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สมุดประเมินการจัดกิจกรรมชุมนุม 

โรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี…………ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา………………. 

สรุปผลการประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 

จ านวนนักเรียน เวลาเข้าร่วมกิจกรรม ผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะฯ 
ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 

     
คิดเป็นร้อยละ     

การอนุมัติผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

ลงชื่อ           หัวหน้าครูที่ปรึกษาชุมนุม    ลงชื่อ                   หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม 

       (………….……..……………………)            (นางนภัสสร  วงศรีคุณถาวร) 

ลงชื่อ   หวัหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

    (นางสาวสุภาวดี  ศรีบุรี) 

ลงชื่อ   รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 

       (นางทิพย์อบุล  ศริิบลูย์)    

 

อนุมัติ    ไม่อนุมัติ 

               (นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนจักรค าคณาทร  จังหวัดล าพูน 
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การกิจกรรมชุมนุม 
 กิจกรรมชุมนุม  เป็นกิจกรรมนักเรียนที่สถานศึกษาสนับสนุนให้ผู้เรียนรวมกลุ่มกันจัดขึ้นตามความ
สนใจ  ความถนัด  ความสามารถของผู้เรียน  เพื่อเติมเต็มศักยภาพของผู้เรียนตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ 

 ชุมนุม  หมายถึง  การรวมกลุ่มของนักเรียนที่มีความสนใจ  ความถนัดในเรื่องเดียวกันและร่วมปฏิบัติ
กิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนาความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ของตนเองให้เต็มตามศักยภาพ  
ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกในการท าประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

หลักการ 

กิจกรรมชุมนุม  มีหลักการส าคัญดังนี้ 

๑. เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมของผู้เรียนตามความสมัครใจ 
๒. เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนร่วมกันท างานเป็นทีม  ช่วยกันคิด  ช่วยกันท า  และช่วยแก้ปัญหา 
๓. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
๔. เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผู้เรียน  รวมทั้งบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ 

การจัดกิจกรรมชุมนุม มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
     ๑. พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติ และ
ประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการตามศักยภาพ  
     ๒. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  
     ๓. เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี  
     ๔. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และส่วนรวม 
    ๕. เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 

พฤติกรรมบ่งช้ี และเป้าหมาย 
จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว สามารถก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้หรือตัวชี้วัดและเป้าหมายการจัดกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้ 
วัตถุประสงค์ : พัฒนาความรู้ ความสามารถ ด้านการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติ 
และประสบการณ์ ทั้งวิชาการและวิชาชีพตามความสนใจ ความถนัด ความต้องการตามศักยภาพ  
พฤติกรรมบ่งช้ี/ตัวชี้วัด : 
๑.๑ มีการจัดท ากิจกรรม/งาน/โครงงาน/ ผลงาน/ชิ้นงาน 
๑.๒ เกิดทักษะการคิด การตัดสินใจ และการแก้ปัญหา 
๑.๓ มีทักษะการวางแผนและการจัดการ 
๑.๔ รู้เข้าใจความสนใจความถนัดและศักยภาพของตน 
๑.๕ ใช้ภาษาในการสื่อสารได้ถูกต้อง 
๑.๖ มีจินตนาการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
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เป้าหมายการจัดกิจกรรม : ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้และทักษะจนเกิดเป็นงาน/กิจกรรม/โครงงาน ผลงาน 
ชิ้นงานตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
พฤติกรรมบ่งช้ี / ตัวชี้วัด : 
๒.๑ มีกิริยามารยาทท่ีดี 
๒.๒ มีระเบียบวินัย 
๒.๓ มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
๒.๔ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
๒.๕ มีสัมมาคารวะอ่อนน้อมถ่อมตน 
๒.๖ มีความสามัคคี 
๒.๗ มีน้ าใจต่อครู เพ่ือนและผู้อื่น 
๒.๘ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
๒.๙ ตรงต่อเวลา 
๒.๑๐อนุรักษ์ พัฒนาและรักษาสมบัติของโรงเรียน 

เป้าหมายการจัดกิจกรรม : ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม ที่พึงประสงค์เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดี 
พฤติกรรมบ่งช้ี /ตัวช้ีวัด : 
๓.๑ รู้จักการรักษาสุขภาพส่วนตัว 
๓.๒ ร่าเริงแจ่มใส มีความม่ันคงทางอารมณ์ 
๓.๓ อดทน อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุ 
๓.๔ มีสมาธิต่อการท างาน 
๓.๕ มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ 

