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มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ค 1.1   
เข้าใจความหลากหลายของ
การแสดงจ านวน ระบบ
จ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 

ค 1.1 ม.1/1 
เข้าใจจ านวนตรรกยะและ
ความสัมพันธ์ของจ านวน 
ตรรกยะ และใช้สมบัติของ
จ านวนตรรกยะในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง   

- จ านวนตรรกยะ ที่เป็น
จ านวนเต็มประกอบด้วย 
จ านวนเต็มบวก จ านวนเต็ม
ลบและศูนย์ เราใช้จ านวนเต็ม
แทนปริมาณเพ่ือเปรียบเทียบ
หรือน าผลลัพธ์ที่ได้จากการ
ด าเนินการไปสื่อความหมาย
ต่าง ๆ อีกทั้งสมบัติของการ
บวกและการคูณจ านวนเต็ม
ช่วยให้ การด าเนินการของ
จ านวนเต็มง่ายข้ึน จึงถูก
น าไปใช้ประโยชน์ในการคิด
ค านวณและแก้ปัญหา 
- จ านวนตรรกยะ ที่เป็น
ทศนิยมและเศษส่วนต่างก็เป็น
จ านวน จึงสามารถน าามา

1. เข้าใจจ านวนตรรกยะ 
และความสัมพันธ์ของ
จ านวนตรรกยะ  

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องจ านวนตรรกยะ และ
ความสัมพันธ์ของจ านวน
ตรรกยะ 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้สมบัติของจ านวน 
ตรรกยะ 

1. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้สมบัติของจ านวน 
ตรรกยะ 
  

จ านวนตรรกยะ 
- จ านวนเต็ม 
- สมบัติของจ านวนเต็ม 
- ทศนิยมและเศษส่วน 
- จ านวนตรรกยะและสมบัติ
ของจ านวนตรรกยะ 
- การน าความรู้เก่ียวกับ
จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ 
ไปใช้ในการแก้ปัญหา 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

เปรียบเทียบ และด าาเนินการ
ได้เช่นเดียวกับจ านวนเต็ม 
การใช้ สมบัติการบวกและ
สมบัติการคูณของจ านวน  
จะช่วยให้การค านวณและการ
แก้ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยมและ
เศษส่วน ท าได้รวดเร็วกว่าการ
ใช้เส้นจ านวน และการ
ค านวณแบบตรงไปตรงมา 
 

มาตรฐาน ค 1.1   
เข้าใจความหลากหลายของ
การแสดงจ านวน ระบบ
จ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 

ค 1.1 ม.1/2 
เข้าใจและใช้สมบัติของเลข
ยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวกในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

- เลขยกก าลังเป็นสัญลักษณ์
แทนจ านวนที่ประกอบด้วย
ฐานและเลขชี้ก าลัง  
เราสามารถเขียนจ านวนที่อยู่
ในรูปการคณูของจ านวนที่ 
ซ้ า ๆ กันให้อยู่ในรูปเลข
ยกก าาลังได้สัญกรณ์
วิทยาศาสตร์เป็นสัญลักษณ์ที่
ใช้แทนจ านวนที่มีค่ามาก ๆ 
หรือจ านวนที่มีค่าน้อย ๆ  

มีรูปทั่วไปเป็น A × n10  เมื่อ  
1 ≤ A < 10 และ n เป็น
จ านวนเต็มเราใช้สัญกรณ์
วิทยาศาสตร์ในการสื่อ
ความหมายให้กระชับและ
เข้าใจง่ายข้ึน 
 

1. เข้าใจเลขยกก าลังและ
สมบัติของเลขยกก าลังที่
มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวก 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องเลขยกก าลังและ
สมบัติของเลขยกก าลังที่
มีเลขชี้ก าลังเป็นจ านวน
เต็มบวก 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้สมบัติของเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวก 

1. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้สมบัติของเลขยก
ก าลังที่มีเลขชี้ก าลังเป็น
จ านวนเต็มบวก 

