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ประมวลรายวิชา  (Course  Syllabus) 
 1. รหัสวิชา   ท21102 
 2. จ านวนหน่วยการเรียน 1.5 
 3. ชื่อวิชา   ภาษาไทย 
 4. ระดับชั้น   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 5. กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย 
 6. ปีการศึกษา   2559 
 7. ชื่อผู้สอน   นางบุศรินทร์  หาญเมธาคุณ   นางสาวงามตา  ยิ้มยัง  และ 
                                          นายพงศธร  สีระวัตร 
 8. เงื่อนไขรายวิชา  - 
 9. สถานภาพของวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
10. จ านวนคาบ : สัปดาห์ 3 คาบ : สัปดาห์ 
11. ค าอธิบายรายวิชา 
 ศึกษาการอ่านจับใจความส าคัญ เพ่ือตีความค ายากในเอกสารวิชาการ ระบุข้อสังเกต และ      
ความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ และปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ แนะน าวิธีการ ใช้
งาน วิเคราะห์คุณค่าจากการอ่านหนังสือ งานเขียน นิทานปริศนาค าทายหรือเรื่องราวในจังหวัดอุทัยธานี
ตามความสนใจ  เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต  และมีมารยาทในการอ่าน 
 ใช้ถ้อยค าเขียนเรียงความเชิงพรรณนา เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อต่างๆที่ได้รับ               
เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระสอบถามข้อมูล เขียนรายงานทางวิชาการ ศึกษาค้นคว้าและ 
โครงงาน  มีมารยาทในการเขียน 
  พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา            
ค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและท้องถิ่น  พูดรายงานนิทานพ้ืนบ้านในจังหวัดอุทัยธานี มีมารยาทใน
การฟัง  การดู  และการพูด 
 วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด ภาษาเขียน และ
ภาษาถิ่นในจังหวัดอุทัยธานี  จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
 สรุปเนื้อหา วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน พร้อมยกเหตุผลประกอบ อธิบายคุณค่า 
สรุปความรู้  และข้อคิดจากการอ่านเรื่อง ราชาธิราช(ตอน สมิงพระรามอาสา)  กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  
นิทานพ้ืนบ้านภาคต่าง ๆ  นิทานพ้ืนบ้านและบทร้องเล่นในจังหวัดอุทัยธานี  เพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  
ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 
 ใช้กระบวนการอ่านเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิด  ใช้กระบวนการเขียนเพ่ือพัฒนางานเขียนใน                
รูปแบบต่าง ๆ   ใช้กระบวนการฟัง  การดู  การพูด  พัฒนาทักษะชีวิต คิดวิเคราะห์ ความรู้ ในการเลือกอ่าน  
เขียน  ฟัง  ดู  พูด   หลักการใช้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและใช้ภาษาอย่างถูกต้องสร้างสรรค์  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยี   เห็นคุณค่าใน
วรรณกรรม  วรรณคดี  บทความ  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่า  เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่าง                 มี
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ประสิทธิภาพ วิเคราะห์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวัน เกิดความซาบซึ้งและเห็นคุณค่าของภาษาไทย 
ตลอดจนมีความชื่นชมค่านิยมที่ดีงามของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ 
12. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

1. ตีความค ายากในเอกสารวิชาการ โดยพิจารณาจากบริบท 
       2. ระบุข้อสังเกตและความสมเหตุสมผลของงานเขียนประเภทชักจูงโน้มน้าวใจ 
 3. ปฏิบัติตามคู่มือแนะน าวิธีการใช้งานของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ในระดับที่ยากข้ึน 
 4. วิเคราะห์คุณค่าท่ีได้รับจากการอ่านงานเขียนอย่างหลากหลาย เพื่อน าไปใช้แก้ปัญหาในชีวิต                                           
  5. มีมารยาทในการอ่าน          
          6. เขยีนเรียงความ 
 7. เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระจากสื่อที่ได้รับ  
          8. เขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ 
          9. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าและโครงงาน 
         10. มีมารยาทในการเขียน 
         11. ประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าวใจ 
          12. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา 
         13. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด 
         14. วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
         15. วิเคราะห์ความแตกต่างของภาษาพูด  ภาษาเขียน และภาษาถ่ิน 
         16. จ าแนกและใช้ส านวนที่เป็นค าพังเพยและสุภาษิต 
         17. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน 
         18. วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านพร้อมยกเหตุผลประกอบ 
         19. อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ที่อ่าน 
         20. สรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านเพ่ือประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง 
13. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 