เป้าหมายการจัดกิจกรรม : ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี และด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
วัตถุประสงค์ : ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ และส่วนรวม 
พฤติกรรมบ่งช้ี / ตัวชี้วัด : 
๔.๑ บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
๔.๒ ใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์ 
๔.๓ มีจิตสาธารณะ 
เป้าหมายการจัดกิจกรรม : ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนในระบอบประชาธิปไตย 
พฤติกรรมบ่งช้ี / ตัวช้ีวัด : 
๕.๑ มีความเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
๕.๒ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
๕.๓ เคารพในกฎ กติกาของกลุ่มและสังคม 
๕.๔ รับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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เป้าหมายการจัดกิจกรรม : ผู้เรียนสามารถท างานและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

ขอบข่าย 

กิจกรรมชุมนุมมีขอบข่ายดังนี้ 

๑. เป็นกิจกรรมที่เก้ือกูล  ส่งเสริมการเรียนรู้  ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ให้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
๒. เป็นกิจกรรมจัดตามความสนใจของผู้เรียน 
๓. เป็นกิจกรรมที่สามารถจัดได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  และทั้งในและนอกเวลาเรียน 
 

การประเมินกิจกรรม 

 การประเมินกิจกรรมชุมนุม  เป็นการตรวจสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่างๆตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและประเมินตามสภาพจริง  โดยก าหนดผลการประเมินเป็น 
“ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” 

 ครูด าเนินการจัดกิจกรรมจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดของกิจกรรมชุมนุมนั้นๆ ให้นักเรียน
ทราบ  โดยมีเกณฑ์การผ่านกิจกรรมดังนี้ 

๑.มีการเข้าร่วมกิจกรรม  ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๘๐  ของเวลาเรียนทั้งหมดท่ีจัดกิจกรรม 
๒.มีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามที่ชุมนุมก าหนด 
๓.ผู้เรียนจะได้  (ผ)  จะต้องผ่านเกณฑ์ท้ังข้อ  ๑  และข้อ  ๒ 
๔.การเปลี่ยน  (มผ)  เป็น  (ผ)  โดยครูที่ปรึกษาชุมนุมให้ซ่อมเสริมเวลาที่ขาดกิจกรรมหรือ
ผลิตผลงาน  ชิ้นงานหรือปฏิบัติตามข้อก าหนดของชุมนุมในส่วนที่ยังขาด 
๕.ผู้เรียนที่ไม่ผ่านกิจกรรมตามระเบียบที่ก าหนด  จะไม่จบหลักสูตร 
๖.นักเรยีนที่ประสงค์จะย้ายชุมนุม  ต้องยื่นค าร้องผ่านหัวหน้ากิจกรรมชุมนุม  โดยความ
ยินยอมของครูที่ปรึกษาชุมนุมเดิมและชุมนุมที่นักเรียนต้องการจะย้ายเข้า 

หมายเหตุ  ผลการประเมิน  อักษรที่ใช้แสดงในช่องวัดผลการประเมิน  ผ  (ผ่านกิจกรรมที่เรียน)  มผ  (ไม่ผ่าน
ในกิจกรรมที่เรียน  ใช้หมึกสีแดง) 
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ล าดับขั้นตอน การด าเนินกิจกรรมชุมนุม ส าหรับนักเรียน 
โรงเรียนจักรค าคณาทร ล าพนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

นักเรียน 

ร่วมกันจัดตัง้กจิกรรมชุมนุม 

สรรหาครูท่ีปรึกษา 

จัดตัง้ช่ือกิจกรรมชุมนุม 

ขอใบสมัครจัดตัง้ 

กิจกรรมชุมนุม 

ประชุมร่วมกันในการด าเนิน 

การจัดกจิกรรม 

ด าเนิน 

กิจกรรมตามปฏิทนิ 

สรุปและรายงาน 

การจัดกจิกรรม 

ส่งผลการประเมนิ 

ท่ีห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

รับคู่มือ 

การจัดกจิกรรมชุมนุม 

แจ้งช่ือกจิกรรมชุมนุม 

ผ่านครูท่ีปรึกษาชุมนุม 

 

 

 

