แนวปฏิบัติที่ยอดเยี่ยมดานการบริหารจัดการของผูอํานวยการโรงเรียน
Best Practices
ชื่อผลงาน STAR Model (S = structure ) (T = total Quality control ) (A = activity) (R = research)
ชื่อผูเสนอผลงาน นายปยะชาติ เศวตร ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑
โทรศัพท ๐๓๘ – ๒๑๘ ๐๗๒ – ๓ โทรสาร ๐๓๘ – ๒๑๘๐๗๔ โทรศัพทมือถือ ๐๘๕ – ๑๐๙ ๙๕๔๐
E – mail piya2me@yahoo.com
๑. ความสําคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นําเสนอ
โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) ตั้งอยูที่ ๔๐๕ หมู ๑ ตําบลคลองพลู อําเภอหนองใหญ
จังหวัดชลบุรี เปดสอนตั้งแตชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๖๘ คน เปนโรงเรียนในฝน
รุนที่ ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยูในพื้นที่หางไกล พื้นเขตบริการสวนหนึ่งติดกับอําเภอวัง
จันทร จังหวัดระยอง การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน ถือเปนนโยบายหลักที่จะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหกับนักเรียน ในอําเภอหนองใหญ ที่สวนใหญมาจากครอบครัวที่ผูปกครองมีอาชีพดานการเกษตร มี
ฐานะยากจน ไมสามารถสงลูกใหเรียนในโรงเรียนชั้นนําตาง ๆ ของจังหวัดได การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อ
สรางโรงเรียนใหเปนสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู การใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่สงเสริมใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุขครูจัดการ
เรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชน ทองถิ่น และเปนแบบอยางดานการ
บริหารจัดการศึกษา ใหกับโรงเรียนในพื้นที่ขางเคียงไดนั้น การดําเนินการดังกลาวโรงเรียนตองไดรับความรวมมือ
รวมพลัง จากทุกฝายที่เกี่ยวของอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม ตั้งแต ผูบ ริหารโรงงเรียน คณะครู บุคลากรทางการ
ศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และองคกรตาง ๆ ในพื้นที่
จากเหตุผล และสภาพปญหาดังกลาว ผูรายงานซึง่ เปนผูบริหารโรงเรียน มีหนาที่ที่ตองรับผิดชอบตอการ
บริหารงานตามโครงสรางการบริหารงานโรงเรียน (structure) มีความตระหนักถึงภาระงาน ตามหนาที่ ที่ตอง
ดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ทั้งระบบ (total Quality control)จึงไดดําเนินการ
พัฒนาโรงเรียนมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรม (activity) เพื่อพัฒนาผูเรียนตามที่
วิสัยทัศนของโรงเรียนไดกําหนดไววา โรงเรียนชุมชนบานคลองพลูเปน “ภายในป 2560 โรงเรียนเปนสังคมแหง
การเรียนรู ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา มีความรู
คูคุณธรรม รักษความเปนไทยบนความพอเพียง พรอมสูอาเซี่ยนโดยครูมืออาชีพ ที่ชุมชนมีสวนรวม”
การดําเนินงานเริ่มจาก การกําหนดรูปแบบการบริหารงานที่เปนเลิศ (Best Practices) ที่ไดจาก
กระบวนการวิจัย (research) และพัฒนา ทําใหโรงเรียนไดรูปแบบการบริหารงานที่มีความเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และบุคลิกภาพดานการปฏิบัติงานของ ครู ผูบริหาร โดยไดดําเนินการพัฒนาครู บุคลากรใหเปนครู มือ
อาชีพ สงเสริมการระดมทรัพยากร จากความรวมมือจากชุมชนองคกร ในทองถิ่น ดําเนินการปรับปรุงแหลงเรียนรู
สื่อ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปรับปรุง อาคาร สถานที่ หองปฏิบัติการ และศูนยการเรียนรูครบทั้ง ๘ กลุมสาระการ
เรียนรู จากการดําเนินการดังที่ไดนําเสนอมาในเบื้องตนทําให โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานที่ทุกฝายที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ชุมชนของตนเอง เปนรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวน
รวม ที่นําผลสรุปจากการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบัน มีองคประกอบ
ที่สําคัญ 4 ประการ คือ

ระบบ

1. structure ( s ) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่เอื้อตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. total Quality control ( t ) โรงเรียนดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้ง