1. กระบวนการฝึกทักษะการอ่าน   
2. กระบวนการฝึกทักษะการเขียน 
3. กระบวนการฝึกทักษะการฟัง  การดู  การพูด    
4. กระบวนการปฏิบัติ  
5. กระบวนการท างานกลุ่ม   

  6. กระบวนการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
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14. หน่วยการเรียนรู้และสาระส าคัญต่อสัปดาห์ 

สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านว
นคาบ 

1-3 
 
 
 
 

อ่านดีมีประโยชน์ - หลักการอ่านตีความ 
- การตีความ 
บทร้อยแก้วและบท              
ร้อยกรอง 
- การตีความและ          
วิเคราะห์บทความทาง
วิชาการ 
- การตีความและปฏิบัติ            
ตามเอกสารคู่มือ 
- มารยาทในการอ่าน 
 
 
  

- นักเรียนท าแบบทดสอบ
ก่อนหลังเรียน  
- ทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับ
หลักการจับใจความส าคัญ 
- ให้นักเรียนศึกษาความรู้          
การอ่านตีความจากหนังสือเรียน  
- นักเรียนสรุปหลักการอ่าน
ตีความลงสมุด โดยครูเปิดโอกาส
ให้นักเรียนสอบถามเพ่ิมเติม          
ในส่วนที่สงสัย 
- นักเรียนแบ่งกลุ่มร่วมกันศึกษา               
และฝึกตีความ  ตามประเด็นที่             ที่
ก าหนด   และแสดงความคิดเห็น             
สรุปประเด็นความรู้ร่วมกัน 
- นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกตีความ
เพลงประจ าโรงเรียน 
-  ให้นักเรียนท ากิจกรรมเปิดโลก
การอ่าน โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษา 
ตีความและตอบค าถาม ที่ครู
ก าหนด   
- ตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมา
น าเสนอผลงาน                            
- นักเรียนท าแบบทดสอบ               
หลังเรียน 
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย 

8 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

4-5 
 

 
 
 

ราชาธิราช ราชาธิราช   
- ความเป็นมา 
- ประวัติผู้แต่ง 
- ลักษณะค าประพันธ์  
- เนื้อเรื่อง 
- ค าศัพท์ 
- บทวิเคราะห์ 

- นักเรียนท าแบบทดสอบ          
ก่อนเรียน     
- ครูมอบหมายให้นักเรียน  อ่าน
เรื่องราชาธิราช ตอนสมิงพระราม
อาสามาล่วงหน้า                             
-  ครูสนทนากับนักเรียนโดย          
ตั้งค าถามเก่ียวกับประวัติของ 
ชนชาติมอญ พม่า 
- ให้นักเรียนศึกษาความรู้  
ความเป็นมา  ประวัติผู้แต่ง  
ลักษณะค าประพันธ์ เรื่องย่อ 
- ครูตั้งค าถามให้นักเรียนอธิบาย
ความรู้ตามล าดับเนื้อเรื่องที่อ่าน 
- ฝึกให้นักเรียนอ่านออกเสียง          
ให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่อง 
- ฝึกให้นักเรียนตั้งค าถาม  
- นักเรียนท าใบงาน  
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย  
ใบงาน       
- ให้นักเรียนจับกลุ่ม  ประชุม        วาง
วางแผนการท างาน  แบ่งงาน             
กันไปศึกษาค้นคว้านอกเวลา                
ตามหัวข้อที่ก าหนด 
- แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงาน 
- นักเรียนท าแบบทดสอบ               
หลังเรียน 
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย
ค าตอบแบบทดสอบหลังเรียน 

