
 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
 ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

****************************** 
 

1. ชื่อหน่วยงาน   ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
2. ชื่อโครงการ พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล ประจ ำปีงบประมำณ   
                    พ.ศ.2564 
3. ห้วงเวลารายงาน     
     ไตรมำสที่ 1 :  เดือน   ต.ค. 6๓   -   ธ.ค. 6๓     ไตรมำสที่ 2 :  เดือน   ม.ค. 6๔   -   มี.ค. 6๔     
     ไตรมำสที่ 3 :  เดือน   เม.ย. 6๔  -   มิ.ย. 6๔     ไตรมำสที่ 4 :  เดือน   ก.ค. 6๔   -   ก.ย. 6๔     
    สถานะโครงการ     ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร              สิ้นสุดโครงกำรแล้ว 
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ   
    (โปรดวเิครำะห์ควำมเชื่อมโยง โดยระบุข้อควำม และท ำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร) 
    4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
    4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  พัฒนำกำรเรียนรู้ 

4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
      ที่ 21 
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ  ด้ำนกำรศึกษำ 
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

          ด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
4.6 แผนความม่ันคง -  
4.7 นโยบายรัฐบาล 
 4.7.1 นโยบายหลัก  ข้อ ๘ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ และกำรพัฒนำศักยภำพคนไทยทุกช่วงวัย 
 4.7.2 นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๗ กำรเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ 
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ  
      (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพ่ือสร้ำงขีดควำมสำมำรถ 
                         ในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ 
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

 4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  
      ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมม่ันคง 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำก ำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
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     ๔.9.1   แผนงานพื้นฐาน 
  ผลผลิตที่ 1 นโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำ  ผลผลิตที่ 5 ผูร้ับบริกำรกำรศึกษำตำมอัธยำศยั 
  ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงำนในสังกดักระทรวงศึกษำธิกำร  ผลผลิตที่ 6 มำตรฐำนกำรบริหำรงำนบคุคล 
      ได้รับบริกำรเทคโนโลยสีำรสนเทศทำงกำรศึกษำ       ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ผลผลิตที่ 3 ผูไ้ด้รับกำรส่งเสรมิและพัฒนำคณุธรรม จริยธรรม  ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรยีนเอกชนที่ได้รับกำรอุดหนุน 
  ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริกำรกำรศกึษำนอกระบบ  ผลผลติที ่8 ผู้อ ำนวยกำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
       ได้รับกำรสงเครำะห์ตำมกฎหมำยโรงเรียนเอกชน 
    ๔.9.2   แผนงานยุทธศาสตร์ 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
            แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม 
            แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต 
            แผนงำนยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
                      แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 
    ๔.9.3 แผนงานบูรณาการ 
            แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
            แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพ้ืนที่ระดับภำค 
            แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ 
                      แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                     แผนงำนบูรณำกำรอ่ืน ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)  
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔   
                                    - 
6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 
    พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ 
7. หลักการและเหตุผล  
                       ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับ 2 ) พ.ศ.2545   
มุ่งให้กระจำยอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรไปให้สถำนศึกษำให้มำกที่สุดด้วยเจตนำรมณ์ที่จะให้สถำนศึกษำ
ด ำเนินกำรได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียน สถำนศึกษำ ชุมชน ท้องถิ่น และกำรมี
ส่วนร่วมจำกผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส ำคัญท ำให้สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำร
สำมำรถพัฒนำหลักสูตร และกระบวนกำรเรียนรู้ตลอดจนกำรวัดผลประเมินผล  รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนกำรพัฒนำ
คุณภำพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่ำงมีคุณภำพและมีประสิทธิภำพ และพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนด
มำตรฐำนและแผนพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำเอกชน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน  มีหน้ำที่
ส่งเสริม สนับสนุนด้ำนวิชำกำร กำรประกันคุณภำพ กำรวิจัยและพัฒนำเพ่ือประกันคุณภำพกำรศึกษำเอกชน  
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งำนด้ำนวิชำกำรเป็นตัวบ่งชี้มำตรฐำนและคุณภำพของสถำนศึกษำ โดยเกี่ยวข้องกับงำนด้ำน
หลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล รวมทั้งกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครูอย่ำง
ต่อเนื่อง กำรบริหำรงำนวิชำกำร  หมำยถึง  กำรบริหำรกิจกรรมทุกชนิดในสถำนศึกษำ หรือโรงเรียนเกี่ยวกับกำร
ปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้ได้ผลดี  และมีประสิทธิภำพที่สุด สิ่งส ำคัญของงำนด้ำนวิชำกำร คือ หลักสูตรเป็น
ตัวก ำกับงำนด้ำนวิชำกำร ซึ่งหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน 
เป็นหลักสูตรอิงมำตรฐำน (Standards – based Curriculum) ซึ่งก ำหนดมำตรฐำนและตัวชี้วัดให้ครูใช้เป็น
เป้ำหมำยในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน โดยมำตรฐำนและตัวชี้วัดจะครอบคลุมควำมรู้ ทักษะ และเจตคติ  หรือ
คุณลักษณะที่จ ำเป็นต่อกำรบรรลุมำตรฐำนและตัวชี้วัดนั้นๆ แต่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำลังด ำเนินกำรปรับหลักสูตร
ให้เป็นหลักสูตรฐำนสมรรถนะ (Competency Standards) ที่กำรก ำหนดมำตรฐำน จะมุ่งเป้ำหมำยไปที่สมรรถนะ
ของผู้เรียนว่ำ ผู้เรียนจะต้องท ำอะไรได้ โดยยึดควำมสำมำรถที่ผู้เรียนพึงปฏิบัติได้เป็นหลักส ำคัญ  