3. activity ( a ) มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และครอบคลุมนักเรียนทุกคน
4. research ( r ) ใชการวิจัยในการแกปญหาผูเรียน
จากการดําเนินงานดังกลาวสงผลใหโรงเรียนสามารถจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของหลักสูตร
๒. จุดประสงคและเปาหมายของการดําเนินงาน
จุดประสงค
๒.๑ เพื่อกําหนดรูปแบบการบริหารที่ดีที่สุด เหมาะสําหรับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพศึกษาของโรงเรียน
ชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)
๒.๒ เพื่อนํารูปแบบการบริหารแบบ Star Model ไปใชกับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ในการพัฒนาคุณภาพศึกษา
ของโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)
๒.๓ เพือ่ พัฒนาโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) ใหมคี วามพรอมตามมาตรฐานสากลทัง้ ดาน
คุณภาพนักเรียน ดานคุณภาพครู ดานคุณภาพแหลงเรียนรู ดานคุณภาพการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต ดานการ
สงเสริมสุขภาพอนามัย ดานคุณภาพการบริหารจัดการ และดานการเปนแบบอยางที่ดี
เปาหมาย
เชิงปริมาณ ผูบริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
หนวยงานตนสังกัด และองคกร ในพื้นที่ที่เกี่ยวของทุกภาคสวน สามารถนํา Star Model ไปใชในการพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
เชิงคุณภาพ โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) มี Star Model เปนรูปแบบบริหารงานที่เปน
เลิศ (Best Practices) สามารถดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดําเนินงาน
การใชรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม (Participative Administration)
๓.๑ กระบวนการในการดําเนินงาน
ในเบื้องตนผูรายงานไดศึกษาคนควา รูปแบบการบริหารงาน ที่มีความหลากหลาย ทั้งดานปจจัย
องคประกอบตาง ๆ ที่สงผลตอความสําเร็จของงาน จากการสังเคราะห เอกสารงานวิจัย หลักการ ทฤษฎีการ
บริหาร บริบททางสังคมของชุมชนในพื้นที่ รวมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงาน บุคลิกภาพ ของครู และตัวผูบริหารใน
ที่สุดผูรายงาน ไดเลือกใชรูปแบบการบริหารงานที่ไดจากการสังเคราะหแนวคิดการมีสวนรวมของโคเฮนและอัพฮอฟ
(Cohen and Uphoff, 1980 : 7-10 อางถึงในประภาพร สถิตธรรม, 2543 : 24-25) และชูชาติ พวงสมจิตร (2540
: 17-18 ) มาใชเปนกรอบในการสังเคราะห ไดแกการมีสวนรวมในการคิด และตัดสินใจ การมีสวนรวมในการ
วางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการ การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการไดรับประโยชน
ไดรูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวม รูปแบบที่ ๑ เรียกรูปแบบการบริหารงานแบบนี้วา การบริหารงานแบบมี
สวนรวม

๓.๒ ขั้นตอนการดําเนินงาน
๓.๒.๑ นํารูปแบบการบริหารงานแบบมีสวนรวมรูปแบบที่ ๑ ไปทดลองใช ๑ ภาคเรียนระหวาง
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ แลวนําผลการดําเนินงานไปวิเคราะหหาขอบกพรอง
๓.๒.๒ นําขอมูลที่ไดจากวิเคราะหมาจัดกลุมสนทนา (Focus Group) กับผูบริหารที่มี
ประสบการณ จํานวน ๕ คน แลวสังเคราะหเปนรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมแบบที่ ๒ โดยเพิ่มการประเมิน
องคประกอบ ๔ ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL) ของ สตัฟเฟลบีม( D.L.
Stufflebeam.1997 : หนา 261 - 265 ) ซึ่งเปนการประเมินวัตถุประสงคและรายละเอียดตางๆ เพื่อชวยในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ มีลักษณะเปนแบบประเมินความกาวหนาเพื่อชี้จุดเดน จุดดอย ของการดําเนินงาน หลัง
เสร็จสิ้นการดําเนินงานโดยไดปรับใหมีความเหมาะสมกับสภาพบริบททางสังคม และทรัพยากรการบริหารงานของ
โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน)
ผลจากการดําเนินงาน โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานที่เรียกวารูปแบบการบริหารงานแบบ Star
Model หมายถึง การปรั บโครงสร้ างระบบการทํางานของโรงเรียนโดยอาศัยการควบคุมคุณภาพทั ง
ระบบโดยใช้ กิจกรรมทีมีความหลากหลายจากความร่ วมมือของผู้เกียวข้ องทุกฝ่ าย และใช้ การวิจัยใน
การพัฒนางานเพือให้ เกิดบริหารคุณภาพทั งองค์ กร
ประสบการณการบริหารของ
ผูบริหารโรงเรียน
แนวคิดการมีสวนรวม ๕ ดาน ของ โคเฮน และ
อัพฮอฟ (Cohen and Uphoff.
(ตัดสินใจ วางแผน ปฏิบัติ ผลประโยชน ประเมินผล)