7 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

   6-10 
 
 
 
 

สร้างสรรค์ภาษา -  ชนิดและหน้าที่        
ของค าท้ัง 7 ชนิด 
ค านาม  ค าสรรพนาม 
ค ากริยา  ค าวิเศษณ์ 
ค าบุพบท  ค าสันธาน 
และค าอุทาน 
-  ประโยคสื่อสาร  
บอกเล่า   ค าถาม 
ปฏิเสธ   ค าสั่งและ
ขอร้อง 
-ภาษาพูดและภาษา
เขียน   
- ภาษาถ่ินในจังหวัด
อุทัยธานี    
-ส านวนไทย  ส านวน  
สุภาษิต ค าพังเพย 
และอุปมาอุปไมย 
  

- นักเรียนท าแบบทดสอบ          
ก่อนเรียน     
- สนทนาซักถามความรู้เดิม 
- นักเรียนยกตัวอย่างค าแต่ละ           
ชนิด  จากนั้นครูสรุปชนิดของค า 
- ให้นักเรียนดู สื่อ Power Point 
ชนิดของค า ทั้ง 7 ชนิด 
- ให้นักเรียนท าใบงานชนิดของค า   
- นักเรียนและครูช่วยกันเฉลย
ค าตอบใบงานค าทั้ง 7 ชนิด  
- นักเรียนจับกลุ่มศึกษาศูนย์  
การเรียนชนิดของค า 7 ชนิด 
- นักเรียนส่งใบงานที่ปฏิบัติ
กิจกรรมศูนย์การเรียนชนิดของค า 
- นักเรียนท าแบบทดสอบ              
- นักเรียน, ครูร่วมกันเฉลยค าตอบ 
- นักเรียนจับคู่ศึกษาบทเรียน
ส าเร็จรูป เรื่อง การใช้ประโยค
เพ่ือการสื่อสาร 
- ครูใช้สื่อ Power Point สรุป  
- ให้นักเรียนท าใบงาน  
- นักเรียน ครูร่วมกันเฉลยใบงาน                                    
- นักเรียนท าแบบทดสอบ           
ประโยคสื่อสาร  
- นักเรียน, ครูร่วมกันเฉลย
ค าตอบ 
- นักเรียนยกตัวอย่างภาษาพูด
และภาษาเขียนที่นักเรียนใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

15 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

 
 
 
 

   - ครูสรุปเพื่อให้นักเรียนเห็น
ความแตกต่างระหว่างภาษาพูด
และภาษาเขียน 
- นักเรียนท าใบงาน 
- นักเรียน ครูร่วมกันเฉลยใบงาน                                    
- ครูมอบหมายให้นักเรียน
แบ่งกลุ่มตามความสมัครใจ  
เพ่ือไปรวบรวมภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 
- ครูท าความเข้าใจกับนักเรียน         
ในเรื่อง ระดับภาษา 
- ครูให้นักเรียนวิเคราะห์         
ความแตกต่างของภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 
- นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
ส านวนไทย และบอกความหมาย 
- ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
นิยามค าว่า ส านวน  ค าพังเพย  
สุภาษิต  และอุปมาอุปไมย 
- นักเรียนรวบรวมส านวนจาก
หนังสือเรียนหรือแหล่งการเรียนรู้
ต่าง ๆ ให้ได้มากท่ีสุด 
- นักเรียนเล่นเกมต่อส านวน  
- นักเรียนทายภาพส านวนไทย 
พร้อมบอกความหมาย  
- ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้        
- นักเรียนท าแบบทดสอบ               
หลังเรียน และร่วมกันเฉลย  
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

11-13 
 
 
 
 

