
 
ปฏิทินการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom 

โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 
จังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
                                                  คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ ๑ 

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 
 

รายชื่อผู้รับการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom ชุดที่ 1 
 

ล ำดับ 
  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม สถำนศึกษำ 

1 AI0101 ถิรวัฒน ์ถัมพำพงษ ์ โหงวเฮ้ง MODEL วัดขุนซ่อง 
2 AI0202 สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์

กวิน 
รูปแบบกำรพฒันำครูด้ำนกำรสร้ำงนวัตกรรม
ทำงกำรศึกษำ 

วัดบูรพำพิทยำรำม 

3 AI0303 สรวิชญ์ พันธ์สุโภ PLEARN Model บ้ำนทรัพย์เจริญ 
4 AI0404 ปริยวิศว์ วงษ์จนัทร ์ รูปแบบกำรบริหำรวิชำกำรด้วยกำรประยุกต์ใช้

ศำสตร์พระรำชำ "เข้ำใจ เข้ำถึง พัฒนำ" 
ขลุงรัขดำภิเษก 

AI0405 มณฑำ นนทศักดิ ์
AI0406 ภำณุพัฒน์ แผ้วพลสง 

5 AI0507 ไพฑูรย์ สุขผลำนันท์ กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรงำนครูที่ปรึกษำ
ประเภทวิชำอุตสำหกรรม วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

6 AI0608 วิศิษฎ์ สำยพรหม ไคเซ็นในโรงแรียน วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ออมสินอุปถัมภ์ 

7 AI0709 ภัทรภรณ์ คงกระจ่ำง HAPPINEES MODEL ส ำหรับ กำรบริหำรกำร
จัดกำรเรียนรู้ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคระบำดโคโรนำ2019 (Covid-19) 

บ้ำนจำงวำง 

8 CI0186 สมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์
กวิน 

รูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ของครู 

วัดบูรพำพิทยำรำม 

9 CI0287 อรชุมำ ศรีสิงหเดช นิเทศกำรศึกษำ ด้วย PLEARN Model บ้ำนทรัพย์เจริญ 
10 CI0388 อัธยำ บุณยรัตเศรณี กำรพัฒนำครูผู้สอนโดยใช้กระบวนกำรพี่เลี้ยง

ด้วยกำรพัฒนำบทเรียนร่วมกันผ่ำนชุมชนแห่ง
กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ  

ขลุงรัขดำภิเษก 
CI0389 ปำณิสรำ สำรสิทธิ์ 
CI0390 เกียรติศักดิ์ เล็กวงษ์ 

11 CI0491 ปำณิรสำ สำรสิทธิ์ กำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะพอเพียงด้วยกิจกรรม
กำรมีส่วนร่วมเพื่ออนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม SAVE E2 (Save Energy & 
Environment) 

ขลุงรัขดำภิเษก 
CI0492 นิกร ดิษธรรม 
CI0493 คมกฤช หลักหำญ 

12 CI0594 ภัทรภรณ์ คงกระจ่ำง รูปแบบกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคระบำดโคโร
นำ2019 (Covid-19)โดยใช้ HAPPINEES 
MODEL 

บ้ำนจำงวำง 

 
 



 

                                                  คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 2  
                                                 วันอังคารที่ 2๒  มิถุนายน 2564 
 

รายชื่อผู้รับการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom ชุดที่ 2 
 

ล ำดับ 
  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม สถำนศึกษำ 

1 LI0110 จรรยำ รุ่งโรจน ์ สื่อกำรสอน คณิตวุ่นวำยกับคุณนำยสจุริต บ้ำนคลองครก 
2 LI0211 มธุรส จ ำเนียร วงล้อพำเพลนิ บ้ำนโคกวัด 
3 LI0312 กำญจนศิริ ชำ่งจัด Personal identity วัดบูรพำพิทยำรำม 
4 LI0413 อัญชลินทร์ เวชมณีศรี แบบฝึกทักษะกระบวนกำรคิดพืน้ฐำนทำงคณิต

อนุบำล 
วัดบูรพำพิทยำรำม 

5 LI0514 กันยกำนต์ บุญมำนะ แบบฝึกทักษะพัฒนำควำมสำมำรถในกำรอ่ำน
จับใจควำม โดยใช้วิธีกำรอ่ำนแบบ SQ4R 
ส ำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษำปีที่ 6 กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย 

