
 

โครงการสอน รายวิชา เคมี ๕    รหัสวิชา   ว ๓๐๒๒๕ 

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี  ๖  ภาคเรียนท่ี ๑  ปการศึกษา  ๒๕๖๔ 

แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

๑   เคมีอินทรีย พันธะของคารบอนใน

สารประกอบอินทรีย 

๑ . สื บ ค น ข อ มู ล แ ล ะนํ า เส น อ ตั ว อ ย า ง

สารประกอบอินทรียท่ีมีพันธะเดี่ยว พันธะคู 

หรือพันธะสาม ท่ีพบในชีวิตประจําวัน  

 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming 

method 

-Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.การสืบคนขอมูล 

ของสารประกอบ

อินทรียท่ีพบใน

ชีวิตประจําวัน 

๒.แบบฝกหัดความ

แตกตางระหวาง

สารอินทรียและ

สารอนินทรีย 

๑.การนําเสนอ

ขอมูลของสาร 

ประกอบอินทรียท่ี

พบในชีวิต 

ประจําวัน 

๒.แบบฝกหัดความ

แตกตางระหวาง

สารอินทรียและ 

สารอนินทรีย 

๓.การสังเกต 

พฤติกรรมการ 

เรียน 

๒ 

๒   เคมีอินทรีย สูตรโครงสรางของ

สารประกอบอินทรีย 

๒. เขียนสูตรโครงสรางลิวอิส สูตรโครงสราง

แบบยอ และสูตรโครงสรางแบบเสนของ 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

๑.แบบฝกหัดการ

เขียนสูตรโครง 

๑.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด 

๓ 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

   สารประกอบอินทรีย  

 

-อธิบาย/อภิปราย 

-Inquiry 

-Brainstorming 

method  

- Problem based 

- Google Classroom 

- Google Meet 

สรางของสาร 

ประกอบอินทรีย 

๒.แบบทดสอบ

การ 

เขียนสูตรโครง 

สรางของสาร 

ประกอบอินทรีย 

และแบบทดสอบ 

๒.การสังเกต 

พฤติกรรมการ 

เรียนและการ

ทดลอง 

 

๓   เคมีอินทรีย หมูฟงกชัน ๓.วิเคราะหโครงสรางและระบุประเภทของ

สารประกอบอินทรียจากหมูฟงกชัน 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.แบบรายงาน

การทดลอง สมบัติ

บางประการของ                

เอทานอลและกรด 

แอซีติก 

๒.แบบฝกหัดหมู 

ฟงกชันของสาร 

ประกอบอินทรีย 

๓.แบบทดสอบหมู

ฟงกชันของสาร 

ประกอบอินทรีย 

๑.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลองสมบตัิบาง

ประการของ 

เอทานอลและ         

กรดแอซีติก 

๒.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓.การสังเกต 

พฤติกรรมการ 

เรียนและการทดลอง 

๓ 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

๔ เคมีอินทรีย ไอโซเมอร ๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบ

อินทรียประเภทตาง ๆ  

 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภิปราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.แบบรายงาน

