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ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน มาตรฐานที ่1 คุณภาพผู้เรียน 
 ข้อที ่1.1.2.2 นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่าง

มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหาผ่าน
กระบวนการและกิจกรรมจัดการเรียนรู้ 

  ข้อที่ 1.1.2.3 นักเรียนมีความสามารถในการสรุป และอภิปราย
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

  ข้อที่ 1.1.2.4 นักเรียนสามารถน าความรู้มาใช้ในการออกแบบและ
เสนอแนวทางในการแก้ปัญหา 

  ข้อที่ 1.1.3.5 นักเรียนมีความสามารถในการจัดท าโครงงานเข้าแข่งขัน
ได้รับรางวัลระดับโรงเรียน เขตพ้ืนที่ และระดับภาค/ประเทศ 

 มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ข้อที ่2.3.3 มีการส่งเสริมสนับสนุนความเป็นเลิศทางวิชาการตาม

ความสามารถและความถนัดของผู้เรียน 
 ข้อที่ 2.3.9 มีการสนับสนุนส่งเสริมผู้เรียนเข้าแข่งขันทักษะทาง

วิชาการได้รับรางวัลระดับสถานศึกษา/เขตพ้ืนที่/ระดับภาค/
ระดับประเทศ 

 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 ข้อที่ 3.5.1 ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที ่1 จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นไปตาม
 เกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาและสอดคล้องกับการ
 เปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 

ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ข้อที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัด
การศึกษาโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างภาคีเครือข่ายสง
เสริมสนับสนุนให้บุคคล องค์กร ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์, นางนภวรรณ มัณยานนท์  
 และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
 
 

โครงการล าดับที่ 19   รหัสโครงการ วช 1.4.2 
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1. หลักการและเหตุผล 
ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การด ารงชีวิตของทุกคนมีการพัฒนาและ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของโลกอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์จึงจ าเป็นต้องสร้างสรรค์เด็กและเยาวชนไทยในสถานศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถที่
เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและ
เยาวชนในสถานศึกษามีความเป็นเลิศด้านวิชาการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยในอนาคต และเพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในฐานะที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการส่งเสริมการจัดการศึกษาของผู้ เรียน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพตามศักยภาพของ
ผู้เรียน จึงส่งเสริมสนับสนุนสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้
จดัท าโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือส่งผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติทีด่ียิ่งขึ้น 
 3. เพ่ือให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณเ์พ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3. เป้าหมาย  
   เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและเต็มศักยภาพ  

2. ผู้เรียนร้อยละ 90 ที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 เชิงปริมาณ  
1. ผู้เรียนจ านวน 86 คน ทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันทักษะทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามความถนัดและเต็มศักยภาพ  
2. ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 10 คน 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลาง  นโยบายของต้นสังกัด มาตรฐานการจัด
การศึกษาของสพฐ.และของสถานศึกษา กลยุทธ์ของสถานศึกษา ทบทวน
วิเคราะห์ผลการด าเนนิงาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่ม
สาระวิทยาศาสตร์ที่ผา่นมา 
2. น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาวางแผนจัดท าโครงการ 
3. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพือ่พิจารณาอนุมตัิ 

ต.ค. 64 
นางทพิวรรณ  ปลอดวงศ ์
นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 
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วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
ขั้น DO 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
3. คัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทุกสายชั้น 
4. แจ้งก าหนดการแข่งขันทักษะวิชาการของหน่วยงาน ต่าง ๆ ให้ครูที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

พ.ค. - 
มิ.ย. 64 

นางทพิวรรณ  ปลอดวงศ ์
นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 

5. ด าเนินการเตรียมฝึกซ้อมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
กิจกรรมต่างๆ ที่มีการแข่งขัน 
6. ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ          
7. เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงให้ครูและนักเรียนไปแข่งขันทักษะ 
8. ติดตามผลการแข่งขันในแต่ละรายการรายงานผลการแข่งขัน 
9. สรุปผลและรายงานผลการแข่งขัน 

ก.ค. - ก.ย. 
64 

นางทพิวรรณ  ปลอดวงศ ์
นางนภวรรณ  มัณยานนท์
และคณะครูกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ ติดตามการด าเนินงานตามโครงการ 
2. สอบถามความเห็น ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ก.ย. 64 นางทพิวรรณ  ปลอดวงศ ์
นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 

ขั้น ACTION 
1. วัดและประเมินผลการด าเนินงานโครงการและความพึงพอใจของ
ผู้เกี่ยวข้อง 
2. จัดท ารายงานการด าเนินโครงการเสนอต่อผู้บริหารและน าผลการ
ด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ก.ย. 64 นางทพิวรรณ  ปลอดวงศ ์
นางนภวรรณ  มัณยานนท์ 