วัดบูรพำพิทยำรำม 

6 LI2029 นิกร ดิษธรรม บทเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

ขลุงรัชดำภิเษก 

7 LI2130 คมกฤช หลักหำญ ชุดกิจกรรมกำรเคลื่อนที่กรณีควำมเร็วคงตัว ขลุงรัชดำภิเษก 
8 LI2231 จำรุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ Game Based Learning ขลุงรัชดำภิเษก 
9 LI3645 ภัทรำพร ปัตตำวะตัง เรียนรู้ภำษำจีนผ่ำน Application POWTOON ขลุงรัชดำภิเษก 
10 LI4150 มณีรุ้ง ประเวชไพร เรียนรู้ส ำนวนไทยด้วยกำร์ดเกม 

 
เทศบำลเมืองขลุง 1 
 (บุรวิทยำคำร) LI4151 พิชญ์พัศ ประกำศ 

11 LI4252 ปริญญำภรณ์ วรรักษ์ กำรหำควำมยำวรอบรูปโดยใชg้oogle map เทศบำลเมืองขลุง 1  
(บุรวิทยำคำร) 

12 LI5767 จันประภำ ข ำอ่อน กำรใช้เทคนิคกำรปรับพฤติกรรมไม่ตั้งใจเรียน
วิชำงำนสำรบรรณของนักเรียนชั้น ปวช 3 
สำขำวชิำกำรเลขำนุกำร 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

13 LI5868 โศภชำ เผือกอุ่มรดำภำ กำรพัฒนำพฤติกรรมกำรกล้ำแสดงออกโดยใข้
วิธีกำรแสดงบทบำมสมมติของนักเรียนระดับ 
ปวช 1 สำขำวชิำกำรตลำด ในรำยวิชำกำรตลำด
เบื้องต้น 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

14 LI6575 ปำหนนั กองค ำ ผลกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ
พื้นฐำนที่มีต่อควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำทำง
คณิตศำสตร์และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
คณิตศำสตร ์เร่ืองพื้นที่ผิวและปริมำตรของ
นักเรียนระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพ 

วิทยำลัยกำรอำชีพ 
นำยำยอำม 

15 LI6676 ปิยะ ค ำสีบุตร สื่อนวัตกรรมเสริมทักษะเน้นควำมรู้ เร่ือง
เครื่องมือวัดไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส ์

วิทยำลัยกำรอำชีพ 
นำยำยอำม 

 

 

 



 

                                                  คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 3 
                                                  วันพุธ ที่ 2๒  มิถุนายน 2564 
 

รายชื่อผู้รับการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom ชุดที่ 3 
 

ล ำดับ 
  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม สถำนศึกษำ 

1 LI0615 วำรุณี ศรีคงรักษ์ บทเรียนออนไลน์วิชำคณิตศำสตร์ เร่ืองกำรบวก 
ชั้นประถมศึกษำปีที่1 

วัดบูรพำพิทยำรำม 

2 LI0716 มณีรัตน์ จันทรำ บทเรียนออนไลน์ วิชำภำษำไทย วัดบูรพำพิทยำรำม 
3 LI0817 มงคล  บุญกอง แบบฝึกหัดคณิตศำสตร์ออนไลน ์ วัดบูรพำพิทยำรำม 
4 LI1524 พงษ์อนันต ์สุวรรณศร ี Kahoot ชวนให้เกิดกำรคิดช่วยยกผลสัมฤทธิ์

คณิตศำสตร ์
บ้ำนทรัพย์เจริญ 

5 LI1625 กฤติภัทร โสภิตวรำทร Phonics Flip Book โรงเรียนวัดเวฬุวัน 
6 LI2332 เกียรติศักดิ์ เล็กวงษ์ นวัตกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมผำ่น Digital 

Literacy 
ขลุงรัชดำภิเษก 

7 LI2433 ศรินณำ จันเสนำ ออมเพื่อพ่อ ขลุงรัชดำภิเษก 
8 LI2534 ภัทรำพร กองจินดำ โครงงำนจำกภูมิปัญญำท้องถิ่น ขลุงรัชดำภิเษก 
9 LI3746 วำรุณี ศศะนำวิน กำรแปรรูปอำหำรผ่ำน Coding ขลุงรัชดำภิเษก 
10 LI4353 วีรพัฒน ์มำตรค ำจันทร์ ห่วงโซ่อำหำรและสำยใยอำหำรเพื่อพัฒนำกำรคิด

