
 
 

ที่ ศธ  ๐๔๐๕๙ / ว 1775                                          ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
                                                                           นครปฐม  เขต ๒    อ ำเภอนครชัยศรี 
                                                    จังหวัดนครปฐม   ๗๓๑๒๐                                                                                    

                          7    พฤษภำคม   ๒๕๖3 

เรื่อง  ขอส่งแบบนิเทศก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมและทดลองกำรเรียนกำรสอน 
 ทำงไกลในสถำนกำรณ์พิเศษ 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมำด้วย  1. แบบนิเทศก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อม  
   และทดลองกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์พิเศษ               จ ำนวน  ๑  ฉบับ 
  2. ช่องทำงกำรส่งกลับแบบนิเทศก ำกับ ติดตำมฯ                              จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

 ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศ เรื่อง กำรเปิดภำคเรียน     
ในปีกำรศึกษำ 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎำคม พ.ศ.2563  เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรน่ำ 
2019 (COVID–19) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ได้ก ำหนดแนวด ำเนินกำร        
จัดกำรเรียนกำรสอนผ่ำนเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลผ่ำนช่องทำงดังนี้  1) ช่องสัญญำณ DLTV15             
2) www.ditv.ac.th , https://youtupe.com  3) https://youtupe.com/obectvonline  4) http:// 
www.facebook.com/obectv online/       

 ในกำรนี้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 ขอให้โรงเรียน
ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมรับกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรเตรียมควำมพร้อมและให้ข้อมูลกับผู้นิเทศ  
ของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำระหว่ำงวันที่ 7-15 พฤษภำคม 2563 รวมทั้งให้โรงเรียนด ำเนินกำรทดลองเรียน
กำรสอนด้วยเทคโนโลยีกำรศึกษำทำงไกลจำกช่องสัญญำณทีวีดิจิตอล ตำมตำรำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ระหว่ำงวันที่ 17 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน พ.ศ.2563  และตอบประเด็น
ค ำถำมในแบบนิเทศก ำกับ ติดตำมฯ ดังแนบ พร้อมส่งกลับแบบนิเทศก ำกับ ติดตำมฯ ตำมกลุ่มโรงเรียน    
ในชอ่งทำง e-mail ของศึกษำนิเทศก์เครือข่ำยท่ีรับผิดชอบดังเอกสำรแนบ ภำยในวันที่ 13 พฤษภำคม 
2563  เพ่ือเป็นข้อมูลกำรด ำเนินงำนและพัฒนำงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนทำงไกลในสถำนกำรณ์พิเศษ 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม  เขต 2 ต่อไป 

   จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและด ำเนินกำร  

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 

                                                          (นำยสมหมำย   เทียนสมใจ) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต ๒ 

   
กลุ่มนิเทศ  ติดตำมและประเมนิผลกำรจัดกำรศึกษำ      
โทร. ๐๓๔ ๓๓๑  ๖๐๙        
โทรสำร ๐๓๔ ๓๓๑ ๖๐๙ 

ด่วนที่สุด 

http://www.ditv.ac.th/
https://youtupe.com/
https://youtupe.com/obectvonline
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แบบนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและรำยงำนผลกำรเตรียมควำมพร้อมและทดลองกำรเรียนกำรสอนทำงไกล 
ในสถำนกำรณ์พิเศษ 

โรงเรียน........................................................กลุ่มโรงเรียน......................................อ ำเภอ...................... 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

