
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
  

 

ปกีารศึกษา 2562  โรงเรียนสารวทิยา 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศึกษา เขต 2 
 

 โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการ
สาธารณประโยชน์ 

 

กจิกรรม หนึง่ทับสีส่่งความสุข ยกก าลงัสาม 

ชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1/4 



แนวปฏิบัติของครูที่ปรึกษา 
 

1. ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียนเข้าพบนักเรียนในห้องของตนเอง 
2. กระตุ้นให้แนวทางการปฏิบัติกิจกรรมที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา อยากจะมีส่วนร่วมปฏิบัติเพ่ือให้

เกิดประโยชน์ต่อสังคมที่ตนเกี่ยวข้อง เช่นการดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของส่วนรวม  การพัฒนาอาคาร
สถานที่  การประหยัดพลังงาน  การร่วมกิจกรรมบริการโดยไม่หวังผลตอบแทน  ที่เน้นการคิด
วิเคราะห์ 

3. ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันไม่น้อยกว่า 10 คนให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในคิด  เขียนโครงการ วางแผน
ก าหนดการ   ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันจนบังเกิดผล  และประเมินผลรายงานผล 

4. ให้ค าแนะน าตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการที่นักเรียนช่วยกันเขียน 
5. ให้นักเรียนสรุปสาระส าคัญของโครงการที่ร่วมกันวางแผนบันทึกในสมุดบันทึกกิจกรรมเพ่ือสังคมและ

สาธารณประโยชน์ของตนเอง 
6. รวบรวมโครงการของนักเรียนส่งหัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7. ก ากับติดตามการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนตามที่ก าหนดไว้  โดยให้นักเรียนบันทึกการปฏิบัติงานไว้

ในสมุดบันทึกทุกครั้ง 
8. ตรวจสอบสมุดบันทึกของนักเรียนแต่ละคนอย่างต่อเนื่อง 
9. ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ และรายงานผลไปยังกลุ่ม

บริหารวิชาการ 

10. กิจกรรมที่นักเรียนปฏิบัติต้องเป็นกิจกรรมที่นอกเหนือจากงานตามหน้าที่ปกติที่ได้รับมอบหมาย และ

เป็นกิจกรรมที่นักเรียนร่วมกันคิดข้ึนมา 

11. ครูผู้สอนให้คะแนนในรายวิชาหน้าที่พลเมือง 20 คะแนนในระดับ ม.1, ม.2, ม.3, ม.5 และ ม.6 

(ยกเว้น ม.4 ที่เป็นรายวิชาพ้ืนฐานครูผู้สอนให้คะแนน10 คะแนน) 

12. ส่งทั้งปีการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 31 เดือน มกราคม 2563 จ านวน  50 ชั่วโมง โดย 1) เข้ารูปเล่ม 2) ส่ง

เป็นไฟล์ doc และ pdf ที่อีเมล์ a.thanchanok@srv.ac.th และตั้งชื่อไฟล์เป็นห้องเรียน เช่น ม.1/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:a.thanchanok@srv.ac.th


 
 
 
 
โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 

โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

1. ชื่อกิจกรรม  หนึ่งทับสี่ส่งความสุข ยกก าลังสาม 

2. ผู้รับผิดชอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสารวิทยา 
3. ครูที่ปรึกษา 1.  ครูสุรีพร  ศรีขวัญเมือง 
  2.  ครูญาณภัทร  พุกอ่อน 
4. ระดับโครงการ                 ระดับโรงเรียน                        ระดับชุมชน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสังคมในปัจจุบันก าลังเริ่มเข้าสู่ประเทศรัฐสวัสดิการ ที่มุ่งเน้นการจัดระบบ สวัสดิการต่างๆ ให้แก่
ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายโดยรัฐอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และในขณะที่สังคมได้มีการขับเคลื่อนการ
ด าเนินการด้านกฎหมาย นโยบาย แผนงานต่างๆ ในปัจจุบันนี้ประชาชนเป็นสังคมก้มหน้า ไม่มีการเอ้ือเฟ้ือเพ่ือ
แผ่กัน ใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ในทุกระดับสังคมซึ่งจากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ เด็กได้รับการซึมซับมาจาก
ผู้ใหญ่ เพ่ือให้รับประสบการจริงในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมทั้ง
ขาดกระบวนการเรียนรู้ในการเข้าสู่สังคม 
      ในความเป็นจริงผู้คนในสังคม เป็นผู้ที่บทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการชีวิ ตของเด็กทุกคน 
โดยเฉพาะนักเรียนซึ่งต้องเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ให้รู้จักการแบ่งปัน ประสบการณ์ในการช่วยเหลือกัน 
เรียนรู้ซึ่งกันละกัน มีโอกาสท ากิจกรรมด้วยกัน ได้เพ่ิมเติมในสิ่งที่ขาดหายแก่กันและกัน จนน าไปสู่การมี
ทัศนคติที่ดีต่อกัน ส่งผลให้เด็กเป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้นและนักเรียนมีก าลังใจในการเรียนมีเป้าหมายใน
การด าเนินชีวิตของตนเอง และที่ส าคัญคือท าให้นักเรียนเกิดจิตส านึกในการช่วยเหลือสังคม มีจิตสาธารณะ 
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงเกิดโครงการ หนึ่งทับสี่ส่งความสุข ยกก าลังสาม โครงการนี้ฝึกให้รู้จักช่วยเหลือ
ผู้อ่ืนให้นักเรียนมีก าลังใจในการเรียน รู้จักสังคมและช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ มีจิตสาธารณะ รู้จักการแบ่งปันและ
ยังสร้างฝันก าลังใจ ท าให้เขาเหล่านั้นสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข 
6. วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการแบ่งปันสิ่งที่มีให้กับบุคคลที่ขาดแคลน 
 2.เพ่ือให้นักเรียนรู้จักการเสียสละเวลา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 
 
 
 



7. เป้าหมาย 
 ด้านปริมาณ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 โรงเรียนสารวิทยา จ านวน 43 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธรณ
ประโยชน์ ซึ่งครบทุกคน 
 ด้านคุณภาพ 
 นักเรียนทุกคนร่วมกันท าอย่างเต็มก าลังความสามารถและด้วยความสามัคคี ท าให้กิจกรรมส าเร็จ
ลุล่วงด้วยด ี
8. ระยะเวลาด าเนินการ (ช่วงเวลาท ากิจกรรม) 
 ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2562       . 
9. สถานทีก่ารจัดกิจกรรม  
 9.1 วัดลาดปลาเค้า  
 9.2 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน  
 9.3 โรงเรียนสารวิทยา        
 9.4 มูลนิธิกระจกเงา 
10. วิธีด าเนินการ (เขียนกิจกรรมและขั้นตอนละเอียด) 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน วัน/ เดือน/ ปี ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
    ประชุมเพ่ือหารือเรื่องการท ากิจกรรมสาธรณประโยชน์
และสถานที่ในการท ากิจกรรม วางแผนและแบ่งหน้าที่กัน 
โดยจะมีการท ากิจกรรมแบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 
1.1 กิจกรรมการดูแลท าความสะอาดวัด โดยแบ่งเป็น 2 วัด 
คือวัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนและวัดลาดปลาเค้า 
1.2 กิจกรรมการบริจาคสิ่งของต่างๆให้มูลนิธิกระจกเงา 
1.3 กิจกรรมการเก็บกล่องนม กล่องน้ าผลไม้และหลอดเพ่ือ
ไปท าโต๊ะเรียนและหมอนส าหรับผู้ป่วยติดเตียง 

 
19 พ.ย. 62 – 15 
ม.ค. 63 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    ปฏิบัติตามแผนการที่ วางไว้ โดยลงพ้ืนที่ เ พ่ือปฏิบัติ
กิจกรรม  