การเขียนเชิง
สร้างสรรค์ 

- การเขียนเรียงความ
เชิงพรรณนา 
- การเขียนแสดง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สาระจากสื่อที่ได้รับ 
-การเขียนจดหมาย
ส่วนตัวและจดหมาย
กิจธุระ 
- การเขียนรายงาน
การศึกษาค้นคว้าและ
โครงงาน   
- มารยาทในการเขียน 

- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
- ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ
การเขียนเรียงความ 
- นักเรียนศึกษาความรู้การเขียน
เรียงความ  
- นักเรียนเขียนเรียงความ โดย
เลือกเรื่องที่ตนเองมีความสนใจ   
- นักเรียนแบ่งกลุ่ม  เพ่ือร่วมกัน
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเขียน
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสาระ
จากสื่อท่ีได้รับ 
- ฝึกให้นักเรียนเขียนแสดง         
ความคิดเห็น  
- นักเรียนเขียนจดหมายคนละ
ฉบับโดยห้ามดูแบบอย่าง                      
- ครูมอบหมายให้นักเรียนเลือก
เขียนจดหมายส่วนตัวหรือ
จดหมายกิจธุระ 1 ฉบับ  
- นักเรียนศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนรายงาน 
- ครูสรุปหลักการเขียนรายงาน          
- ครูอธิบายความหมาย และ
ประโยชน์ของการท าโครงงาน 
- ครูมอบหมายให้นักเรียนร่วมกัน
ท าโครงงานเป็นกลุ่ม  
- ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่ม
น าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน        
- นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย  
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

14-15 
 

กาพย์เห่ชมเครื่อง
คาวหวาน 

กาพย์เห่ชมเครื่องคาว
หวาน  
- ความเป็นมา 
- ประวัติผู้แต่ง 
- ลักษณะค าประพันธ์  
- เนื้อเรื่อง 
- ค าศัพท์ 
- บทวิเคราะห์ 

- นักเรียนท าแบบทดสอบ          
ก่อนเรียน    
- นักเรียนช่วยกันยกตัวอย่าง
ขนมท่ีเป็นมงคล  
- นักเรียนร่วมกันแสดง         
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ             
ความเชื่อของคนไทยเกี่ยวกับ
การใช้ขนมในงานมงคล 
- ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษา
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน           
จากหนังสือเรียน ตามหัวข้อ          
ความเป็นมา  ผู้แต่ง  ลักษณะ        
ค าประพันธ์ 
- นักเรียนบันทึกสาระส าคัญ 
และบันทึกค าศัพท์ลงสมุด  
- นักเรียนฝึกอ่านกาพย์เห่ฯ 
จากสื่อ Power Point 
พร้อมกับช่วยกันแปลความ   
และให้นักเรียนดูภาพอาหาร 
คาว หวาน และผลไม้                           
- นักเรียนท าใบงาน  
- นักเรียน,ครูร่วมกันเฉลยใบงาน  
- นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกัน 
แต่งค าประพันธ์เกี่ยวกับอาหาร
ที่นักเรียนชื่นชอบ 
- นักเรียนน าเสนอผลงาน 
- นักเรียนท าแบบทดสอบ               
หลังเรียน 
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

16-17 
 
 
 
 

พูดดีมีเสน่ห์ - การพูดประเมิน 
ความน่าเชื่อถือของสื่อ 
- การพูดรายงาน
การศึกษาค้นคว้าจาก
แหล่งเรียนรู้ 
- มารยาทในการฟัง  
การดู  และการพูด 
 
 
 
  

- นักเรียนท าแบบทดสอบ          
ก่อนเรียน 
-นักเรียนร่วมกันเล่นเกม 
กระซิบ จากแถบประโยค 
- ทบทวนนักเรียนเกี่ยวกับ          
การพูดเชิงสร้างสรรค์ 