********************** 
ค ำชี้แจง 
 1. เครื่องมือนี้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการนิเทศ กับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมและ    
ในการทดลองการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์พิเศษ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
 2. เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดระบบบริหารจัดการ การเรียนการสอน  การส่งเสริมสนับสนุน          
ให้เหมาะสมกับบริบทของเขตพ้ืนที่ และโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต 2 
 3. แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์พิเศษมีทั้งหมด 7 ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
  ตอนที่ 2  ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของโรงเรียน 
  ตอนที่ 3  การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน 
  ตอนที่ 4  การเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอนทางไหลในสถานการณ์พิเศษ 
  ตอนที่ 5  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเตรียมความพร้อม 
  ตอนที่ 6  รูปแบบอื่น ๆ ที่โรงเรียนเตรียมความพร้อม 
  ตอนที่ 7  สรุปข้อค้นพบในการนิเทศ ก ากับ ติดตามและข้อเสนอแนะ 
  ตอนที่ 8  สรุปผลการนิเทศ 
 4. แบบนิเทศ ก ากับ ติดตามและรายงานผลการเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอน
ทางไกลในสถานการณ์พิเศษมีเครื่องหมายที่เป็นสัญลักษณ์แทนค่าในการปฏิบัติ ดังนี้  
  4.1   “0” หมายถึง ยังไม่มีการด าเนินการ 
  4.2   “1” หมายถึง อยู่ระหว่าด าเนินการ 
  4.3   “2” หมายถึง ด าเนินการเสร็จแล้ว 
 5. ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการให้ข้อมูล แสดงเอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายและข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานและราชการต่อไป 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.1 โรงเรียน................................................................ หมู่ที่ ............. ต าบล ....................... ..................... 
   อ าเภอ .................................. จังหวดันครปฐม รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์ ........................... 
   อีเมล์................................................................. เว็ปไซด์...................................................................... 
   เฟซบุ๊ก..........................................................................................  
 1.2 ผู้อ านวยการชื่อ...........................................................การศึกษา.................................วุฒ.ิ................. 
   ประสบการณ์รับราชการ ..................... ปี  เป็นผู้บริหารมา ............... ปี 
 1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ......................... คน (ชาย ................... คน   หญิง .................... คน) 
 1.4 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น ............................ คน ชาย .......................... คน หญิง ........................ คน  
 1.5 ครูประจ าชั้น/ประจ าวิชา 

ชื่อ – สกุล ครู วิชำเอก ระดับชั้นที่สอน/กลุ่มสำระ จ ำนวนนักเรียน
ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 
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ตอนที่ 2 ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลของโรงเรียน 
  ระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 1. ครูมีแอพพลิเคชั่นดังต่อไปนี้หรือไม่ (ในสมาร์ทโฟน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    1.1 แอพ DLTV จ านวน ................ คน  
    1.2 แอพ Zoom Meeting จ านวน ................ คน  
    1.3 Google Classroom จ านวน ................ คน  
    1.4 ไม่มีตามข้อ 1.1 – 1.3  จ านวน ................ คน โปรดระบุ .............................................. 
 
 2. ครูมีการใช้โปรแกรมหรือ platform ต่อไปนี้หรือไม่ 
    2.1 e – mail  จ านวน ................ คน  
    2.2 google drive  จ านวน ................ คน  
    2.3 google form  จ านวน ................ คน  
    2.4 ไม่มีตามข้อ 2.1 – 2.3  จ านวน ................ คน โปรดระบุ .............................................. 
 
 3. ครูมีการใช้ Line เพ่ือการสื่อสารเพื่อการเรียนการสอนกับผู้ปกครอง 
    3.1 มี  จ านวน ................ คน  
    3.2 ไม่มี  จ านวน ................ คน เพราะ..................................................................................  
    3.3 มีการติดต่อกับผู้ปกครองด้วยวิธีอ่ืน (โปรดระบุ) ......................................................... ..... 
 
ตอนที่ 3 การเตรียมความพร้อมของโรงเรียน (บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา) 

ที ่ รำยกำรเตรียมควำมพร้อม ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

1 การวางแผนการด าเนินงานทั้งระบบ    .............................................................................
.............................................................................
.................................................................. ........... 

2 การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน    .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

3 การส ารวจความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารจัดการ 

   .............................................................................
.............................................................................
.............................................................. ............... 

4 การดาวน์โหลดและจัดพิมพ์เอกสารเพ่ือใช้
ด าเนินงานใช้กับบุคคล 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
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ที ่ รำยกำรเตรียมควำมพร้อม ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

5 การจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกให้กับคณะครูและนักเรียน 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

6 การประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
และต้นสังกัด 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

7 การจัดสรรงบประมาณ/แผนงาน/
โครงการ 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................... .............. 

