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การจัดกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง 

 กิจกรรมชมุนมุ เป็นกิจกรรมนกัเรียนท่ีสถานศกึษาสนบัสนนุให้ผู้ เรียนรวมกลุม่กนั จดัขึน้ตามความสนใจ 

ความถนดั ความสามารถของผู้ เรียน เพื่อเตมิเตม็ศกัยภาพของผู้ เรียนตามเจตนารมณ์ของหลกัสตูรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

 ชุมนุม หมายถึง การรวมกลุม่ของผู้ เรียนท่ีมีความสนใจ ความถนดัในเร่ืองเดียวกนัและร่วมปฏิบตัิกิจกรรม

ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ของตนเองให้เต็มตามศกัยภาพ ตลอดจนปลกูฝัง

จิตส านกึในการท าประโยชน์ตอ่ตนเองและสงัคม 

 กิจกรรมชุมนุม มีหลักการ ท่ีส าคญัดงันี ้

 1.เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้ เรียนตามความสมคัรใจ 

 2.เป็นกิจกรรมท่ีผู้ เรียนร่วมกนัท างานเป็นทีม ช่วยกนัคดิ ช่วยกนัท า และช่วยกนัแก้ปัญหา 

 3.เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมและพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

 4.เป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัวยัวฒุิและวฒุิภาวะของผู้ เรียน รวมทัง้บริบทของสถานศกึษาและท้องถ่ิน 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมชุมนุม มีดงันี ้

1.เพื่อให้ผู้ เรียนได้ปฏิบตัิกิจกรรมตามความสนใจ ความถนดั และความต้องการของตน 

2.เพื่อให้ผู้ เรียนได้พฒันาความรู้ ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ทัง้ทาง

วิชาการและวชิาชีพตามศกัยภาพ 

3.เพื่อสง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ตอ่ตนเองและสว่นรวม 

4.เพื่อให้ผู้ เรียนท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

  

การบริหารงานการจัดกิจกรรมชุมนุม 

 การบริหารงานการจดักิจกรรมชมุนมุ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายของหลกัสตูร โดยมีแนวทางการ

ด าเนินการดงันี ้

1.ประเภทของกิจกรรมชุมนุมแบง่เป็น 5 ประเภท มีดงันี ้

 1.1กิจกรรมชมุนมุเชิงวิชาการ เพื่อสนบัสนนุการเรียนรู้กลุม่สาระการเรียนรู้ใน 8 กลุม่สาระ เป็นกิจกรรมท่ี

มุง่เน้น สง่เสริมความรู้ความเข้าใจ ด้านวิชาการในรายวิชาตา่งๆ ทัง้ในห้องเรียน และเสริมบทเรียน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์และคณุคา่ในชีวิตประจ าวนัเช่น ชมุนมุอกัษรไขว้หรรษา, ชมุนมุ A-Math เป็นต้น 



 1.2กิจกรรมชมุนมุเพื่อพฒันาสงัคมและจิตใจ เป็นกิจกรรมท่ีมุง่สร้างเสริมนิสยัการท าประโยชน์เพื่อสงัคม 

เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนรู้จกัและเข้าใจตนเอง ปลกูฝังคณุลกัษณะนิสยัท่ีเอือ้ตอ่การท าประโยชน์เพื่อสงัคม เห็นแนวทางท่ี

จะท าประโยชน์ให้กบัสงัคม และสามารถน าไปปฏิบตัใินชีวิตประจ าวนัได้ เชน่ ชมุนมุบ าเพ็ญประโยชน์, ชมุนมุ

ลกูเสือ, ชมุนมุแนะแนว, ชมุนมุจิตรกรรม เป็นต้น 

 1.3กิจกรรมชมุนมุเพื่อการสง่เสริมการประกอบอาชีพ เป็นกิจกรรมท่ีสง่เสริมประสบการณ์ การใช้เวลาวา่ง

ให้เป็นประโยชน์ รู้จกัช่วยเหลือผู้ อ่ืน และเข้าใจกระบวนการประกอบอาชีพ ในระหวา่งเรียนเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์

ตอ่ตนเองและสว่นรวม เช่น ชมุนมุตุ๊กตานา่รัก, ชมุนมุ 101 ไอเดีย เป็นต้น 

 1.4กิจกรรมชมุนมุเพื่อสง่เสริมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม เพื่อให้นกัเรียนตระหนกัถึงการรักษา สง่เสริม