- นักเรียนเปรียบเทียบการพูด
เชิงสร้างสรรค์  การพูดแสดง
ความคิดเห็น การพูดให้ก าลังใจ   
การพูดติชม 
- ครูสรุปประเด็นความรู้  เพ่ือ
และฝึกนักเรียนพูดสร้างสรรค์  
- ให้นักเรียนร่วมกันศึกษา
ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อ่ืนๆ 
เกี่ยวกับการพูดเชิงวิชาการ  ใน
แต่ละประเภท  แล้วให้นักเรียน
น าความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมา
สนทนาและแลกเปลี่ยนความรู้ 
- จัดกิจกรรมนักเล่านิทาน  แล้ว
ให้นักเรียนออกมารายงานนิทาน
พ้ืนบ้านในจังหวัดอุทัยธานี 
จากนัน้ให้ร่วมกันประเมินผล  
- นักเรียนตอบค าถามเกี่ยวกับ
มารยาทในการฟัง  การดู และ
การพูด            
- นักเรียนท าแบบทดสอบ               
หลังเรียน 
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลย 
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สัปดาห์ที่ หน่วยการเรียนรู้ หัวข้อ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

(โดยสังเขป) 
จ านวน
คาบ 

18-20 
 
 
 
 

นิทานพื้นบ้าน นิทานพื้นบ้าน   
-ความเป็นมา 
-นิทานพื้นบ้านไทย   
ในท้องถิ่นต่างๆ   
-นิทานไทย เรื่อง         
สังข์ทอง     
-บทวิเคราะห์ 

- นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน            
- นักเรียนและครูช่วยกันยกตัวอย่าง
นิทานพื้นบ้านที่เก่ียวกับความเชื่อ 
- ครูขออาสาสมัครนักเรียนออกมาเล่า
นิทานพื้นบ้านที่ยกตัวอย่าง 1 เรื่อง 
-ให้นักเรียนศึกษาความเป็นมาและ
ประเภทของนิทานพ้ืนบ้าน   
- นักเรียนช่วยกันตอบค าถามและแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ประเภทของ
นิทาน  ลักษณะนิสัยตัวละคร ข้อคิด 
- นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม เพื่อ
ศึกษานิทาน 4 ภาค 
- นักเรียนคัดเลือกตัวแทนออกมา
น าเสนอนิทาน 4 ภาค 
- นักเรียนศึกษานิทานเรื่องสังข์ทอง 
พร้อมกับดูวีดิทัศน์                                   
- นักเรียนท าใบงาน  
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยใบงาน                          
- นักเรียนท าแบบทดสอบ               
หลังเรียน 
- นักเรียนและครูร่วมกันเฉลยค าตอบ
แบบทดสอบหลังเรียน 
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15. การวัดและประเมินผล (100 คะแนน) 
 1. ก่อนกลางภาค (20 คะแนน) 
 1.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 1.2 ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (10 คะแนน) 
 2. กลางภาค (30 คะแนน) 
 3. หลังกลางภาค (20 คะแนน) 
 3.1 ทดสอบประจ าหน่วย (10 คะแนน) 
 3.2 ประเมินจากกระบวนการท ากิจกรรม  การน าเสนอผลงาน (10 คะแนน) 
 4. สอบปลายภาค (30 คะแนน) 
 
16. แหล่งการเรียนรู้ 
 1. ห้องสมุด 
 2. ค้นคว้าเพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต  หนังสือ เอกสาร 
 3. สถานที่จริง   
 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้จัดท า 
       (นางบุศรินทร์   หาญเมธาคุณ) 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้จัดท า 
          (นางสาวงามตา  ยิ้มยัง) 
 
      ลงชื่อ ......................................................ผู้จัดท า 
          (นายพงศธร  สีระวัตร) 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

-16- 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................ ................................................................ 
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
          (นางจิตรลดา  วงษ์พานิช) 
 
 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
                (นางวชิราภรณ์  รัตนะวงศ์ไชย) 
ความเห็นของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................................................................................  
 
      ลงชื่อ ...................................................... 
                   (นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว) 
 
 
 