 

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดฉะเชิงเทรำในฐำนะหน่วยงำนก ำกับดูแลโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
ฉะเชิงเทรำได้ตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในกำรช่วยพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของโรงเรียนเอกชน จึงได้จัดท ำโครงกำร
พัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรวัดและประเมินผล โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผลที่มีคุณภำพ สำมำรถพัฒนำผู้เรียนได้ตำมศักยภำพของผู้เรียน   
8. วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือให้ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรพัฒนำงำนด้ำนวิชำกำรของ
โรงเรียน สำมำรถน ำไปปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9. ตัวช้ีวัดของโครงการ 

     9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ      
           - จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรให้ควำมรู้เชิงวิชำกำรแก่ผู้บริหำรและครูวิชำกำรของโรงเรียนเอกชนทุก

โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรำจ ำนวน 28 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 84 คน คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร
และวิทยำกรจ ำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน 

9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ  
     - ผู้เข้ำรับกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรปฏิบัติงำน จัดกิจกรรม

กำรเรียนกำรสอน ตัดสินและวิเครำะห์ผู้เรียน สำมำรถจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ได้ตรงตำมตัวชี้วัด 
    - สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ และพัฒนำคุณภำพศึกษำ

ในสถำนศึกษำของตน 
     - สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปเป็นข้อมูลในกำรวำงแผนพัฒนำสมรรถภำพ และควำมสำมำรถ 

ถ่ำยทอดควำมรู้ให้ครูผู้สอนเพื่อเพ่ิมพูนทักษะในกำรสอน 
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ               

         -   ผู้บริหำรและครูโรงเรียนเอกชน จำกโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ จ ำนวน 
28 โรงเรียน โรงเรียนละ 3 คน รวม 84 คน คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรและวิทยำกรจ ำนวน 10 คน รวม
ทั้งสิ้น 94 คน 
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11. ระยะเวลาด าเนินการ  กิจกรรมที่ 1  วันที่ 6 - 7 สิงหำคม 2564  
                                  กิจกรรมที่  2 วันที่ 17 – 1 พฤศจิกำยน 2564 
12. สถานที่ด าเนินการ  พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
13. กิจกรรมทีว่างแผนด าเนินการ  
     13.1 กิจกรรมที่ 1  อบรมระบบออนไลน์ ผ่ำนโปรแกรม Zoom Meeting                     
                                  เรื่องท่ี 1 หลักสูตรสมรรถนะสู่กำรปฏิบัติในโรงเรียน 
                              เรื่องท่ี 2 กำรยกระดับคุณภำพกำรสอนด้วยกระบวสวนกำรโค้ช และกำรจัดกำรเรียนรู้ 
                                          รูปแบบออนไลน์ 
                      งบประมำณท่ีได้รับทั้งหมด 72,621 บำท  
                      ใช้ไป                           36,470 บำท 
                      คงเหลือ                       36,151 บำท (เงินที่เหลือน ำไปใช้ในกิจกรรมที่ 2) 
     13.2 กิจกรรมที่ 2  กำรประกวดสื่อกำรสอนออนไลน์ส ำหรับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
                              -  ก ำหนดกำรประกวดสื่อกำรสอนออนไลน์ จ ำนวน 4 วิชำ คือภำษำไทย ภำษำอังกฤษ 
                                 คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ เพรำะต้องกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำใน 4 วิชำ 
                                 ที่สอบโอเน็ต 
                        กลุ่มเป้ำหมำย ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนและครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ    
     ทุกโรงเรียนจ ำนวน 28 โรงเรียน 
                       ประกำศผลกำรตัดสิน ภำยในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2564                                          
                        งบประมำณท่ีได้รับทั้งหมด 36,151 บำท (งบที่เหลือจำกกิจกรรมที่1 ) 
                       ใช้ไป                           36,151 บำท 
                       คงเหลือ                           -        บำท 
 
15. ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด (จากข้อ 9)  

     กิจกรรมที่ 1 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
 
เชิงปริมาณ ผู้บริหำร ครูวิชำกำร
และครูผู้สอนโรงเรียนเอกชนใน
จังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 80 
ของกลุ่มเป้ำหมำย ได้รับกำร
พัฒนำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เรื่องหลักสูตร กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้  
กำรวัดและประเมินผล 

 
84 คน 

 
84 คน 

 
76 คน 

 
90.48 
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงคุณภาพ                 
ผู้บริหำรและครูวิชำกำรโรงเรียน
เอกชนในจังหวัดฉะเชิงเทรำ 
ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้ำหมำยที่
ได้รับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจเรื่องหลักสูตร 
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
วัดและประเมินผล 
 

 
ร้อยละ 80 

 
76 คน 

 
76 คน 

 
100 

 

 

กิจกรรมที่ 2 
  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
เชิงปริมาณ บุคลำกร
กลุ่มเป้ำหมำยในโรงเรียนเอกชน
ในจังหวัดฉะเชิงเทรำ ร้อยละ 
50 ของกลุ่มเป้ำหมำย ส่งสื่อ
กำรสอนออนไลน์เข้ำประกวด 

28 โรงเรียน 28 โรงเรียน 4 โรงเรียน 14.29 

เชิงคุณภาพ                  
ร้อยละ 100 ของทุกโรงเรียน
จ ำนวน 28 โรงเรียนสำมำรถน ำ
สื่อที่ส่งเข้ำประกวดทั้งหมดไปใช้
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
แต่ละระดับชั้นได้ 
 

 
 28 โรงเรียน 

 
28 โรงเรียน 

 
28 โรงเรียน 

 
100 

 

 

๑6. ภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ท่ีสื่อถึงกำรด ำเนินกำรสู่ควำมส ำเร็จ จ ำนวน 5 ภำพ 
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB) 
                                        ไม่ม ี
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17. งบประมาณ  
      งบประมาณที่ได้รับท้ังหมด 72,621 บาท 
  

งบประมาณที่ได้รับ
ทั้งหมด 

 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณรวม

(สะสม) 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 1 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 2 

ผลการใชจ้่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 3 

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ไตรมาสที่ 4 

กิจกรรมที่ 1 
72,621 บำท 

 
36,470           -          -        -  36,470 

กิจกรรมที่ 2 
72,621 บำท 

 
36,151 - - - 36,151 

แหล่งงบประมาณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
      18.1 ปัญหำ อุปสรรค กิจกรรมที่ 1 
               ในกำรอบรมออนไลน์นั้นไม่สำมำรถควบคุมกำรอบรมหรือจัดกิจกรรมกำรอบรมได้อย่ำงทั่วถึง และ
หลำกหลำย เพรำะข้อจ ำกัดในเรืองไม่สำมำรถพบเจอตัวกันได้ เนื่องจำกสภำ;ะกำรณ์กสำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19 ) 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
               มีกำรติดตำมผลของใบกิจกรรมที่ให้ท ำในกำรแบ่งกลุ่มกำรอบรมให้ครบถ้วนทุกคนทุกกลุ่ม 
      18.3 ปัญหำ อุปสรรค กิจกรรมที่ 2 
               กลุ่มเป้ำหมำยมีภำระงำนมำก มีงำนที่ต้องปฏิบัติในช่วงนี้มีจ ำนวนมำกและทับซ้อน ท ำให้ไม่มีเวลำใน
กำรส่งผลงำนสื่อออนไลน์เข้ำส่งประกวด 
      18.2 แนวทำงแก้ไข 
               วำงแผนบรรจุกิจกรรมนี้ไว้ในโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรในปีงบประมำณต่อไปมี 
19. แผนที่จะด าเนินการต่อไป 
      ติดตำมควำมก้ำวหน้ำในเรื่องต่อไปนี้ 

1. ค่ำผลคะแนนทดสอบทำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) สูงขึ้น 
2. มีรูปแบบกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและสื่อออนไลน์ในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่หลำกหลำย 

20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ 
      ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครูผู้สอน และครูวิชำกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปใช้ในกำรพัฒนำงำนวิชำกำรของโรงเรียน   
ท ำให้สำมำรถพัฒนำงำนวิชำกำรของโรงเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
21. ผู้รายงาน  นำงองุ่น ละเต็บซัน   ต าแหน่ง  ศึกษำนิเทศก์ช ำนำญกำร 
      โทรศัพท์ 089-1188707  โทรสาร 038-088230  E–mail :  ngoon-sup@hotmail.com 
22. วันที่รายงาน ณ        วันที่ 30    เดือน กันยำยน   พ.ศ. 2564 
 