๑. นกัเรียนเลือกหวัหน้าและคณะกรรมการ 

     กิจกรรมชมุนมุ 

๒. จดัท าปฏิทนิการจดักิจกรรมชมุนมุรายภาค 

๓. คณะกรรมการชมุนมุและครูท่ีปรึกษาร่วมกนั 

    จดัท าโครงการและรายละเอียดตามท่ีก าหนด 

     ใน ปฏิทนิ 

๔. คณะกรรมการด าเนินการจดักิจกรรมตามท่ี 

    ก าหนดในปฏิทนิ 

๕. คณะกรรมการสรุปและรายงานผลการจดั 

    กิจกรรมตลอดภาคเรียน 

๖. เสนอครูท่ีปรึกษา  งานกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน   

    กลุม่บริหารวิชาการ 

  ค าชีแ้จงการด าเนินการจัดกจิกรรมชุมนุม 
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แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม 
๑.ชื่อ  ชุมนุม..............................................................................  
๒.ครูที่ปรึกษาชุมนุม คุณครู..............................................................................   
  คุณครู..............................................................................   
  คุณครู..............................................................................   
๓.จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ ๑ คาบ/สัปดาห์ 
๔.เนื้อหารายวิชา 
...................................................................................................................................................... ........... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 
๕.ผลการเรียนรู้ 
 ๑. ...................................................................................................................................................  
 ๒. ............................................................................................................................. ..................... 
 ๓. ............................................................................................................................. ..................... 
๖. แผนการจัดกิจกรรม/เนื้อหารายวิชา/สัปดาห์ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
๗.วิธีการจัดการเรียนการสอน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๘.สื่อการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………................................................... 
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๙.การวัดผลการเรียน 
 - เวลาเรียน ๘๐% 
 - ผลงานนักเรียน/กิจกรรม   …………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑๐. ตัดสินผลการเรียน  
 - ผ่าน (ผ)  
  -ไม่ผ่าน(มผ)  

                                                                                                                                                                                                      
                                                                                 ………………………….          

                                                                    (.................................................) 
                                                                       นักเรียนประธานกิจกรรมชุมนุม 

 
                                                                                    ………………………….          

                                                                    (.................................................) 
                                                                       ครูที่ปรึกษาชุมนุม 
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แบบเสนอโครงการ/โครงงาน(ถ้ามี) 
๑ . ชื่อโครงการ/โครงงาน  ……………………………………………………………………….. 
๒ . ประเภทโครงการ/โครงงาน 
 (  )  ส่งเสริมด้านวิชาการ (  )  ส่งเสริมความถนัดความสนใจ 
 (  )  ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม (  )  ส่งเสริมการด าเนินชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 (  )  การให้บริการสังคม ชุมชน                (  ) อ่ืน ๆ........................................................................  
๓.สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักเหตุผล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
หลักความพอประมาณ 
............................................................................................ ............................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
............................................................................................................. ......................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เงื่อนไขความรู้ 
............................................................................................................................. ............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เงื่อนไขคุณธรรม 
............................................................................................................................. ......................................... 
.............................................................................................................................. ....................................... 
๔ .วัตถุประสงค์ของโครงการ/โครงงาน (ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นตามโครงการเป็นข้อๆ) 
 ๑.…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        ๒ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ๓ …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕.เป้าหมาย (ระบุเป้าหมายที่จะด าเนินการให้บรรลุผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ) 

  เป้าหมายเชิงปริมาณ ………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ………………………………………………………………………………………….. 

๖ . สถานที่ด าเนินการ ......................................................................................... ................................ 
๗ . วธิีด าเนินงาน / กิจกรรมที่ปฏิบัติ (ระบุขั้นตอนและกจิกรรมทีป่ฏิบัติตั้งแต่เร่ิมโครงการจนสิ้นสุดโครงการ) 

๘. ระยะเวลาการด าเนินการหรือแผนการด าเนินงาน  

 เริ่มต้น    วันที่ ......... เดือน ..........................   พ.ศ. …………. 
 สิ้นสุด  วันที่ …..... เดือน...........................   พ.ศ. ………… 

๙ . งบประมาณและแหล่งเงิน 
 โครงการนี้ใช้งบประมาณด าเนินงาน    จ านวน.................บาท  จาก 
 (  ) เงินหุ้นของสมาชิก  (  )  เงินสนับสนุนอื่นๆ (  )  เงินอุดหนุนพัฒนา 
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๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ/โครงงาน      จ านวน   ..............  คน   ได้แก่ 
ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล ช้ัน ต าแหน่งหน้าที ่
๑.   ประธานโครงการ 
๒.   รองประธานโครงการ 
๓.   เลขานุการ 
๔.   การเงินการบญัช/ีเหรัญญิก 
๕.   ประชาสมัพันธ์ 
๖.   ที่ปรึกษา 
๗.    

