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๑ นางแวววลี สิริวรจรรยาดี
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเสนศิริอนสุรณ์ บรีุรัมย์

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction - CAI) กระบวนการคิด
คณิตศาสตร์

๒ นางนนัทพร มัน่ทัพ
ศึกษานเิทศก์

ช านาญการพิเศษ
ส านกังานเขตพื้นที่

การศึกษามธัยมศึกษาเขต ๕
สิงหบ์รีุ

คู่มอืแบบทดสอบพัฒนาทักษะของนกัเรียนด้าน
การอา่น การเขียน การคิดวิเคราะหต์ามแนว 
PISA

๓ นางแสงดาว ผมงาม
ครูวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบางระจันวิทยา สิงหบ์รีุ

หนงัสืออา่นเพิ่มเติมแบบบรูณาการทักษะการ
อา่น การคิดวิเคราะห ์และการเขียนส่ือความโดย
ใช้เนือ้หาในท้องถืน่จังหวัดสิงหบ์รีุ

๔ นางสาวธนนัทญา ตาดี
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบา้นหนองแวงเปง่ ขอนแกน่

แบบฝึกทักษะการคิดวิเคราะหท์างคณิตศาสตร์
ชัน้ ป.6 เร่ืองสมการและการแกส้มการ

๕ นางพิมพา สุขวิบลูย์
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนวัดใหมย่ายนุย้ กรุงเทพฯ

ส่ือประสม อา่น เขียน คิด วิเคราะห ์"ค าที่มี
ตัวสะกดแมก่ก"

๖
นางสาว

มณีนภาพรรณ ฐีฎภัทรมนตรี
ครู

ช านาญการ
โรงเรียนกดุฉิมวิทยาคม นครพนม

บทเรียนการ์ตูน  วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เร่ือง
 สารและสมบติัของสาร

๗ นางสาวศิริวรรณ ฉิมแย้ม
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

ชุดฝึกการอา่นจับใจความวิชาทักษะภาษาไทย 
(ท30202)

๘ นายพงษพ์ิพัฒน ์นลิผาย ครู โรงเรียนวัดเขาสุกมิ จันทบรีุ
บทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เร่ืองดอกและส่วนประกอบของดอก

๙ นางพีรญา นลิผาย ครู
โรงเรียนศรีรัตน์
ราษฎร์นเุคราะห์

จันทบรีุ
บทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เร่ือง อาหารถิน่จันท์

๑๐ นายธนาธิป นามผีล
นกัศึกษา

ประสบการณ์
วิชาชีพ

โรงเรียนศรีรัตนร์าษฎร์นุ
เคราะห์

จันทบรีุ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ืองบทประยุกต์

๑๑ นางกอบแกว้ ยลพันธ์ุ
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

การพัฒนาบทเรียนส าเร็จรูปเสริมทักษะการอา่น
ภาษาองักฤษ เร่ือง เทคนคิการคาดเดา
ความหมายของค าศัพท์

๑๒ นางเพ็ญจันทร์ โชติรัตนศักด์ิ
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

การพัฒนาชุดกจิกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนคิ
แอทลาส (Active Teaching and Learning 
Approaches in Science-ATLAS)

รายช่ือผู้น าเสนอผลงานการประกวดสือ่การสอน อ่าน เขียน และคิดวิเคราะห ์
ในงาน "สดุยอดการเรียนภาษาและคิดวิเคราะห"์

วันที ่๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
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๑๓ คุณกนษิฐา อุน่อนนัต์
ครู/หวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์

โรงเรียนบดินทร์เดชา 
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กรุงเทพฯ
เอกสารประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ราก
หญ้าสู่สากลส่ือสาร (Science for all)

๑๔ นางพเยาว์ ภาษติ
พนกังานราชการ

ครู
โรงเรียนวัดประชาบ ารุง ฉะเชิงเทรา E-Book ส่ือการสอนสู่อาเซียน

๑๕ นายสุรเชษฐ อนมุาตร์ ครู ค.ศ. 3 โรงเรียนสตึก บรีุรัมย์
ลิฟท์อนรัุกษพ์ลังงาน กรณีเรียนรู้แบบ STEM 
(Science, Technology, Engineer and 
Mathematics)

๑๖ นายริปอง กลัติวาณิชย์ ครู โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
นทิานส่งเสริมการอา่น 
เร่ือง ลูกหมอููด๊อิด๊

๑๗ นายศักด์ิชาย ขวัญสิน ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนบา้นปงแมล่อบ ล าพูน
การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้เร่ือง สถิติ โดยการ
ใช้บริบทเปน็ฐาน

๑๘ นางมาลิน ีมพีะเนาว์
ครูวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ

การพัฒนาความคงทนของค าศัพท์โดยการใช้
บตัรค า

๑๙ นางสาวพิกลุ แสนชัยนาท
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนบางปะกอก

วิทยาคม
กรุงเทพฯ เอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความนา่จะเปน็

๒๐ นางสาวนนัทพร  แสงอไุร
ครูวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ

ส่ือวีดีทัศนค์าราโอเกะเพื่อฝึกทักษะการอา่น
ท านองเสนาะ

๒๑ นางปรางค์ทอง  แทบศรี
ครู

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก

ชุดกจิกรรมด้วยการสอนยุทธศาสตร์เมตาคอกนิ
ชัน เร่ืองการตัดกรวยเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในการแกป้ญัหาคณิตศาสตร์

๒๒ นายณัฐพล ชนนิพร
ครูวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษ
โรงเรียนพรตพิทยพยัต กรุงเทพฯ

การพัฒนากระบวนการคิดผ่านโครงการละคร
เพลงภาษาฝร่ังเศส

๒๓ นางมนวิภา ออ่นศรี ครู ค.ศ. ๒
โรงเรียนบดินทร์เดชา 

(สิงห ์สิงหเสนี) 2
กรุงเทพฯ บทเรียนส าเร็จรูป

๒๔ นางสาวรสทิพย์ ระโหฐาน
โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา

พัฒนาการ รัชดา
กรุงเทพฯ กวีนอ้ยตามรอยกวีศรีสยาม