คณุภาพสิง่แวดล้อม นกัเรียนรู้จกั แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความคดิ ประสบการณ์ในการอนรัุกษ์

สิง่แวดล้อม รวมทัง้การช่วยเหลือในการให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์กรภายในและภายนอกโรงเรียนทางด้าน

สิง่แวดล้อม เช่น ชมุนมุห้องเรียนสีเขียว, ชมุนมุคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น 

 1.5กิจกรรมชมุนมุเพื่อสง่เสริมอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทย เพื่อสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดความภมูิใจในความ

เป็นไทยอนัมีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตระหนกัถึงความส าคญัและความเป็นมาของชาติไทย และมีสว่นร่วมใน

การอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามของชาต ิเช่น ชมุนมุการละเลน่เดก็ไทย, ชมุนมุมนต์รักเสียงเพลง เป็นต้น 
 

2.หลักเกณฑ์การจัดตัง้ชุมนุมโรงเรียนอสัสมัชญัล าปางได้จดักิจกรรมชมุนมุในทกุช่วงชัน้ โดยจดัอย่าง

หลากหลาย เพื่อสนองความสนใจ ความถนดั เหมาะสมกบัวยัและวฒุิภาวะของนกัเรียน ในช่วงชัน้ท่ี 1 นกัเรียนยงัมี

ความพร้อมในการเลือกน้อย เพื่อความเหมาะสมของวยั จงึจดัให้นกัเรียนเข้าเรียนกิจกรรมชมุนมุตามฐานกิจกรรม 

ในช่วงชัน้ท่ี 2-4 ได้เลือกกิจกรรมตามความถนดัและความสนใจ โดยมีหลกัเกณฑ์ดงันี ้

 1. ครูท่ีปรึกษาและนกัเรียนร่วมมือกนัวางแผนจดัตัง้ชมุนมุ โดยร่วมกนัก าหนดช่ือชมุนมุ 

 2. นกัเรียนเป็นผู้ เลือกชมุนมุตามความสนใจ หรือ ครูเป็นผู้ก าหนดตามความเหมาะสม 

 3. กิจกรรมชมุนมุต้องมีครูท่ีปรึกษาชมุนมุอยา่งน้อย 1 คน แตไ่ม่เกิน 3 คน 

 4. ขนาดของชมุนมุ ประกอบด้วยสมาชิกในอตัราสว่นนกัเรียนตอ่ครูท่ีปรึกษา 25:1    (ยืดหยุน่ได้ท่ีอตัรา 

20-30:1) 
 

3.หน้าที่ของครูที่ปรึกษาชุมนุม มีบทบาทดงัตอ่ไปนี ้

 3.1ศกึษาหลกัการและวตัถปุระสงค์ ขอบขา่ย ของการจดักิจกรรม และวิธีการประเมินผลผู้ เรียนให้บรรลุ

วตัถปุระสงค์อยา่งชดัเจน 



 3.2ปฐมนิเทศ เลือกตัง้คณะกรรมการ ชีแ้จงท าความเข้าใจกบันกัเรียนในเร่ืองการปฏบิตักิิจกรรมเพื่อให้

บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

3.3สง่เสริม/ ร่วมแสดงความคดิเห็น /ออกแบบการจดักิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ในการพฒันาผู้ เรียนให้เกิด

ความรู้ ทกัษะ ในเข้าร่วมกิจกรรมชมุนมุ 

 3.4ประสานงานและอ านวยความสะดวกในด้านทรัพยากรตามความเหมาะสม เชน่ สถานท่ีเอือ้ตอ่การจดั

กิจกรรม เป็นต้น 

 3.5ให้ค าปรึกษา ดแูล ตดิตามการจดักิจกรรมของนกัเรียนให้เป็นไปตามแผนงานด้วยความเรียบร้อยและ

ปลอดภยั 

 3.6ประเมินผลการเข้าร่วมปฏิบตัิกิจกรรมของนกัเรียน 

 3.7สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรมตอ่หวัหน้ากิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 

 

4.การประเมนิผลการจัดกิจกรรมชุมนุมเป็นเร่ืองท่ีส าคญัอีกประการหนึง่ ส าหรับการผา่นช่วงชัน้หรือจบ