การมีสวนรวมของครู บุคลากร กรรมการ
สถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน

องคประกอบ ๔ ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL)
ของ สตัฟเฟลบีม( D.L. Stufflebeam.)

รูปแบบการบริหารงาน

Star Model
1. structure ( s ) โรงเรียนมีโครงสรางการบริหารงานที่เอื้อตอการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพผูเรียน
2. total Quality control ( t ) โรงเรียนดําเนินการควบคุมคุณภาพการดําเนินพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ทั้งระบบ
3. activity ( a ) มีการจัดกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจ ความถนัด และครอบคลุมนักเรียนทุกคน
4. research ( r ) ใชการวิจัยในการแกปญหาผูเรียน
ภาพแสดง ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบการบริหารงาน Star Model ที่เปน Best Practices
โรงเรียนชุมชนบานคลองพลู(วิศิษฐวิทยาทาน)

จากการดําเนินงานดังกลาว ทําใหผูบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกสวน สามารถ
ดําเนินงานรวมกันเพื่อจัดการงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จดังนี้
๔. ผลการดําเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนที่ไดรับ
ผลจากการสํารวจความพึงพอใจการใชรูปแบบการบริหารงานแบบ Star Model ทั้ง ๕ ดาน ไดแกดาน
การมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการวางแผน ดานการมีสวนรวมในการดําเนินการ ดาน
การมี สวนรวมในการประเมินผลจากการประเมิน และดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนโดยเพิ่มการ
ประเมินองคประกอบ ๔ ดาน ตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป (CIPP MODEL) ในการดําเนินงาน โดยใช
แบบสอบถามประมาณคา ๕ ระดับ ทีเ่ ก็บขอมูลจาก คณะกรรมการสถานศึกษา ๑๕ คน ครู บุคลากรทางการศึกษา
๒๕ คน และ ผูปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ ถึง ขั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ ที่ไดจากการสุมตัวอยางแบบงาย
จํานวน ๖๐ คน รวม ๑๐๐ คนพบวา
ดานที่ ๑ รอยละ ๙๐ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจรูปแบบโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
ดานที่ ๒ รอยละ ๘๔ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจการดําเนินงานควบคุณคุณภาพทั้งระบบ
ดานที่ ๓ รอยละ ๙๓ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ดานที่ ๔ รอยละ ๘๐ของผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจดานการใชผลการวิจัยในการแกปญหาผูเรียน
ผลที่เกิดกับผูเรียน
- นักเรียนไดเรียนรูจากครูมืออาชีพ ไดใชสื่อ แหลงเรียนรูที่หลากหลายในการแสวงหาความรูทั้งใน และ
นอกหองเรียนนักเรียนรูจักการแกปญหา ไดรับการฝกฝนปฏิบัติ มีความมุงมั่นพยายาม สามารถศึกษา
เรียนรูเพิ่มเติมดวยตัวเอง
- นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปการศึกษา ๒๕๕๗ เฉลี่ย สูงกวาปการศึกษา ๒๕๕๖ ในทุกกลุม
สาระการเรียนรู
- นักเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ และตองการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตน
ผลที่เกิดกับครูบุคลากร
- ครูเปนครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรูโดยคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียนดวยวิธีการที่มีความ
หลากหลาย
- ครู บุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินงาน กิจกรรม โครงการ ตาง ๆ ของโรงเรียน และมีความ
ภาคภูมิใจในวิชาชีพครู
- ครูบุคลากรของโรงเรียนมีความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ และตองการมีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียนใหเปนโรงเรียนมาตรฐานสากลตอไป
ผลที่เกิดกับโรงเรียน
- โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่ผานการสังเคราะหใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
- โรงเรียนไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรม
อื่นๆ ที่หนวยงานทางการศึกษาจัดขึ้น รวม ๙ รางวัล

- ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนไดรับ ประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มเชิดชู
เกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะที่ทานเปนผูทําคุณประโยชนตอกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๖
๕. ปจจัยความสําเร็จ / บทเรียนที่ไดรับ (Lesson Learned)
ปจจัยภายใน ผูบริหาร ครู บุคลากรสามารถดําเนินงานรวมกันเพื่อจัดการงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการ
รวมกันอยางมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จ
- โรงเรียนใชกรอบยุทธศาสตรโรงเรียนในฝน ที่เนนกระบวนการใหนักเรียนรูจักการแกปญหา การฝกฝน
ปฏิบัติ มีความมุงมั่นพยายาม และสามารถศึกษาเรียนรูเพิ่มเติมดวยตัวเองเปนแนวทางในการดําเนินงาน
ปจจัยภายนอก ความรวมมือและการมีสวนรวมของผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่มีสวน
เกี่ยวของทุกฝาย
การที่โรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง มีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามที่
หลักสูตรกําหนดนั้น ผูบริหารโรงเรียน คือปจจัยสําคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หาก
ผูบริหารโรงเรียนเลือกใชรูปแบบการบริหารจัดการ ที่เหมาะกับทรัพยากรการบริหาร ที่มีอยู ไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของทองถิ่นก็จะสามารถบรรลุผลตามที่กําหนดไว ซึ่งบทเรียนที่ไดรับจากการ
ดําเนินงานที่ผานมานอกจากผูบริหารโรงเรียนคือปจจัยที่สําคัญที่จะสงผลตอความสําเร็จของงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาแลว ความเขาใจ และการใหความรวมมือของ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู บุคลากร ผูปกครอง ชุมชน
องคกรในทองถิ่นก็เปนปจจัยที่สําคัญเชนกัน
นอกจากที่กลาวมาแลว ปจจัยทีส่ ําคัญอีกประการหนึ่งที่มีสวนอยางมากในการในการหลอมรวม ผูเกี่ยวของ
ทุกฝายใหเปน ๑ เดียว มีความรูสึก รักและ รูสึกเปนเจาของโรงเรียน และสามารถดึงศักยภาพของแตละสวนออกมา
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู (วิศิษฐวิทยาทาน) ให
ประสบผลสําเร็จ เปนโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล คือ Star Model ทีเป็ นรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมที่ผาน
การสังเคราะหใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน
๖. การเผยแพร/การไดรับการยอมรับ/รางวัลที่ไดรับ
การเผยแพร
- โรงเรียนเปนสถานที่ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการ ดานการจัดกิจกรรมการเรียนรู ดานการจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ และในเขตใกลเคียง อื่น ๆ
ทั่วไป
- เผยแพรโดยใช เอกสาร แผนพับ
- เผยแพรทาง เว็ปไซคของโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู WWW.klongploo.ac.th/
การไดรับการยอมรับ
- โรงเรียนผานการประเมินรับรองตนแบบโรงเรียนในฝน รุนที่ ๓ (โรงเรียนดีประจําอําเภอ) เมื่อวันที่ ๒๑
กันยายน ๒๕๕๕
- โรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษา จากการประเมินคุณภาพ รอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘)
จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) ตามหนังสือสมศ.ที่ มศ ๐๐๐๖/
(ว) ๒๐๐ ลว. ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖
รางวัลที่ไดรับในปการศึกษา ๒๕๕๖– ๒๕๕๗

- นักเรียนไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการแขงขันกิจกรรมทางวิชาการและทักษะ
ความสามารถดานอื่น ๆ ที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น รวม ๑๔๗ รางวัล
- ผูบริหาร ครู บุคลากรไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการปฏิบัติงาน การแขงขันกิจกรรม
ทางวิชาการ การเปนวิทยากร และเปนคณะกรรมการดําเนินงานทางวิชาการ ที่หนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น รวม ๖๕
รายการ
- โรงเรียน ไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ
ที่หนวยงานทางการศึกษาจัดขึ้น รวม ๑๑ รางวัล
- โรงเรียน ไดรับรางวัล โล ประกาศเกียรติคุณบัตร จากการผานการประเมินโครงการบานนักวิทยาศาสตร
นอย ระดับปฐมวัย จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในปการศึกษา ๒๕๕๖
ลงชื่อ

ผูเสนอขอมูล
( นายปยะชาติ เศวตร )

ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนบานคลองพลู(วิศิษฐวิทยาทาน)