 
19 พ.ย. 62 – 15 
ม.ค. 63 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 

3. ขั้นตรวจสอบและประเมิน (Check) 
    ประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยวิธีการสังเกต 
 

 
28 - 29 ม.ค. 63 

 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 

4. ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Act) 
    -   

          -             - 

 

 11. งบประมาณ - บาท   ได้จาก  -  
 



12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
          12.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 มีจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
          12.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ได้ท างานร่วมกันท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 
13. การติดตามผลประเมินผล 
 นักเรียนตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยในกิจกรรมที่ท าอย่างต่อเนื่อง 
14. การรายงานผล 
 14.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 รายงานผลการด าเนินกิจกรรมด้วยตนเอง 
          14.2 ครูที่ปรึกษาตรวจสอบการท ากิจกรรมของนักเรียน 
  
 
ลงชื่อ 
            (เด็กชายชนิตพล  คงปรีพันธุ์) 
                นักเรียนผู้เสนอโครงการ 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
(นางสาววนัสนันท์  ค าแสน) 
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ตรวจสอบโครงการ 
 

ลงชื่อ   
            (นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง) 
                ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ   
                 (นายญาณภัทร พุกอ่อน) 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ 

(นางสาวศรประภา  สิริภัทรวิช) 
รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

ผู้เห็นชอบโครงการ 

 
ความเห็นผู้บริหารโรงเรียน 
 อนุมัติ          ไม่อนุมัต ิ
 
 
                             ลงชื่อ 

(นายประวัติ  สุทธิประภา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา   

 
 
 
 
 



รายงานการจัดกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 
โรงเรียนสารวิทยา 
ปีการศึกษา 2562 

 
1. ช่ือโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม    หนึ่งทับสี่ส่งความสุข ยกก าลังสาม 
2. ช่ือโครงการ   หนึ่งทับสี่ส่งความสุข ยกก าลังสาม             ระดับโรงเรียน                ระดับชุมชน 
3. วัน/เดือน/ปี      19 พ.ย. 62 – 15 ม.ค. 63              เวลา  09.00 – 15.00 น. 
4. สถานที่   วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนและวัดลาดปลาเค้า    รวม    50   ชั่วโมง 
5. ภาระงาน/กิจกรรมที่จัด 
 5.1 ท าความสะอาดวัด 
 5.2 บริจาคสิ่งของ 
 5.3 เก็บ ล้าง บริจาคหลอด กล่องนม กล่องน้ าผลไม้  
6. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
 6.1 ช่วยดูแลท าความสะอาดศาสนสถาน ซึ่งเป็นสถานที่ส าคัญของศาสนา 
 6.2 บริจาคสิ่งของให้กับมูลนิธิกระเงา เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน 
 6.3 บริจาคกล่องนม กล่องน้ าผลไม้ไปผลิตโต๊ะนักเรียน 
 6.4 บริจาคหลอดเพ่ือไปท าหมอนส าหรับผู้ป่วยติดเตียง 
7. บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือ (ระบุว่าช่วยเหลือด้านใด) 
 7.1 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขนและวัดลาดปลาเค้า 
 7.2 มูลนิธิกระจกเงา 
 7.3 หน่วยงานกรมทางหลวง     
8. จ านวนผู้ร่วมกิจกรรม (มีใครบ้าง) 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 จ านวน 43 คน 
9. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม 
 9.1 นักเรียนได้ท าประโยชน์ให้กับสังคม 
 9.2 นักเรียนมีความสามัคคีกันในห้องเรียน  
 9.3 นักเรียนได้รู้จักการแก้ปัญหาร่วมกัน 
 9.4 เปิดโอกาสให้นักเรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 
 
 
 



10. ปัญหาอุปสรรคที่พบ 
 มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในบ้างเรื่อง 
11. การแก้ปัญหาและอุปสรรคที่พบ 
   ใช้หลักความเป็นประชาธิปไตยในการตัดสิน 
 
ลงชื่อ 
         (เด็กชายชนิตพล  คงปรีพันธุ์) 
           หวัหน้าโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 