หลกัสตูร นกัเรียนต้องเข้าร่วมและปฏิบตัิกิจกรรมชมุนมุ ตลอดจนผา่นการประเมนิตามเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก าหนดตาม

แนวประเมินดงันี ้

 4.1ประเมินการร่วมกิจกรรมชมุนมุตามวตัถปุระสงค์ของชมุนมุ ด้วยวธีิการท่ีหลากหลาย ตามสภาพจริงให้

ได้ผลประเมินท่ีถกูต้องครบถ้วน 

 4.2ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชมุนมุ และนกัเรียนมีบทบาทในการประเมิน ดงันี ้

 ครูท่ีปรึกษากิจกรรมชมุนมุ 

(1)ต้องดแูลและพฒันานกัเรียนให้เกิดคณุลกัษณะตามวตัถปุระสงค์ของกิจกรรม 

(2)ต้องรายงานเวลา และพฤตกิรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของนกัเรียน 

(3)ต้องศกึษาติดตาม และพฒันานกัเรียนในกรณีท่ีนกัเรียนไมเ่ข้าร่วมกิจกรรม 

นกัเรียน 

(1)ปฏิบตัิกิจกรรมให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ 

(2)มีหลกัฐานแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมไมน้่อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด พร้อมทัง้แสดงผลการ

ปฏิบตัิกิจกรรม และพฒันาการด้านตา่งๆ 

(3)ถ้าไมเ่กิดคณุลกัษณะตามวตัถปุระสงค์ ต้องปฏิบตัิกิจกรรมเพิม่เติม ตามท่ีครูท่ีปรึกษามอบหมาย 

  



4.3เกณฑ์การผา่นกิจกรรมชมุนมุ มีดงันี ้

 (4.3.1)นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชมุนมุไมน้่อยกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 

 (4.3.2)นกัเรียนผ่านจดุประสงค์ท่ีส าคญัของแตล่ะกิจกรรม 

 (4.3.3)นกัเรียนต้องผา่นเกณฑ์ประเมนิในข้อ (3.3.1)และ (3.3.2)จงึจะได้ผลการเรียน “ผ” ในกิจกรรมชมุนมุ 
 

5.งานชุมนุมท่ีเก่ียวข้องกบัแผนงาน และ/หรือ โครงการอ่ืนๆ 

 1.กรณีท่ีชมุนมุใดมีการจดักิจกรรมหรือน านกัเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้ท าแผนปฏิบตัิงานระบไุว้ใน

ตารางปฏิบตัิงานไว้อยา่งชดัเจนและน าเสนอ เพื่อพิจารณาอนมุตัิจากผู้อ านวยการโรงเรียนตามระบบตอ่ไป 

 2.กรณีท่ีชมุนมุใดมีโครงการสอดแทรกอยูใ่นชมุนมุให้เขียนรายละเอียดโครงการเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการ

ในการอนมุตัิให้ด าเนินการได้ ตามแบบฟอร์มท่ีแนบมา 

 3.การวางแผนน าเสนอผลงานกิจกรรมชมุนมุในวนัวิชาการ 

 4.กิจกรรมชมุนมุสง่แบบบนัทกึการจดักิจกรรม เพื่อการก ากบัติดตามจากฝ่ายวิชาการทกุวนัองัคารท่ี ๔ 

ของเดือน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารจัดตัง้กิจกรรมชุมนุม.......................................................... 

ระดับชัน้...................................................... 

โรงเรียนอัสสัมชัญล าปาง   ปีการศกึษา 2560 

 

ช่ือกิจกรรมชมุนมุ ....................................................................................... ............... ............................ 

 

ประเภทกิจกรรมชมุนมุ 

   กิจกรรมชมุนมุเขงิวิชาการเพ่ือสนบัสนนุการเรียนรู้ใน 8 กลุม่สาระฯ 

   กิจกรรมชมุนมุเพื่อพฒันาสงัคมและจิตใจ 

  กิจกรรมชมุนมุเพื่อการสง่เสริมการประกอบอาชีพ 

   กิจกรรมชมุนมุเพื่อสง่เสริมการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 

   กิจกรรมชมุนมุเพื่อสง่เสริมอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมไทย 

   กิจกรรมชมุนมุอ่ืนๆ............................ ............... ............... .................................... 

 

ครูท่ีปรึกษา 

 1............................................... ............... ............... ............... ....................................... 

