot Application
ในกิจกรรมกำรเรียนรู้คำศัพท์

4
4

1
4

นักเรียนได้รับควำมรู้และเข้ำใจในกำรใช้ preposition of
place and time.
นักเรียนเข้ำใจกำรใช้เรื่องpast simple และสำมำรถบอกเล่ำ
เรื่องรำวในอดีตที่จบลงแล้วโดยใช้verb
นักเรียนมีควำมเข้ำใจและสำมำรถขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
เวลำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้
เพิ่มเติมเนื้อหำ และ แบบฝึกเพิม่
นักเรียนสำมำรถเขียนประวัตสิ ่วนตัวเพื่อใช้ในกำรสมัครเรียน
และสมัครงำนได้
นักเรียนสำมำรถแยกแยะกริยำแท้กับเทียมจำกบทควำม
ต่ำงๆได้
นักเรียนมีควำมเข้ำใจในเนื้อหำกำรเรียนกำรสอน ตรวจสอบ
โดยกำรทำแบบฝึกหัดและกำรแปลจำกจีน-ไทย
ฝึกกำรทำโจทย์ ข้อสอบ
เพิม่ ควำมเข้ำใจในไวยำกรณ์
1.ทำให้ผู้เรียนมีควำมกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ จดจำ
ควำมหมำย และกำรนำคำศัพท์ไปใช้ในประโยค

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
สรุปสื่อการสอน ของคุณครูปฐมวัย ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประเภทของสื่อ มีดังนี้
1. สื่อประเภทวัสดุ ซึ่งได้แก่ สไลด์ ซีท หนังสือเรียน สิ่งพิมพ์ สิ่งประดิษฐ์
2. สื่อประเภทอุปกรณ์ ได้แก่ หุ่นจำลอง ลูกโลก กระดำน เครื่องเล่นเสียง โทรทัศน์ อุปกรณ์ใน ห้องปฏิบัติกำร
3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ กำรสำธิต กำรอภิปรำยกลุ่ม กำรฝึกปฏิบัติงำน กำรเสนองำนหน้ำชั้น กำรจัดนิทรรศกำร
4. สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ได้แก่ กำรใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พรีเซนต์ พำวเวอร์พ้อย แอนิเมชั่น กำร์ตูน
แอพลิเคชั่น หรือ เกมส์ ร่วมถึงกำรใช้อินเตอร์เน็ต
สรุปคุณครูปฐมวัยทุกท่าน ส่งสื่อการสอน ประเภทที่ 1. สื่อสิ่งประดิษฐ์ 100 %

บันทึกรายชื่อสื่อ ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา ปีการศึกษา 2565
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ชื่อ - สกุล
มิสพรพนำ
มิสนำฏยำ
มิสสุพตั รำ
มิสสุอัชลี
มิสวำสนำ
มิสสุภี
มิสวรำรัตน์
มิสอรอุมำ
มิสนฤมล
มิสหนึ่งฤทัย
มิสทิพำภรณ์
มิสสุพตั รำ
มิสศิรลิ ักษณ์
มิสสิริญำพร
มิสวัชรี
มิสยุวดี
มิสพิมพ์พิศำ
มิสขัตติยำ
มิสอรวรรณ
มิสสนิทรัตน์
มิสดำรำรัตน์
มิสมำลินี

แสงจันทร์
กลิ่นขจร
ทับพ่วง
ทองสิทธิ์
ปัญจันตำ
วงศ์พลับ
โสภำรัตน์
ชำนำญ
เล็กศิริ
ทองคำ
แก้วบรรจง
คงคำสวัสดิ์
บูรณะวงศ์ตระกูล
รุ่งเรือง
เกิดท่ำไม้
ทองคำ
จุลศักดิ์
ถีระพงษ์
ศรีขันธมำ
แสงทอง
แตงแย้ม
เขียวชะอุ่มงำม

ชื่อสื่อ
สื่อไม้หนีบมหัศจรรย์
จับคู่ภำพกับเงำใบไม้
สีผลไม้พำเพลิน
อุโมงค์ตัวเลข
จับคู่ภำพกับจำนวนตัวเลข
เรียงลำดับรูปภำพใหญ่- เล็ก
จับคู่ภำพสัตว์กับอำหำร
โดมิโนกระดุมยักษ์
หมวกหนูอยู่ไหน
หนูมีกี่เม็ด
เจ้ำเต่ำเติมพลัง
ใส่ให้ได้ปดิ ฝำให้เข้ำ
หำฉันเจอมั๊ยเอ่ย
มำนับใบไม้กันเถอะ
ร้อยเชือกหรรษำ
กล่องสมบัตมิ หำสนุก
จับคู่ตำมคำสั่ง
นับเลขต้นไม้
พำลูกแก้วลงหลุม
แยกสีไข่
ตัวเลขสร้ำงจินตนำกำร
ทอดลูกเต๋ำเสริมปัญญำพำเพลิน