ลงชื่อ   
            (นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง) 
                ครูที่ปรึกษาโครงการ 
 
ลงชื่อ   
                 (นายญาณภัทร พุกอ่อน) 

ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 
 
 

หลักฐานการจัดกิจกรรม 
(แนบหลักฐานการจัดกิจกรรม เช่น ภาพถ่าย ซีดี ความคิดเห็นของบุคคลในชุมชนฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 



 
แบบตรวจสอบกระบวนการท างานกิจกรรมของนักเรียน 

ค าชี้แจง : ให้นักเรียนตรวจสอบประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรม กระบวนการท างานของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ชื่อหัวหน้าโครงการ เด็กชายชนิตพล  คงปรีพันธุ์ 
ชื่อเลขานุการโครงการ  1) เด็กชายณรงค์ศักดิ ์ แสงกล้า 
   2) เด็กหญิงเขมจิรา  ประถมพันธ์  
   3) เด็กหญิงจิดาภา  ขวัญศรีสุทธิ์  
   4) เด็กหญิงชนม์นิภา  สุวรรณสมบูรณ์ 
 
ชื่อครูที่ปรึกษา   1) นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 2) นายญาณภัทร พุกอ่อน 
 

 ให้นักเรียนตรวจสอบผลงานของตนเองตามหัวข้อต่อไปนี้ด้วยความเป็นจริง 
ล าดับ

ที ่
รายการประเมิน 

มี/
ปฏิบัติ 

ไม่มี/ไม่
ปฏิบัติ 

1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการท ากิจกรรม   

2 
นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของจัด
กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์ 

 
 

3 นักเรียนก าหนดกิจกรรมตามความสนใจของตนเอง   
4 นักเรียนก าหนดเป้าหมายในการท ากิจกรรม   
5 นักเรียนปรึกษาหารือกับครูที่ปรึกษา   
6 นักเรียนวางแผน ด าเนินการตามแผน ตามสิ่งที่ตนได้เรียนรู้   
7 นักเรียนคิด หรือเข้าร่วมกิจกรรมโครงงาน/กิจกรรมกับผู้อ่ืน   
8 นักเรียนมีการท าบันทึกเก่ียวกับการท ากิจกรรมเป็นระยะ ๆ   
9 นักเรียนมีหลักฐานประกอบการรายงาน   

10 
นักเรียนสามารถเขียนรายงานโครงงาน/กิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 
โครงงานสาธารณประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  
ปีการศึกษา 2562 

ครูที่ปรึกษา   1) นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 2) นายญาณภัทร พุกอ่อน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน  ชั้น เลขที่ 
การประเมินผล หมาย

เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            

1 เด็กชายจักรพงศ์ ภู่ทอง ม.1/4 1 ผ่าน  

2 เด็กชายจิรภัทร กาญจนพงษ์ศักดิ์ ม.1/4 2 ผ่าน  
3 เด็กชายจิรวัฒน์ ด ารงทรัพย์ ม.1/4 3 ผ่าน  
4 เด็กชายเจสัน เบอเกส ม.1/4 4 ผ่าน  
5 เด็กชายเฉลิมชนม์ โคตรศิร ิ ม.1/4 5 ผ่าน  
6 เด็กชายชญานนท์ ธรรมนิสนธิ ์ ม.1/4 6 ผ่าน  
7 เด็กชายชนธัญ กางนอก ม.1/4 7 ผ่าน  
8 เด็กชายชนิตพล คงปรีพันธุ์ ม.1/4 8 ผ่าน  
9 เด็กชายชยรพ กล่ าทวี ม.1/4 9 ผ่าน  
10 เด็กชายชัยพัฒร ทองนิล ม.1/4 10 ผ่าน  
11 เด็กชายฐปนวัฒน์ เคอ ม.1/4 11 ผ่าน  
12 เด็กชายฐานทรัพย์ คงเจริญ ม.1/4 12 ผ่าน  
13 เด็กชายฐิติภัทร จามรวรรณ ม.1/4 13 ผ่าน  
14 เด็กชายณฐภัทร ฟอร์มสกุล ม.1/4 14 ผ่าน  
15 เด็กชายณรงค์ศักดิ์ แสงกล้า ม.1/4 15 ผ่าน  
16 เด็กชายณัฏฐชัย ทองจิต ม.1/4 16 ผ่าน  
17 เด็กชายณัฐชนน เมฆพิจิตร์ ม.1/4 17 ผ่าน  
18 เด็กชายณัฐปคัลภ์ สุวรรณศรี ม.1/4 18 ผ่าน  
19 เด็กชายสุธี อารุจีวงค์ ม.1/4 19 ผ่าน  
20 เด็กชายอชิตพล ฟักทอง ม.1/4 20 ผ่าน  
21 เด็กหญิงกมลพรรณ เปลี่ยวสหัด ม.1/4 21 ผ่าน  
22 เด็กหญิงกุลปริยา อินทราพงษ์ ม.1/4 22 ผ่าน  
23 เด็กหญิงเกศรินทร์ ยะรังวงษ์ ม.1/4 23 ผ่าน  
24 เด็กหญิงเขมจิรา ประถมพันธ์ ม.1/4 24 ผ่าน  
25 เด็กหญิงจิดาภา ขวัญศรีสุทธิ์ ม.1/4 25 ผ่าน  

 
 
 
 



แบบประเมินผลกิจกรรม 1 ห้องเรียน 1 โครงงานสาธารณประโยชน์  
ปีการศึกษา 2562 

ครูที่ปรึกษา   1) นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง 2) นายญาณภัทร พุกอ่อน 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล นักเรียน ชั้น เลขที่ 
การประเมินผล หมาย

เหตุ ผ่าน/ไม่ผ่าน                            
26 เด็กหญิงจีรนันท์ กัลยาวรณ์ ม.1/4 26 ผ่าน  

27 เด็กหญิงจุฑามณี ทะรารัมย์ ม.1/4 27 ผ่าน  
28 เด็กหญิงจุฑามาศ ฉ่ าสกุล ม.1/4 28 ผ่าน  
29 เด็กหญิงจุลจิรา สียา ม.1/4 29 ผ่าน  
30 เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ชนะศรีโยธิน ม.1/4 30 ผ่าน  
31 เด็กหญิงชฎามาศ แสนเลิศ ม.1/4 31 ผ่าน  
32 เด็กหญิงชนม์นิภา สุวรรณสมบูรณ์ ม.1/4 32 ผ่าน  
33 เด็กหญิงชนิสรา ไทยอุบล ม.1/4 33 ผ่าน  
34 เด็กหญิงชยาภรณ์ คุ้มบุญ ม.1/4 34 ผ่าน  
35 เด็กหญิงชลพรรณ กมลสุวรรณ์ ม.1/4 35 ผ่าน  
36 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สุทธะลักษณ์ ม.1/4 36 ผ่าน  
37 เด็กหญิงชุติกาญจน์ เขียวอ่อน ม.1/4 37 ผ่าน  
38 เด็กหญิงชุธินันท์ เจริญอินทร์ ม.1/4 38 ผ่าน  
39 เด็กหญิงญาณิษา พรมมา ม.1/4 39 ผ่าน  
40 เด็กหญิงฐานิตา วาจรัส ม.1/4 40 ผ่าน  
41 เด็กหญิงฐิตารีย์ ค าแหง ม.1/4 41 ผ่าน  
42 เด็กหญิงฐิติรัตน์ เรืองเดชกรณ์ ม.1/4 42 ผ่าน  
43 เด็กหญิงณภัทร ช านาญเมือง ม.1/4 43 ผ่าน  

 
 

                                      ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 
                                                   (นางสาวสุรีพร ศรีขวัญเมือง) 

 
                                      ลงชื่อ..............................................ครูที่ปรึกษาโครงงาน/กิจกรรม 

                                                      (นายญาณภัทร พุกอ่อน) 
 


