
 

แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 

 

 

ที ่ โรงเรียน เจ้าของสื่อ ชื่อสื่อ ระดับชั้น ลิงค์เชื่อมสื่อ.....คลิก หมายเหตุ 
๑ 

บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์ นามเรียกขาน ป.5 https://drive.google.com/open?id 
=1Ke2kSZ2-EXl6V49lueelFvueYCFExz2A 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒ 
บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์

ค านามเรยีก
ขาน 

ป.5 https://drive.google.com/open?id 
=1Bq6JeRv4X_6tZwMa_IxD1fs0xBEmzuk_ 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๓ 
บ้านทับไฮ นายช านาญ ช านิยันต ์

ค านามเรยีก
ขาน 

ป.5 https://drive.google.com/open?id 
=1eqNQJ8HEOeqTY4ZF2k4AZmr3Ch-rgk9X 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๔ อนุบาลหนอง
แสง 

นางสาวทัศพร บุตรทหาร   ป.6 https://www.facebook.com/nanan 
.wanida.7/videos/150871367149829 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๕ บ้านค าม่วง นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศร ี สระ เ- ป.1 https://youtu.be/_-EKoGL7DK8 
 

๖ บ้านนาด ี
สร้างบง 

นางสาวณัฐฐินันท์ สมิพา 
การผัน

วรรณยุกต ์
ม.1 https://drive.google.com/open?id 

=1fzhmbketVrihN_zFwTp-hC53p4ToPwKW 
 

๗ 
บ้านโนนสิมมา นายธีรยุทธ จันทร์ชา แบบฝึก ป.1 https://drive.google.com/open?id 

=1HtkO_dapBxm-nRh1dss4kXDUYs0D1a1M 
ต้องขอสิทธ์ิ 

เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 
๘ บ้านโคกสว่าง นางสาวมุขดา สุพร  ม.1 https://forms.gle/24cDLh3EX1TQozSC9 

 
๙ 

บ้านท่าเปลือย นางสาวชญานี สายเสมา  ป.1 https://wordwall.net/th/resource/ 
19839362  

๑๐ บ้านค าบอน 
 

นางสาวศิริภสัสร ทาศิร ิ
 

 
ป.1 

 

https://www.youtube.com/watch?v 
=T6wLZBeJFZU&t=520s 
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-๒- 

แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

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

๑๑ บ้านห้วยบง 
ดงมะไฟ 

จิตลดา สาโถน  
 

ป.1 https://youtu.be/zp_DBiu4coU 
 

๑๒ ชุมชนจ าป ี นางอุไร พรมบุตร สระ อ า ป.1 https://youtu.be/5LgomGmV7to 
 

๑๓ ชุมชนจ าป ี นางอุไร พรมบุตร 
 

สระ แอ 
ป.1 https://drive.google.com/open?id 

=1i_kd3rgc675fUZ2W7HKRwebO7NVcrtap  
๑๔ 

บ้านโคกสว่าง นางประคอง สาระทนงค์ ใบงาน ป.1 https://drive.google.com/open?id 
=1Tu8nlhwixRMjOgyf3KEt33plbqWK_xqJ 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๑๕ 
ชุมชนจ าป ี นางสาวพิชญาฎา เชี่ยวชาญ 

ไตรยางค์หรือ
อักษรสามหมู ่

ป.4 http://pitchayada33.blogspot.com/ 
 

๑๖ อนุบาลโนน
สะอาด 

นายภูมินทร์ ภูธนกรานต ์ NO ACTIVE ป.2 https://drive.google.com/open?id 
=1rirqHCDc9IR8lwOpwY6jrNbyMNyUTK3H 

 

๑๗ ชุมชนวัดป่าทรง
ธรรม 

นางสาวอุไรวรรณ ดีลุนชัย บทอาขยาน ป.4 
https://drive.google.com/file/d/ 
154nJbqFgpKsyNfdrR4NOKQGvaZR3cf 
-v/view?usp=sharing  