 2................................................ ............... ............... ............... ..................................... 

 
 

หลกัการและเหตผุล 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 
 

วตัถปุระสงค์ 

        1................................................................................... ............... ................................................... 

        2.................................................................................. ............... .................................................... 

        3................................................................................ ............... ...................................................... 



เป้าหมาย 

 1........................................................................ ............... ........................................................... 

 2........................................................................ ............... .......................................................... 

 3....................................................................... ............... ........................................................... 

 

คณุสมบตัิสมาชิก 

 1.............................................................. ............... .................................................................... 

 2....................................................... ............... .......................................................................... 

 3....................................................... ............... ......................................................................... 

 

จ านวนสมาชิก     ....................  คน 

 

สถานท่ีจดักิจกรรมชมุนมุ    ....................................................................................................................... 

 

ช่วงเวลาจดักิจกรรมชมุนมุ  ................................................. ............... ......................................................... 

 

ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

ล าดบัท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

1 รับสมคัร   

2 ชีแ้จงจดุประสงค์ของชมุนมุและเลือกตัง้คณะกรรมการ   

3 ด าเนินการจดักิจกรรม   

4 ประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม   

 

งบประมาณ  ..........................................................  บาท 

 

 



คณะกรรมการกิจกรรมชมุนมุ 
 

 1........................................................  ประธาน  ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 2.......................................................  รองประธาน ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 3.......................................................  รองประธาน ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 4.......................................................  เหรัญญิก ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 5.......................................................  ประชาสมัพนัธ์ ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 6.......................................................  กรรมการ ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 7.......................................................  กรรมการ ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 8.......................................................  กรรมการ ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 9.......................................................  กรรมการ ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 10.......................................................  เลขานกุาร ชัน้.............. เลขท่ี........ 
 

ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ   
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 
 1............................................................................................................ ........................................... 
 2...............................................................................................................................................  
 3.............................................................................................................. ......................................... 
        ……………………………… 
        (…………………………….) 

                     ผู้จดัตัง้ชมุนมุ 

       .....................................                                   .................................... 
     (…………………………….)                                      (……………………………) 
                ครูท่ีปรึกษา                 ครูท่ีปรึกษา 
 

       ...................................                   .......................................... 
    ( มิสภิชญาภา   เสมอพิทกัษ์ )                                    (  มิสกลัยาลกัษณ์   สผุาครอง ) 
              งานชมุนมุ                                                                         หวัหน้าฝ่ายวชิาการ 



รายช่ือสมาชิกกิจกรรมชมุนมุ 

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ชัน้ ล าดบั ช่ือ-สกลุ ชัน้ 
1   26   
2   27   
3   28   
4   29   
5   30   
6   31   
7   32   
8   33   
9   34   
10   35   
11   36   
12   37   
13   38   
14   39   
15   40   
16   41   
17   42   
18   43   
19   44   
20   45   
21   46   
22   47   
23   48   
24   49   
25   50   

 

 

     .................................     ................................. 

(.......................................)                                                      (.......................................)   

           ครูท่ีปรึกษา                                                                               ครูท่ีปรึกษา 

 



แผนปฏิบัตงิานกิจกรรมชุมนุม 
 

ภาคเรียนท่ี ............     เวลาเรียน  20  คาบ 

  

ท่ี วนั เดือน ปี รายการกิจกรรม ผู้ รับผิดชอบ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 

 

     .................................     ................................. 

(.......................................)                                                      (.......................................)   

           ครูท่ีปรึกษา                                                                               ครูท่ีปรึกษา 



รายการจัดกจิกรรมชุมนุม 

ครัง้ที่ ................ 

ภาคเรียนที่ ............./............. 
 

วนัท่ี.........เดอืน.............................พ.ศ..............  ช่ือกิจกรรม....................................................................... 

จ านวนสมาชิก.....................คน        เข้าร่วมกิจกรรม.....................คน     ไม่เข้าร่วมกิจกรรม......................คน 

 

1.วตัถปุระสงค์ 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

2.ผลการปฏิบตัิกิจกรรม 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

3.ปัจจยัสง่เสริมท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพในการจดักิจกรรม 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

4.ปัญหาอปุสรรคในการจดักิจกรรม/แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
 

 

 

           .................................              ................................. 

        (.......................................)                                                      (.......................................)   