การทดลอง การ

จัดเรียงอะตอม

คารบอนใน

สารประกอบ

อินทรีย 

๒.แบบฝกหัดเรื่อง

ไอโซเมอร 

๓.แบบทดสอบ

เรื่องไอโซเมอร 

๑.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลองการจัดเรียง

อะตอมคารบอนใน

สารประกอบอินทรีย 

๒.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓.การสังเกต 

พฤติกรรมการ 

เรียนและการทดลอง 

๓ 

๕ เคมีอินทรีย สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน 

๔. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อ

สารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ท่ีมีหมู

ฟงกชันไมเกิน ๑ หมู ตามระบบ IUPAC 

๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบ

อินทรียประเภทตาง ๆ  

๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบจุดเดือดและการ

ละลายในน้ําของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมู

ฟงกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน  

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

๑.สืบคนขอมูล

เก่ียวกับจุดเดือด

และจุดหลอมเหลว

ของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอน 

๒.การเขียนกราฟ

แสดงความสัมพันธ

ระหวางจุดเดือด 

๑.การสรุปผล

เก่ียวกับจุดเดือด

และจุดหลอมเหลว

ของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอน 

๒.กราฟแสดง

ความสัมพันธ

ระหวางจุดเดือดกับ 

๖ 

 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

   ๗ .  ร ะ บุ ป ร ะ เภ ท ข อ ง ส า ร ป ร ะ ก อ บ

ไฮโดรคารบอนและเขียนผลิตภัณ ฑ จาก  

ปฏิกิริยาการเผาไหม ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือ

ปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอรแมงกาเนต  

- Google Classroom 

- Google Meet 

กับจํานวน

คารบอนอะตอม

ของสารประกอบ

ไฮโดรคารบอน 

๓.แบบรายงาน

การทดลอง

ปฏิกิริยาการฟอก

จางสีของ

สารละลาย

โพแทสเซียมเปอร

แมงกาเนต 

จํานวนคารบอน

อะตอมของ

สารประกอบ

ไฮโดรคารบอน 

๓.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลองปฏิกิริยาการ

ฟอกจางสีของ

สารละลาย

โพแทสเซียมเปอร

แมงกาเนต 

 

๖ เคมีอินทรีย สารประกอบอินทรียท่ี

มีธาตุออกซิเจนเปน

องคประกอบ ๑ 

๔. เขียนสูตรโครงสรางและเรียกชื่อ

สารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ท่ีมีหมู

ฟงกชันไมเกิน ๑ หมู ตามระบบ IUPAC 

๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบ

อินทรียประเภทตาง ๆ  

๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบจุดเดือดและการ

ละลายในน้ําของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมู  

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

๑.แบบรายงาน

การทดลอง การ

ละลายไดในน้ํา

ของแอลกอฮอล 

๒.แบบฝกหัดเรื่อง 

แอลกอฮอล 

อีเทอร และ 

๑.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลองการละลาย

ไดในน้ําของ

แอลกอฮอล 

๒.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด 

๗ 



 

 

แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

   

ฟงกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน - Scientific process 

- Google Classroom  

- Google Meet 

แอลดีไฮด 

๓.แบบทดสอบ

เรื่องแอลกอฮอล 

อีเทอร และ 

แอลดีไฮด 

และแบบทดสอบ 

๓.การสังเกต 

พฤติกรรมการ 

เรียนและการ

ทดลอง 

 

๗ เคมีอินทรีย สารประกอบอินทรียท่ี

มีธาตุออกซิเจนเปน

องคประกอบ ๒ 

๔ . เ ขี ย น สู ต ร โค ร งส ร า ง แ ล ะ เรี ย ก ชื่ อ

สารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ท่ีมีหมู

ฟงกชันไมเกิน ๑ หมู ตามระบบ IUPAC  

๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบ

อินทรียประเภทตาง ๆ  

๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบจุดเดือดและการ

ละลายในน้ําของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมู

ฟงกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน  

๘ .  เ ขี ย น ส ม ก า ร เค มี แ ล ะ อ ธิ บ า ย ก า ร

เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการ  

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.แบบรายงาน

การทดลอง 

๑.๑การหาจุด

เดือดของ 

propan-2-one 

และ propan-2-ol 

๑.๒การทดสอบ

ปฏิกิริยาระหวาง

กรดคารบอกซิลิก

กับแอลกอฮอล 

๑.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลอง 

๑.๑หาจุดเดือดของ 

propan-2-one 

และ propan-2-ol 

๑.๒ การทดสอบ

ปฏิกิริยาระหวาง 

กรดคารบอกซิลิก

กับแอลกอฮอล 

๑๒ 

 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

   สังเคราะหเอไมด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และ

ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน  

๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยา

ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน  

 

 