8 การสร้างขวัญก าลังใจให้กับคณะครู  
นักเรียนและผู้ปกครอง 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

 

ตอนที่  4  การเตรียมความพร้อมและทดลองการเรียนการสอน (18 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2563) 

ที ่ รำยกำรเตรียมควำมพร้อม ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

1 ระดับอนุบาลผ่านระบบ DLTV  
เน้นกิจกรรมการเตรียมความพร้อม 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

2 ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น 
(ป.1-ม.3) ผ่านระบบ DLTV 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

3 การทดลองเรียนที่โรงเรียนหรือชุมชน
พ้ืนที่ปลอดภัยหรือที่บ้านหรือสลับที่เรียน
และครูลงพ้ืนที่บ้านเด็กและชุมชน  
(ภายใต้ พรก. ฉุกเฉิน) 

   .............................................................................
.................................................................... .........
............................................................................. 

4 โรงเรียนประชาสัมพันธ์ แนะน าช่องทาง
การเรียนรู้การเรียนทางไกลให้กับ
ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

5 โรงเรียนเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล 
ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
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ที ่ รำยกำรเตรียมควำมพร้อม ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

6 โรงเรียนเปิดศูนย์รับฟังความคิดเห็นการ
เรียนการสอนทางไกลจากผู้ปกครอง 
ประชาชน และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนา 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

 
ตอนที่  5  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนเตรียมความพร้อม กรณีท่ีสถานการณ์แพร่ระบาด 
  ของเชื้อไวรัส (COVID -19) ยังไม่ปกติ 
  5.1 รูปแบบที่ 1 (ระดับอนุบาล 1 – 3) 

ที ่ รำยกำรที่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

ผู้ปกครองและนักเรียน 
1 เตรียมสถานที่และการเรียนที่บ้าน    .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
2 ศึกษาตารางสอนและแผนการเรียน

ล่วงหน้า 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
3 จัดให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาเรียน    .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
4 สื่อสารกับครูหรือสอบถามข้อสงสัยทาง

โทรศัพท์และช่องทางอ่ืนๆ 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
5 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ท ากิจกรรมตาม

บทเรียน (DLTV) 
   .............................................................................

.............................................................................

..................................................................... ........ 
6 ทบทวนบทเรียนและกิจกรรมเสริมร่วมกับ

ครูในภาคบ่ายของแต่ละวัน 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
ครูผู้สอน 
1 ศึกษาตารางสอนและแผนการเรียน

ล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
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ที ่ รำยกำรที่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

2 จัดระบบการสื่อสารระหว่างครูกับ
ผู้ปกครองนักเรียน 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

3 เช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียนเป็น
รายบุคคลผ่านผู้ปกครองนักเรียน (เวลา 
08.00-08.30 น.) 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

4 รับชม DLTV พร้อมกับนักเรียน    .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

5 สื่อสารผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
ช่วงหลังชั่วโมงเรียนผ่านโทรศัพท์ และ
ช่องทางอ่ืนๆ  

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

6 ทบทวนบทเรียนและท ากิจกรรมเสริม 
ผ่านผู้ปกครองนักเรียน  
(เวลา 13.00 น. – 14.30 น.) 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

7 พบปะนักเรียน พร้อมรับ-ส่งแฟ้มงานอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

โรงเรียน 
1 สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง

นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
2 ส ารวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้

ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
3 สนับสนุนความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มี

ความพร้อม 
   .............................................................................

.............................................................................

......................................................................... .... 
4 จัดระบบสื่อสารระหว่างโรงเรียน 

กับผู้ปกครอง 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
5 ก ากับและสนับสนุนการจัดการเรียน 

การสอนของครูแต่ละห้องเรียน 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
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ที ่ รำยกำรที่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

6 ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล 
ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ตามช่องทางที่เหมาะสม 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

   
 5.2 รูปแบบที่ 2 (ป.1 – ม.3) 

ที ่ รำยกำรที่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

นักเรียน 
1 ดูตารางเรียนล่วงหน้า 1 วัน    .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
2 ศึกษาแฟ้มงานเอกสารประกอบการเรียน 

ใบงาน  ล่วงหน้า 1 วัน 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
3 เข้าระบบเช็คชื่อออนไลน์ที่ครูออกแบบไว้    .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
4 เข้าเรียนผ่านทีวีและสรุปองค์ความรู้จาก

บทเรียน ส่งผลงานในรูปแบบต่างๆ 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
5 สื่อสารกับครู สอบถามหรือถามข้อสงสัย