วิเครำะห์โดยใช้เกมเป็นฐำน 
เทศบำลเมืองขลุง 1 (บุ
รวิทยำคำร) 

11 LI4454 สุธี ศรีเมืองแพน กำรเรียนรู้ภูมิศำสตร์กำยภำพประเทศไทยผำ่นสื่อ
กำรสอนแบบinteractiveด้วยthinglink 

เทศบำลเมืองขลุง 1 (บุ
รวิทยำคำร) 

12 LI5969 สุภำวิตำ อยู่คง กำรปรับเปลี่ยนพฤคิกรรมกำรส่งงำนในวิชำศิลปะ
ไทยของนักเรียนระดับประกำศนียบัตรวชิำชีพ 
(ปวช)ชั้นปีที่ 3 สำขำวชิำเครื่องประดับอัญมณี 
โดยใช้วิธีกำรเสริมแรง 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

13 LI6070 กรุณำพร รัตนภูผำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรเรียนกำรสอนโดยใช้
โครงงำนเป็นฐำนวชิำประมำณรำคำงำนก่อสร้ำง
อำคำร (รหัสวิชำ 30106-2004) 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

14 LI6777 วริสำ ภำคกำร กำรส่งเสริมเจตคติในกำรส่งงำนของนักเรียน 
นักศึกษำ แผนกวิชำกำรบัญช ี

วิทยำลัยกำรอำชีพนำ
ยำยอำม 

15 LI6878 บัญชำ กองค ำ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใชชุ้ดฝึก
ทักษะคณิตศำสตร์ช่ำงยนต ์เร่ืองพื้นผิวและ
ปริมำตรวิชำคณิตศำสตร์ช่ำงยนต์ 20101-2107 

วิทยำลัยกำรอำชีพนำ
ยำยอำม 

 
 
 
 
 
 

 



                                                  คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 4 
                                             วันพฤหัสบดี ที่ 2๒  มิถุนายน 2564 
 

รายชื่อผู้รับการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom ชุดที่ 4 
 

ล ำดับ 
  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม สถำนศึกษำ 

1 LI0918 ปณิตำ วรจัฉรียกุล ห้องเรียนวิทยำกำรค ำนวณ วัดบูรพำพิทยำรำม 
2 LI1019 เกศมณี อยู่จ ำเนียร เรียนรู้ค ำศัพท์ภำษำอังกฤษ วัดบูรพำพิทยำรำม 
3 LI1120 ศิริกำนดำ ยังวฒุิกูล บทเรียนออนไลน์ ระบบสุริยะ วัดบูรพำพิทยำรำม 
4 LI2635 ประทินพร ผิวบำง เกม Dominoes Logic เพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์

ทำงกำรเรียน เร่ือง ตรรกศำสตร์ ส ำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 ขลุงรัชดำภิเษก 

ขลุงรัชดำภิเษก 

5 LI2736 กันตำธรณ์ ฆ้องย่ ำ บทเรียนออนไลน์เสริมสร้ำงพฤติกรรมเชิงบวกด้วย 
Application Classdojo 

ขลุงรัชดำภิเษก 

6 LI2837 ศิรญะภำ เจียมโฆสิต กิจ
อักษร 

รูปแบบกำรพฒันำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรำยวิชำ
คณิตศำสตร ์เร่ือง เซต ด้วยกระบวนกำรจัดกำร
เรียนรู้แบบรวมพลัง 5 ขั้นตอน (Co 5 STEPs) 

ขลุงรัชดำภิเษก 

7 LI2938 เชษฐ์นีร์ แสวงสุข Thai Rally Challenge ขลุงรัชดำภิเษก 
8 LI3847 นภนต์ เสนำะศัพท ์ เก้ำอี้มหัศจรรย์ ขลุงรัชดำภิเษก 
9 LI4555 อัญภัทร ญำณกิจ กำรเรียนรู้สัญลักษณ์ดนตรสีำกลตำมแนวคิดดำล

โครชเพื่อพัฒนำทักษะกำรปฏิบตัิดนตร ี
เทศบำลเมืองขลุง 1 
 (บุรวิทยำคำร) 