 ๑.๓การทดสอบ

ปฏิกิริยายอนกลับ

ของการเกิดเอส

เทอรในภาวะกรด 

๑.๔การทดสอบ

ปฏิกิริยา 

สะปอนนิฟเคชัน 

๒.แบบฝกหัด เรื่อง 

คีโตน กรด 

คารบอกซิลิก และ

เอสเทอร 

๓.แบบทดสอบ

เรื่อง คีโตน กรด 

คารบอกซิลิก และ

เอสเทอร 

๑.๓การทดสอบ

ปฏิกิริยายอนกลับ

ของการเกิดเอส

เทอรในภาวะกรด 

๑.๔การทดสอบ

ปฏิกิริยา 

สะปอนนิฟเคชัน 

๒.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓.การสังเกต

พฤติกรรมการ 

เรียนและการ

ทดลอง 

 

๘ เคมีอินทรีย สารประกอบอินทรียท่ี

มีธาตุไนโตรเจนเปน

องคประกอบ  

๔ . เ ขี ย น สู ต ร โค ร งส ร า ง แ ล ะ เรี ย ก ชื่ อ

สารประกอบอินทรียประเภทตาง ๆ ท่ีมีหมู

ฟงกชันไมเกิน ๑ หมู ตามระบบ IUPAC 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

๑.แบบฝกหัด เรื่อง 

เอมีนและเอไมด 

๒.แบบทดสอบ 

๑.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓ 

 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

   

๕. เขียนไอโซเมอรโครงสรางของสารประกอบ

อินทรียประเภทตาง ๆ  

๖. วิเคราะหและเปรียบเทียบจุดเดือดและการ

ละลายในน้ําของสารประกอบอินทรียท่ีมีหมู

ฟงกชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสรางตางกัน  

๘. เขียนสมการเคมีและอธิบายการ

เกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยาการ  

สังเคราะหเอไมด ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และ

ปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน  

๙. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟเคชัน ปฏิกิริยา

ไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟเคชัน 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

เรื่อง เอมีนและ   

เอไมด 

๒.การสังเกต

พฤติกรรมการ 

เรียน 

 

๙ เคมีอินทรีย สารประกอบอินทรียใน

ชีวิตประจําวันและการ

นําไปใชประโยชน 

๑๐. สืบคนขอมูลและนําเสนอตัวอยางการนํา

สารประกอบ อินทรีย ไป ใช ป ระโยชน ใน

ชีวิตประจําวัน และอุตสาหกรรม 

 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภิปราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

๑.การสืบคนขอมูล

และนําเสนอ

ตัวอยางการนําสาร 

ประกอบอินทรียไป

ใชประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน และ

อุตสาหกรรม 

๑.แบบประเมินการ

นําเสนองานการนํา

สารประกอบ 

อินทรียไปใช

ประโยชนในชวีิต 

ประจําวัน และ

อุตสาหกรรม 

๑ 



 

แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

    

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๒.Mind Map 

สารอินทรีย 

 

๒.การสังเกต

พฤติกรรมการ 

เรียน 

 

๑๐ พอลิเมอร พอลิเมอรและ 

มอนอเมอร 

๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด 

พอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือ

พอลิเมอร 

 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.แบบฝกหัดเรื่อง 

พอลิเมอรและ

มอนอเมอร 

๒.แบบทดสอบ 

เรื่องพอลิเมอรและ

มอนอเมอร 

 

๑.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๒.การสังเกต

พฤติกรรมการ 

เรียน 

๑ 

๑๑ พอลิเมอร ปฏิกิริยาการเกิด 

พอลิเมอร  

๑๑. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิด 

พอลิเมอรจากโครงสรางของมอนอเมอรหรือ

พอลิเมอร 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

๑.แบบฝกหัดเรื่อง 

ปฏิกิริยาการเกิด 

พอลิเมอร  

๑.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓ 

 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

    

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๒.แบบทดสอบ 

เรื่องปฏิกิริยาการ

เกิดพอลิเมอร  

๓.แบบจําลอง

ปฏิกิริยาการเกิด 

พอลิเมอร  

 

๒.การสังเกต

พฤติกรรมการเรียน                        

๓.การประเมิน

แบบจําลอง

ปฏิกิริยาการเกิด 

พอลิเมอร  

 