๑๘ บ้านโคก 
หนองแวง 

นางสาวชนิกานต์ ธนะสตูร สระ  -ะ ป.1 https://youtu.be/vqUhSJaNGMA  

๑๙ บ้านหนองลุ
มพุกหญ้าม้า 

นางสาววฤนดา ไชยรบ NO ACTIVE ป.2 
https://drive.google.com/open?id=1ow
ZwuFaHBxEsQHw4qSwI6n8EKLOEMKxd 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๐ 
บ้านม่วงดง นายศุภชัย พงษ์ค าผาย ค าบุพบท ป.5 

https://drive.google.com/file/d/1-
mbqZcaogEyIVB5OR762FX4bAMJxxMco/
view?usp=drivesdk 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 
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-๓- 

  แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

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

๒๑ 
อนุบาล 
หนองแสง 

นางสาววิทยารัตน ์ โคตรน้อย ฝึกอ่านค า ป.1 
https://www.facebook.com/ 
100002556361968/videos/ 
176499591250970  

๒๒ ชุมชนจ าป ี นางอุไร  พรมบุตร สระ อุ ป.1 
https://youtu.be/ 
mQKM1HLHqco  

๒๓ ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวปิ่นอนงค์ เชิมชัยภูม ิ   ป.1 
https://www.youtube.com/watch?v=4S
B7tky0BmA&t=25s  

๒๔ บ้านค าบอน นางสาวไอลดา  คงเจรญิ 
มาตรา ตัว 

สะกด 
ป.2 

https://www.youtube.com/watch?v=R8r
efReeb4o  

๒๕ บ้านเชียงกรม นางลาวัลย์  ทาระชัย NO ACTIVE ป.1 
https://drive.google.com/open?id=1989
nJUrR4BeB9dzOTwWDtt5MWEjAGmQU 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๖ บ้านเชียงกรม นางลาวัลย์ ทาระชัย NO ACTIVE ป.1 
https://drive.google.com/open?id=19S6
4WGhXO2n1BD2wb_-iIn3hNTSPIbkG 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๗ 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นางสาวทิพาวรรณ อุปเนตร NO ACTIVE ม.2 
https://drive.google.com/open?id=1U74
xs7wbtREDb6w3STqKPap2luNuJ55L 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๘ 
อนุบาลประจักษ์
ศิลปาคม 

นางสาวทิพาวรรณ อุปเนตร NO ACTIVE ม.3 
https://drive.google.com/open?id=1T9f
RWSXtv6mGsNaY4MfzoXdHUhxLqPmN 

ต้องขอสิทธ์ิ 
เข้าถึงจากเจ้าสื่อ 

๒๙ บ้านค าม่วง นางสาวสุทธิดา โคตรพรหมศร ี   ป.1 
https://sites.google.com/u/0/d/1-
q2afX7x2rIdm_Y8UQ9ip5dtdTIZy00q/ 
edit  

๓๐ 
บ้านกอก 
 

นางนันธิวา สังวันนา 
 

ไตรยางงค์ ป.4 https://youtu.be/y_CoJSgGvhc 
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-๔- 

 

ตารางที่ ๗  แสดงรายการสื่อการเรียนรู้ออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ) 

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

๓๑ 
บ้านวาป ี นางวันเพ็ญ  เทพนคร สระ -า ป.1 

https://drive.google.com/file/ 
d/1pt6H5WFozQIXEMaY2I6RlWHNZ 
tpeJ9aW/view?usp=drivesdk  

๓๒ อนุบาลหนอง
แสง 

นางสาวทัศพร บุตรทหาร 
ข้อเท็จจริง 

และข้อคิดเห็น 
ป.6 https://youtu.be/ZwGUry7n6WA 

 
๓๓ 

ชุมชนจ าป ี นางสาวพิชญาฎา เชี่ยวชาญ 
ไตรยางค์หรือ
อักษรสามหมู ่

ป.4 http://pitchayada33.blogspot.com/ 
 

๓๔ ชุมชนจ าป ี นางอุไร  พรมบุตร สระ เ-า ป.1 https://youtu.be/NLSKqiox-D8 
 

๓๕ 
ค าค้อพิทยศึกษา นางสาวรัชฎาพร  ชาแท่น พยางค์และค า ป.5 https://youtu.be/X2SFdG0dBVk 
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