5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น.....39,044......บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
จ านวนเงิน

(บาท) 

แหล่งงบประมาณ 
อุดหนุนรายหัว

นักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขัน
ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 

34,324 10,124  
 

24,200 

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขัน
และจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

4,720 1,400 3,320  
 

รวม (สามหม่ืนเก้าพันสี่สิบสี่บาทถ้วน) 39,044 11,524 27,520 
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานมหกรรม
วิชาการมัธยมศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

   1 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง  ระดับ ม.ต้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
3 คน 

เหมาจ่าย 
 

 
2 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
ทดลอง  ระดับ ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
3 คน 

 
3 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์ระดับ ม.ต้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
3 คน 

4 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภท
สิ่งประดิษฐ์  ระดับ ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
      

2 คน 
3 คน 

5 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ  
ระดับ ม.ต้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
      

2 คน 
3 คน 

 
6 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทส ารวจ  
ระดับ ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
3 คน 

 
7 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันรถบรรทุกไข่  ระดับ ม.ต้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 
 

1 กลุ่ม 
2 คน 
3 คน 

8 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันรถบรรทุกไข่  ระดับ ม.ปลาย  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 
 

1 กลุ่ม 
2 คน 
3 คน 
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9 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันวาดภาพ  ระดับ ม.ต้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

  1 กลุ่ม 
1 คน 
1 คน 

 
10 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันวาดภาพ  ระดับ ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 
 

1 กลุ่ม 
1 คน 
1 คน 

 
11 

อุปกรณ์ในการแข่งขัน science show ระดับ ม.ต้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
2 คน 
5 คน 

12 
 

 

อุปกรณ์ในการแข่งขัน science show ระดับ ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
2  คน 
5  คน 

13 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 
ม.ต้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2  คน 
3  คน 

เหมาจ่าย 

  14 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
2  คน 
3  คน 

15 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับ 
ม.ต้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
3 คน 

16 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ 
ม.ปลาย  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2  คน 
3  คน 

17 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ต้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
2  คน 
3  คน 

18 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันเครื่องบินพลังยางระดับ ม.ปลาย  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
2 คน 
3 คน 
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19 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันร่อนกระดาษพับ ระดับ ม.1  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
1 คน 
2 คน 

20 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันร่อนกระดาษพับ ระดับ ม.2  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 
 

1 กลุ่ม 
1 คน 
2 คน 

21 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันร่อนกระดาษพับ ระดับ ม.3  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
1 คน 
2 คน 

เหมาจ่าย 

22 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภท
บินบรรทุกสัมภาระ ม. 4- ม. 6 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
3 คน 

23 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ ม. 4- ม. 6 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
2 คน 
2 คน 

24 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
2 คน 

25 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการแข่งขันการแข่งขันการสร้าง 
Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
2 คน 

26 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการแข่งขันการแข่งขันการแข่งขัน
การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทาง
ร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 
 

2 คน 
2 คน 

27 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการแข่งขันวาดภาพระบายประเภท
บกพร่องทางร่างกายฯ ไม่ก าหนดช่วงชั้น 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
1 คน 
1 คน 
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กิจกรรมที่ 1 (ต่อ) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงาน
มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม
เงิน 

(บาท) 
28 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท text 

editor ม.ต้น  
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
2 คน 

เหมาจ่าย 
29 ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการสร้าง Web Page ประเภท text 

editor ม.ปลาย 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

1 กลุ่ม 
 

2 คน 
2 คน 

รวม 34,324 

กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งนักเรียนแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวม
เงิน 

(บาท) 

1 

ค่าอุปกรณ์ในการแข่งขันการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีสัปดาห์งานวิทยาศาสตร์ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
ค่าอาหาร 

3 กลุ่ม 
 

4 คน 
10 คน 

เหมาจ่าย 

รวม 4,720 
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รบัการ
พัฒนาความเปน็เลิศทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีตามความถนดัและเต็มศักยภาพ 

- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 
 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ ์

2. ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ความสามารถพิเศษในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

- สอบถาม 
- ส ารวจ 
- สัมภาษณ์ 

- แบบสอบถาม 
- แบบส ารวจ 
- แบบสัมภาษณ ์
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7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่านักเรียนโรงเรียนสตรีปากพนังจะมีคุณภาพด้านผลสัมฤทธิ์ทาง
วิชาการกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด  ครูกลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมีจ านวนไม่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 

 
              ลงชื่อ......................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นางทิพวรรณ  ปลอดวงศ์) 
ครโูรงเรียนสตรีปากพนัง 

1 ตุลาคม 2564 
 
 
 

              ลงชื่อ......................................................ผู้ เห็นชอบโครงการ 
           (นายอ านาจ  สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 