๑๑. หน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุน/ที่ปรกึษา   (ระบุหน่วยงาน/บุคคลภายนอกโรงเรียนที่ให้การช่วยเหลือ  ถ้ามี) 

        …………………………………………………………………………………………………… 
๑๒. การติดตามประเมินผล   (ระบุวิธกีารติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ) 

        …………………………………………………………………………………………………… 
๑๓. ผลงานที่เกิดข้ึนตามโครงการ/โครงการนี้ (ระบุผลงานที่เกิดขึ้น  พร้อมที่น าเสนอ  สาธิต  หรือแสดงต่อสาธารณชน) 

 ๑…………………………………………………………………………………………… 
 ๒………………………………………………………………………………………….. 
 ๓…………………………………………………………………………………………. 

           ลงชื่อ .................................................... ผู้เสนอโครงการ 
                                                           ( .................................................) 

        ประธานชุมนุม 
                                           ลงชื่อ ..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                            ( .....................................................) 
                                                                  ครทูี่ปรึกษาชุมนุม 

 หมายเหตุ (สามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมได้) 
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สรุปและรายงานผลภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ/โครงงาน(ถ้ามี ) 

 

เริ่มวันท่ี ...... เดือน ................. พ.ศ. .........     สิ้นสุดวันท่ี....... เดือน .............. พ.ศ. .......................... 

๑.โครงการ/โครงงาน .............................................................................................................................. 

๒.การด าเนินงานในภาพรวม 

(   ) บรรลุตามเป้าหมาย  (   )  บรรลตุ่ ากวา่เป้าหมาย (   )  บรรลเุกินเป้าหมาย 

๓.สภาพการด าเนินงาน 

 (   ) เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด  ต่ ากว่าร้อยละ  ๕๐ 

 (   ) เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด  ร้อยละ        ๕๑-๗๐ 

 (   ) เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานท่ีก าหนด  มากกว่าร้อยละ ๗๐ 

๔. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 ๔.๑ สภาพปญัหา   
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

๔.๒ข้อเสนอแนะในการด าเนินการครั้งต่อไป  
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

๕. ผลงานท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ /โครงงาน
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 

๖. การเผยแพรผ่ลงานตามโครงการ/โครงงาน 

 (   ) จัดนิทรรศการ   (   ) สาธิตหรือแสดง    (   ) อ่ืน ๆ ................................. 

๗. สิ่งที่ภาคภูมิใจของสมาชิกในการจัดท าโครงการ/โครงงานครั้งนี้ 

 ๗.๑ .................................................................................................................... 

 ๗.๒ .................................................................................................................... 

 ๗.๓ .................................................................................................................... 

      ลงช่ือ ...........................................................   ครูที่ปรึกษาชุมนุม 

                           (.................................................................) 

หมายเหตุ *สามารถปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 
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บันทึกเวลาในการเข้าร่วมกจิกรรมชุมนมุ....................................... 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมชุมนุม............................ 
กิจกรรมที่..........ชื่อ.................................................................. 

วันที่............เดือน..................................พ.ศ.................... 
...................................... 
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ผู้จัดท า..................................................................................................................... .............................. 
ความรู้สึกในการท ากิจกรรม 
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........... 

ข้อคิดในการท ากิจกรรม 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................ ........................................................................ 

 

 

 

 

 

รายช่ือนักเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินผลกิจกรรม 

ด้าน  ผลงาน / ชิ้นงาน / คุณลักษณะตามที่ก าหนด 

1. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
2. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
3. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
4. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
5. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 

ภาพถ่ายผลงาน/กิจกรรม 
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6. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
7. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
8. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
9. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
10. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
11. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
12. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
13. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
14. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
15. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
16. ………………………………………………………….......เลขท่ี……………...ชั้น………………. 
17. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
18. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
19. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
20. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
21. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
22. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
23. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
24. ………………………………………………………….......เลขที่……………...ชั้น………………. 
 