ระหว่างเรียนผ่านโทรศัพท์และช่องทาง
อ่ืนๆ 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

6 ทบทวนบทเรียนร่วมกับครูหรือผู้ปกครอง
ที่บ้าน 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

ผู้ปกครอง 
1 เตรียมอุปกรณ์และสถานที่การเรียนที่บ้าน    .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
2 ศึกษาตารางสอนและแผนการเรียน

ล่วงหน้า 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
3 จัดให้นักเรียนเข้าเรียนตามเวลาเรียน    .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
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ที ่ รำยกำรที่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

4 สื่อสารกับครูหรือสอบถามข้อสงสัยทาง
โทรศัพท์และช่องทางอ่ืนๆ 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

5 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ท ากิจกรรมตาม
บทเรียน (DLTV) 

   .............................................................................
.............................................................................
..................................................................... ........ 

6 ทบทวนบทเรียนและกิจกรรมเสริมร่วมกับ
ครูในภาคบ่ายของแต่ละวัน  
(14.30 น. – 16.30 น.) 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

ครูผู้สอน 
1 ศึกษาตารางสอนและแผนการเรียน

ล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ 
   .............................................................................

.............................................................................

........................................................... .................. 
2 จัดระบบการสื่อสารระหว่างครูกับ

ผู้ปกครองนักเรียน 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
3 เช็คชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน 

เป็นรายบุคคลผ่านผู้ปกครองนักเรียน  
(เวลา 08.00 น. – 08.30 น.) 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

4 รับชม DLTV พร้อมกับนักเรียน    .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

5 สื่อสารผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 
ช่วงหลังชั่วโมงเรียนผ่านโทรศัพท์และ
ช่องทางอ่ืนๆ 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

6 ทบทวนบทเรียนร่วมกับนักเรียน 
หรือผู้ปกครองที่บ้าน 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

7 พบปะนักเรียน พร้อมรับ-ส่ง แฟ้มงาน
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน 

   .............................................................................
.............................................................................
.............................................................. ............... 

โรงเรียน 
1 สร้างความเข้าใจกับชุมชนและผู้ปกครอง

นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม 
   .............................................................................

.............................................................................

............................................................................. 
 



- 9 - 
 

ที ่ รำยกำรที่ผู้ปกครอง 
และนักเรียนปฏิบัติ 

ระดับปฏิบัติ สื่อ  อุปกรณ์  เอกสำร  หลักฐำน 
0 1 2 

2 ส ารวจความพร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนรู้
ของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

3 สนับสนุนความช่วยเหลือนักเรียนที่ไม่มี
ความพร้อม 

   .............................................................................
.............................................................................
......................................................................... .... 

4 จัดระบบสื่อสารระหว่างโรงเรียน 
กับผู้ปกครอง 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

5 ก ากับและสนับสนุนการจัดการเรียน 
การสอนของครูแต่ละห้องเรียน 

   .............................................................................
.............................................................................
.............................................................. ............... 

6 ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล 
ต่อเขตพ้ืนที่การศึกษาสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
ตามช่องทางที่เหมาะสม 

   .............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

 
ตอนที่  6  รูปแบบอื่นๆ ที่โรงเรียนเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี)  โปรดระบุขั้นตอน/
กิจกรรม (ในกรณีที่ด าเนินต่างจากข้อ 5) 

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..................................................................................................................................................................... ......... 

......................................................................................................................... .....................................................

............................................................................................................................. .................................................

.......................................................................................................................................................... .................... 

.............................................................................................................. ................................................................

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................................... ............................... 

................................................................................................... ...........................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
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............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................... .......................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

.................................................................................. ............................................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 

............................................................................................................................. .................................................

....................................................................... .......................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

..............................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................................

............................................................................................................................. .................................................

................................................................................................................................................................... ........... 

....................................................................................................................... .......................................................

............................................................................................................................. .................................................

........................................................................................................................................................ ...................... 

............................................................................................................ ..................................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 
 
 

                                                     ลงชื่อ .....................................................  

                                           (.............................................................)                                    
             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ/รักษาการ โรงเรียน ............................................................ 

                วันที่ ............... เดือน .................................... พ.ศ. .....................  
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