๑๒ พอลิเมอร โครงสรางและสมบัติ

ของพอลิเมอร 

๑๒ . วิ เคราะหและอธิบายความสัม พันธ

ระหวางโครงสรางและสมบัติของพอลิเมอร

รวมท้ังการนําไปใชประโยชน 

๑๓. ทดสอบและระบุประเภทของพลาสติก

และผลิตภัณ ฑ ยาง รวม ท้ั งการนํ า  ไป ใช

ประโยชน 

 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.แบบรายงาน

การทดลองการ

ทดสอบการ

เปลี่ยนแปลงของ

พอลิเมอรเม่ือ

ไดรับความรอน 

๒.แบบฝกหัดเรื่อง

โครงสรางและ

สมบัติของ 

พอลิเมอร 

๑.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลองการทดสอบ

การเปลี่ยนแปลง

ของพอลิเมอรเม่ือ

ไดรับความรอน 

๒.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓.การสังเกต 

๗ 

 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

     

๓.แบบทดสอบ

โครงสรางและ

สมบัติของ 

พอลิเมอร 

พฤติกรรมการ 

เรียนและการ

ทดลอง 

 

๑๓ พอลิเมอร การปรับปรุงสมบัติของ

พอลิเมอร 

๑๔. อธิบายผลของการปรับเปลี่ยนโครงสราง 

และการสังเคราะหพอลิเมอรท่ีมีตอสมบัติของ

พอลิเมอร 

 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภิปราย 

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

๑.แบบรายงาน

การทดลองสมบัติ

ของพอลิเมอร 

๒.แบบฝกหัดเรื่อง

การปรับปรุงสมบัติ

ของพอลิเมอร 

๓.แบบทดสอบ

การปรับปรุงสมบัติ

ของพอลิเมอร 

๑.การสรุปผลและ

การตอบคําถามการ

ทดลองสมบัติของ

พอลิเมอร 

๒.การประเมินจาก

การทําแบบฝกหัด

และแบบทดสอบ 

๓.การสังเกต

พฤติกรรมการ 

เรียนและการ

ทดลอง 

๘ 

๑๔ พอลิเมอร การแกปญหาขยะจาก

พอลิเมอร 

๑๕ . สืบคนขอ มูลและนํ า เสนอตั วอย าง

ผลกระทบจากการใชและการกําจัดผลิตภัณฑ

พอลิเมอรและแนวทางแกไข 

การสอนเนนกระบวน 

การเรียนรูแบบ 

-อธิบาย/อภปิราย 

๑.การเสวนา

เก่ียวกับผลกระทบ

จากการใชและการ 

๑.แบบประเมินการ 

การเสวนาเก่ียวกับ

ผลกระทบจากการ 

๑ 

 



แผนการ

สอนท่ี 

ช่ือหนวย 

การเรียนรู 

เรื่อง / สาระ 

การเรียนรู 
มาตรฐาน/ ตัวช้ีวัด / ผลการเรียนรู วิธีสอน/กิจกรรม 

ภาระงาน/ช้ินงาน การประเมินการ

เรียนรู 

ระยะเวลา

(ช่ัวโมง) 

    

-Inquiry 

-Brainstorming  

Method 

- Problem based 

- Scientific process  

- Google Classroom 

- Google Meet 

กําจัดผลิตภัณฑ   

พอลิเมอรและแนว

ทางแกไข 

ใชและการกําจัด

ผลิตภัณฑพอลิ

เมอรและแนว

ทางแกไข 

๒.การสังเกต

พฤติกรรมการ 

เรียน 

 

 

 

ลงชื่อ......................................................................ครูผูสอน   ลงชื่อ......................................................................รองผูอํานวยการกลุมบริหารวิชาการ  

           (นางสาวชยากร  นรนิทรหงษทอง)      (นางวรรณวิสา  สมบัติวงศ) 

 

ลงชื่อ...................................................................หัวหนากลุมสาระฯ  ลงชื่อ......................................................................ผูอํานวยการโรงเรียน  

           (นางแสงอรุณ  สงาชาติ)        (นายธนะกุล  ชอนแกว) 

 