ระดับชั้น
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 1
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2

เป้าหมายพัฒนาทักษะ
EF (Executive Functions)
จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/วำงแผน จัดระบบ ดำเนินกำร
ควำมจำเพื่อใช้งำน
จดจ่อใส่ใจ/ควบคุมอำรมณ์
จดจ่อใส่ใจ/ควบคุมอำรมณ์/ริเริ่มและลงมือทำ
จดจ่อใส่ใจ/ควบคุมอำรมณ์/ริเริ่มและลงมือทำ
จดจ่อใส่ใจ/ควบคุมอำรมณ์/ริเริ่มและลงมือทำ
จดจ่อใส่ใจ/ควบคุมอำรมณ์/ริเริ่มและลงมือทำ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/มุง่ สู่เป้ำหมำย
จดจ่อใส่ใจ/ริเริ่มและลงมือทำ/ยืดหยุ่นควำมคิด
จดจ่อใส่ใจ/มุ่งสู่เป้ำหมำย
จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
จดจ่อใส่ใจ/ริเริ่มและลงมือทำ/กำรมุ่งเป้ำหมำย
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ

23
24
25
26
27
28
29
30

มิสณัฐภำ
มิสทัศนีย์
มิสพวงทอง
มิสขวัญหทัย
มิสวิมล
มิสวลีลักษณ์
มิสนงค์นุช
มิสกำญจนำ

ธนภูมิ
ยันตะศรี
กุลละวณิชย์
โตสุขเจริญ
สมศรี
สืบต้อย
ใจยะสัน
พงษ์เจริญ

จับคู่พยัญชนะไทย ก - ฮ
ฉันอยู่ไหนดี
ร้ำนลูกชิ้นย่ำง A a – Z z
แว่นผสมสี
ข้ำวสำรเสก 7 สี
อะไรเอ่ย
คณิตศำสตร์สนุกคิด
pick up the ball…variety

ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 2
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

มิสจุฑำมำศ
มิสดำริกำ
มิสฐิตมิ ำ
มิสนพวรรณ
มิสอำภิญญำ
มิสพนิตตำ
มิสเจนจิรำ
มิสมลฤดี
มิสวิลำวัณย์
มิสพัชร์ธิภรณ์
มิสวำสนำ

เจ็งเจริญ
กลิ่นอบเชย
ลำยประดิษฐ์
พลอินทร์
อรุณพงษ์
จิตต์อำรีย์เทพ
เชื้อแก้ว
รอดเงิน
ยืนยง
ชื้อผำสุข
แซ่โค้ว

หำคู่ให้ฉันที
มำ มำ ส่องซิจ๊ะ
จับคู่ผลไม้กับคำ
โดมิโนหรรษำ
กล่องคณิตชวนคิด
ตำกผ้ำพำเพลิน
วงล้อภำพกับคำภำษำไทย
count number
จับคู่ตัวโน๊ต
จับคู่ภำพกับเงำ
เขำวงกต

ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3
ปฐมวัยปีที่ 3

ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/วำงแผน จัดระบบ ดำเนินกำร
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/ยืดหยุ่นควำมคิด
ควำมจำเพื่อใช้งำน
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/ควบคุมอำรมณ์
ควำมจำเพื่อใช้งำน/ยั้งคิด ไตร่ตรอง/ควบคุมอำรมณ์
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/ยืดหยุ่นควำมคิด/ริเริ่มและลงมือ
ทำ/ควบคุมอำรมณ์/ประเมินตนเอง
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/ริเริ่มและลงมือทำ
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ/ริเริ่มและลงมือทำ/มุ่งสู่เป้ำหมำย
จดจ่อใส่ใจ/มุ่งสู่เป้ำหมำย
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
ควำมจำเพื่อใช้งำน
จดจ่อใส่ใจ/มุ่งสู่เป้ำหมำย
จดจ่อใส่ใจ/มุ่งสู่เป้ำหมำย
ยั้งคิด ไตร่ตรอง/จดจ่อใส่ใจ
จดจ่อใส่ใจ/วำงแผน จัดระบบ ดำเนินกำร
ควำมจำเพื่อใช้งำน/จดจ่อใส่ใจ
วำงแผน จัดระบบ ดำเนินกำร/จดจ่อใส่ใจ/ยั้งคิด ไตร่ตรอง/ริเริม่
และลงมือทำ