10 LI4656 ชัชพิสฐิ กำวิโล กำรวัดผลรูปแบบe-testingผ่ำนเว็บไซต ์Quizizz เทศบำลเมืองขลุง 1 
 (บุรวิทยำคำร) 

11 LI4959 วศินี สุขด ี ชุดกิจกรรมกำรแต่งบทร้อยกรอง(กลอนสุภำพ) โรงเรียนเทศบำลเมือง
จันทบุร ี๒ 

12 LI5060 รมยกร  ลำนทอง นวัตกรรมกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึก/ชุดฝึก 

โรงเรียนปะตงวิทยำ 

13 LI5161 จริยำ  บุตรวงษ ์ นวัตกรรมกำรส่งเสริมพัฒนำกำรด้ำนสตปิัญญำ
โดยใช้แบบฝึก/ชุดฝึก 

โรงเรียนปะตงวิทยำ 

14 LI6171 เกณิกำ หม่ืนเตียง กำรแก้ไขปัญหำนักศึกษำขำดทกัษะกำรวิเครำะห์
รำยกำรค้ำในรำยวชิำ โปรแกรมส ำเร็จรูปเพื่องำน
บัญช ี

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

15 LI6272 วัชระ เคหะธรรม กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพของสื่อกำรสอน
เครื่องกลึง 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                  คณะกรรมการนิเทศฯ คณะท่ี 5 
                                                 วันศุกร์ ที่ 2๕  มิถุนายน 2564 
 

รายชื่อผู้รับการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom ชุดที่ 5 
 

ล ำดับ 
  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม สถำนศึกษำ 

1 LI1221 รัชนีวรรณ ค ำพรมมำ บทเรียนออนไลน์ วิชำภำษำไทย เร่ืองมำตรำ
ตัวสะกด 

วัดบูรพำพิทยำรำม 

2 LI1322 ขวัญหทัย รัตนสร้อย บทเรียนออนไลน์ วิชำวิทยำศำสตร์ เรื่อง
บรรยำกำศ 

วัดบูรพำพิทยำรำม 

3 LI1423 ปฎิภำณ รัตนวรรณ ี บทเรียนบนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต วิชำสังคมศึกษำ วัดบูรพำพิทยำรำม 
4 LI1726 ดรุณ ีวันพิชะ กำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนวิชำภำษำไทย 

เร่ืองหลักภำษำ โดยใช้รูปแบบกำรสอน macro 
model 

นำยำยอำมพิทยำคม 

5 LI1827 อ ำนำจ นำรถมณ ี ห้องเรียนออนไลน ์ นำยำยอำมพิทยำคม 
6 LI1928 วรำภรณ์ เชำวโรจน ์ Interactive Media for Reading 

Comprehension 
นำยำยอำมพิทยำคม 

7 LI3039 วัชรมำต ุสมัครพงศ์ นินทำหนังสือ ขลุงรัชดำภิเษก 
8 LI3140 นัฑริยำ กันภัย คลิปวีดิโอกระดำษ เสริมสร้ำงทกัษะทำงภำษำ ขลุงรัชดำภิเษก 
9 LI3241 นิศำ บุญส่ง คนปั้นดนิ ขลุงรัชดำภิเษก 
10 LI3342 ศรัณยำพร วรรณศิริ วัฒนธรรมไทยในยุคดิจิทลั ขลุงรัชดำภิเษก 
11 LI3948 พิสมัย สุภำกรณ์ กำรใช้เกมส์ในกำรสอน ตชด.บ้ำนคลองแดง 
12 LI4049 สร้อยศิรินทร์ เรืองทอง ภำษำ น่ำรู ้ ตชด.บ้ำนบ่อชะอม 
13 LI4757 มินทรำ บุญประกอบ กำรสอนค ำศัพท์ภำษำอังกฤษดว้ยเกมเปิดแผ่น

ป้ำยค ำศัพทp์pt 
เทศบำลเมืองขลุง 1 
 (บุรวิทยำคำร) 

14 LI4858 วีระศักดิ์ กมล แผ่นภำพประกอบกำรเคลื่อนไหว เทศบำลเมืองขลุง 1 
(บุรวิทยำคำร) 

15 LI7585  ขวัญพิชชำ มีแก้ว ห้องเรียนออนไลน์ครูนุ้ย วิชำสงัคมศึกษำฯ & 
youtube ไข่นุ้ย_191 คลิปกำรสอนกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ และวัฒธรรม ชั้น ป.1-
ป.6 