                   ครูท่ีปรึกษา                                                                               ครูท่ีปรึกษา 

 



แบบบนัทกึเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชมุนมุ 

ภาคเรียนท่ี........จ านวน 20 คาบ 

ท่ี ช่ือ-สกลุ                     รวม ร้อยละ คะแนน 

1                         
2                         
3                         
4                         
5                         
6                         
7                         
8                         
9                         
10                         
11                         
12                         
13                         
14                         
15                         
16                         
17                         
18                         
19                         
20                         
21                         
22                         
23                         
24                         
25                         
26                         
27                         
28                         
29                         
30                         



แบบบนัทกึเวลาเข้าร่วมกิจกรรมชมุนมุ(ตอ่) 

ภาคเรียนท่ี........จ านวน 20 คาบ 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
 

                    รวม ร้อยละ คะแนน 

31                         
32                         
33                         
34                         
35                         
36                         
37                         
38                         
39                         
40                         
41                         
42                         
43                         
44                         
45                         
46                         
47                         
48                         
49                         
50                         

 

 

              ..............................         ................................. 

    (.......................................)                                        (.......................................)   

                               ครูท่ีปรึกษา                                                             ครูท่ีปรึกษา 

 

 

 



แบบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมชมุนมุ 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 
คะแนนการ
เข้าร่วม
กิจกรรม 

การให้คะแนนชิน้งาน 
รวม ร้อยละ 

สรุป 
     

ผ มผ 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
19            
20            
21            
22            
23            
24            
25            
26            
27            
28            
29            
30            



แบบประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรมชมุนมุ(ตอ่) 

ท่ี ช่ือ-สกลุ 

คะแนน
การเข้า
ร่วม

กิจกรรม 

การให้คะแนนชิน้งาน 

รวม ร้อยละ 

สรุป 
     

ผ มผ 

31            
32            
33            
34            
35            
36            
37            
38            
39            
40            
41            
42            
43            
44            
45            
46            
47            
48            
49            
50            
 

เกณฑ์การประเมินกิจกรรม  

 50 – 100     คะแนน คือ ผา่น  “ผ”  

 0 – 49  คะแนน  คือ ไมผ่า่น “มผ” 

 

     ..............................                   ............................... 

(.......................................)                                              (.......................................)   

          ครูท่ีปรึกษา                                                                                                 ครูท่ีปรึกษา 



ผลการประเมนิ กจิกรรมชุมนุม 

ช่ือชมุนมุ.................................................................................ระดบัชัน้.......................ปีการศกึษา...................... 

เกณฑ์การประเมนิกจิกรรมชุมนุม มีดงันี ้

 (1  )นกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมชมุนมุไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด 

 (2)  นกัเรียนปฏิบตัิกิจกรรมมี ผลงาน/ชิน้งาน ของชมุนมุ  

 (3)  นกัเรียนต้องผา่นเกณฑ์ประเมินในข้อ (1)และ (2) จงึจะได้ผลการเรียน “ผ” ในกิจกรรมชมุนมุ 

หมายเหต ุ กรณีนกัเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ครูท่ีปรึกษาจะต้องด าเนินการซอ่มเสริมให้นกัเรียนผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด โดย

ด าเนินการให้เสร็จสิน้ภายในปีการศกึษานัน้ 

สรุป 

  นกัเรียนทัง้หมด   จ านวน ................ คน 

  นกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์  จ านวน ................ คน 

  นกัเรียนท่ีไม่ผา่นเกณฑ์  จ านวน ................ คน 
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

 1........................................................................................................................................................ 

2........................................................................................................................................................ 

3.. ..................................................................................................................................................... 

4........................................................................................................................................................ 

5........................................................................................................................................................ 
กจิกรรมซ่อมเสริม 

1........................................................................................................................................................ 

2...................................................................................................... ................................................ 

3... ....................................................................................................................................................
  

                        .................................                                          .................................. 

                                  (…………………………….)                                                (……………………………) 

                                             ครูท่ีปรึกษา                                 ครูท่ีปรึกษา 
 

                                      ...................................                          .......................................... 

                                  ( มิสภิชญาภา   เสมอพิทกัษ์ )                                                       (  มิสกลัยาลกัษณ์   สผุาครอง ) 

                                               งานชมุนมุ                                                                              หวัหน้าฝ่ายวิชาการ 