บ้ำนจำงวำง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                                  คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 6 
                                                 วันจันทร์ ที่ 28  มิถุนายน 2564 
 

รายชื่อผู้รับการนิเทศออนไลน์ ผ่าน Zoom ชุดที่ 6 
 

ล ำดับ 
  ที่ 

   รหัส 
นวัตกรรม 

ผู้พัฒนำนวัตกรรม ผลงำนนวัตกรรม สถำนศึกษำ 

1 LI3443 ยรรยง นำคนวล หนังสือธรรมะ...ดำ (ธรรมะ...DA :  
D-Decency, A-Attibute) 

ขลุงรัชดำภิเษก 

2 LI3544 กิตติศักดิ์ วิรัชกุล บทเรียนเสมือนจริงด้วยโปรแกรม AR วิชำ
สังคมศึกษำ 

ขลุงรัชดำภิเษก 

3 LI5262 นุชญำดำ บุญฤทธิป์ัญญำ Circle Vocabulary เตรียมศึกษำสอยดำว 
4 LI5363 ชยุดำ กำกแก้ว English for Fun เตรียมศึกษำสอยดำว 
5 LI5464 อัญชณำ ศิลปกุล Bingo for Mathematics เตรียมศึกษำสอยดำว 
6 LI5565 จำรุวรรณ ลำภมูล กำรใช้ชุดฝึกทักษะกำรเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย

กระบวนกำรเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับดำ้น 
ร่วมกับเทคนิคกำรเรียนแบบเพือ่นคู่คิด เพื่อ
พัฒนำผู้เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน
ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูง สำขำวชิำ
กำรบัญช ี

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

7 LI5666 นำยวรชยั มั่นศิลป ์ กำรแก้ไขปัญหำกำรใช้ตะไบปรบัผิวชิน้งำน
หน้ำที่ 1 โดยใช้ชุดกำำสอนและกำรสร้ำง
ข้อตกลงของนักศึกษำ ระดับชัน้ ปวช 2/1 
แผนกช่ำงกลโรงงำน 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

8 LI6373 ชัยนชุิต พรมนำ กำรสร้ำงชุดฝึกเขียนแบบไฟฟำ้และ
อิเล็กทรอนิกส์ในงำนเมคคำทรอนิกส์ 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

9 LI6474 เสถียร ไต่เมฆ กำรพัฒนำระบบช่วยเหลือผู้เรียนในยุค 
Thailand.4.0 

วิทยำลัยเทคนิค
จันทบุร ี

10 LI6979 ฐำปณ ีชูสนิท กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ด้วยสื่อออนไลน์ใน
รำยวิชำศลิปะกำรจัดตกแต่งอำหำร 

วิทยำลัยกำรอำชีพนำ
ยำยอำม 

11 LI7080 อนุชำ สุขำกรณ์ พัฒนำกำรเรียนรู้โดยอำศัยแพลตฟอร์มและ
แอพพลิเคชั่นส ำเร็จรูปมำช่วย 

วิทยำลัยกำรอำชีพนำ
ยำยอำม 

12 LI7181 จิระเดช สวัสดิภักดิ ์ นวัตกรรมสื่อกำรเรียนรู้เสริมทักษะเน้นควำมรู้ 
เร่ือง เวอร์เนียร์คำลิปเปอร์ในวิชำงำน
เครื่องมือกลเบื้องต้น 

วิทยำลัยกำรอำชีพนำ
ยำยอำม 

13 LI7282 กิตติภพ สุขสวัสดิ ์ ชุดทดลองควำมหนำแน่นของกระแสไฟฟำ้ใน
สำยตัวน ำ 

วิทยำลัยกำรอำชีพนำ
ยำยอำม 

14 LI7383 ชื่นนวพัฒน ์อภิรมย์ภำรดำ Active learning วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ออมสินอุปถัมภ์ 

15 LI7484 ณัฐพล คุ่ยจำด กำรสอนโดยใช้ 4 math วิทยำลัยอำชีวศึกษำ
ออมสินอุปถัมภ์ 

  
 
   