จ านวนตรรกยะ 
- เลขยกก าลังที่มีเลขชี้ก าลัง
เป็นจ านวนเต็มบวก 
- การน าความรู้เก่ียวกับเลข
ยกก าลังไปใช้ในการ
แก้ปัญหา 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ค 1.1   
เข้าใจความหลากหลายของ
การแสดงจ านวน ระบบ
จ านวน การด าเนินการของ
จ านวน ผลที่เกิดข้ึนจากการ
ด าเนินการ สมบัติของการ
ด าเนินการ และน าไปใช้ 

ค 1.1 ม.1/3 
เข้าใจและประยุกต์ใช้
อัตราส่วน สัดส่วน และ 
ร้อยละ ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง 

- อัตราส่วน ในระดับน้ี
กล่าวถึงอัตราส่วนในลักษณะ
ที่เป็นการแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณต้ังแต่
สองปริมาณข้ึนไป ซึ่งอาจมี
หน่วยเดียวกันหรือหน่วย
ต่างกันก็ได้  
- สัดส่วน เป็นประโยคที่
แสดงการเท่ากันของ
อัตราส่วนสองอัตราส่วน  
โดยความรู้เรื่องสัดส่วนมักถูก
น าไปใช้ในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหาใน
ชีวิตจริง   
- ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์  
เป็นอัตราส่วนแสดงการ
เปรียบเทียบปริมาณใด
ปริมาณหน่ึงต่อ 100 ซึ่งการ
ใช้ร้อยละจะท าให้ เห็นการ
เปรียบเทียบปริมาณของสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ง่ายและชัดเจนข้ึน 
 
 
 
 
 

1. เข้าใจอัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ  
 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องอัตราส่วน สัดส่วน 
และร้อยละ 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
ประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

1. ประยุกต์ใช้อัตราส่วน 
สัดส่วน และร้อยละ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 

อัตราส่วน 
- อัตราส่วนของจ านวน
หลาย ๆ จ านวน 
- สัดส่วน 
- การน าความรู้เก่ียวกับ
อัตราส่วน สัดส่วน และ 
ร้อยไปใช้ในการแก้ปัญหา 
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มาตรฐาน ค 1.3  
ใช้นิพจน์ สมการ และ
อสมการ อธิบาย
ความสัมพันธ์หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

ค 1.3 ม.1/1 
เข้าใจและใช้สมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติของ
จ านวน เพ่ือวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการเชิง
เส้นตัวแปรเดียว 

- สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เปน็สมการที่มีตัวแปรเพียง
ตัวเดียว และเลขชี้ก าลังของ
ตัวแปรเท่ากับหน่ึง สมการ
เชิงเส้น ตัวแปรเดียวจะมี
ค าตอบของสมการเพียง
ค าตอบเดียวเท่าน้ันการแก้
สมการคือการหาค าตอบของ
สมการ ซึ่งอาจใช้การลอง 
แทนค่าตัวแปรในสมการ 
หรือใช้สมบัติของจ านวนและ
สมบัติของการเท่ากัน ส าหรับ
โจทย์ปัญหาในเรื่องสมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว เมื่อเรา
สร้างสมการแทนปัญหาและ
แก้สมการเพ่ือหาค าตอบแล้ว 
จะต้องน าค าตอบที่ได้ไป
ตรวจสอบกับเงื่อนไขในโจทย์
ปัญหาว่ามีความสมเหตุสมผล
หรือไม่ ไม่ใช่ตรวจสอบจาก
สมการที่สร้างข้ึนเพราะหาก
เราสร้างสมการไม่ถูกต้อง 
ค าตอบที่ได้ถึงแม้จะ
สอดคล้องกับสมการที่สร้าง
ข้ึนแต่ก็อาจไม่ใช่ค าตอบของ
โจทย์ปัญหา 

1. เข้าใจสมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติของ
จ านวน  
2. เข้าใจหลักการ 
แก้สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องสมบัติของการ
เท่ากันและสมบัติของ
จ านวน 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
คิดวิเคราะห์และ
แก้ปัญหาโดยใช้สมการ
เชิงเส้นตัวแปรเดียว 

1. คิดวิเคราะห์การใช้
สมบัติของการเท่ากันและ
สมบัติของจ านวน  
2. แก้ปัญหาโดยใช้
สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 

สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- สมการเชิงเส้นตัวแปร
เดียว 
- การแก้สมการเชิงเส้นตัว
แปรเดียว 
- การน าความรู้เก่ียวกับ
สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ไปใช้ในชีวิตจริง 
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มาตรฐาน ค 1.3  
ใช้นิพจน์ สมการ และ
อสมการ อธิบาย
ความสัมพันธ์หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

ค 1.3 ม.1/2 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
กราฟในการแก้ปัญหา
คณิตศาสตร์และปัญหา 
ในชีวิตจริง 

- การแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองปริมาณ
สามารถแสดงได้หลาย
ลักษณะเช่น ตาราง แผนภาพ
แสดงการจับคู่ ในทาง
คณิตศาสตร์จะใช้คู่อันดับ
แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณ เรา
สามารถน ากราฟของ 
คู่อันดับไปใช้แสดงความ 
สัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ  
ที่สนใจได้ 
 

1. เข้าใจกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องกราฟของ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับ
กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น 

1. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับ
กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- กราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้น 
 

 

มาตรฐาน ค 1.3  
ใช้นิพจน์ สมการ และ
อสมการ อธิบาย
ความสัมพันธ์หรือช่วย
แก้ปัญหาที่ก าหนดให้ 

ค 1.3 ม.1/3 
เข้าใจและใช้ความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์และ
ปัญหาในชีวิตจริง 

- การแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณสองปริมาณ 
เราสามารถน ากราฟของคู่
อันดับไปใช้แสดง
ความสัมพันธ์ของข้อมูล 
ต่าง ๆ ท่ีสนใจ และถ้ากราฟ
ของความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสองปริมาณอยู่ใน
แนวเส้นตรงเดียวกัน  
จะเรียกความสัมพันธ์น้ันว่า
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 
 

1. เข้าใจสมการเชิงเส้น
สองตัวแปร และ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องสมการเชงิเส้นสอง
ตัวแปร และความ 
สัมพันธ์เชิงเส้น 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

1. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง 
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับ
ความสัมพันธ์เชิงเส้น 

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- สมการเชิงเส้นสองตัวแปร 
- การน าความรู้เก่ียวกับ
สมการเชิงเส้นสองตัวแปร
และกราฟของความสัมพันธ์
เชิงเส้นไปใช้ในชีวิตจริง 

 

 

 



สาระที่ 2 การวัดและเรขาคณิต 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ค 2.2   
เข้าใจและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
และน าไปใช้ 

ค 2.2 ม.1/1 
ใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและ
เครื่องมือ เช่น วงเวียนและ
สันตรง รวมทั้งโปรแกรม 
The Geometer’s 
Sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่น ๆ เพ่ือสร้าง 
รูปเรขาคณิต ตลอดจนน า
ความรู้เก่ียวการสร้างน้ีไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตจริง 

- การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต เป็นการสร้าง
เก่ียวกับส่วนของเส้นตรง มุม 
และเส้นต้ังฉาก โดยใช้
เครื่องมือที่ส าคัญ เพียงสอง
ชนิด ได้แก่ วงเวียนและสัน
ตรง การสร้างดังกล่าวน าไปสู่
การสร้างรูปเรขาคณิต และ
น าไปประยุกต์ 
ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง 

1. เข้าใจหลักการสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตโดย
ใช้เครื่องมือและ
โปรแกรม  
The Geometer’s 
Sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่น ๆ 
2. เข้าใจหลักการสร้างรูป
เรขาคณิตสองมิติ โดยใช้
การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
 
 

1. มีวินัยในการสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิตโดย
ใช้เครื่องมือและ
โปรแกรม  
The Geometer’s 
Sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่น ๆ 
2. มีวินัยในการสร้างรูป
เรขาคณิตสองมิติ โดยใช้
การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
3. มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการ
สร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
 
 
 
 
 
 
 

1. สร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิตโดยใช้เครื่องมือ
และโปรแกรม  
The Geometer’s 
Sketchpad 
หรือโปรแกรมเรขาคณิต
พลวัตอื่น ๆ 
2. สร้างรูปเรขาคณิตสอง
มิติ โดยใช้การสร้าง
พ้ืนฐานทางเรขาคณิต 
3. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง
โดยใช้ความรู้เก่ียวกับการ
สร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 

การสร้างทางเรขาคณิต 
- การสร้างพ้ืนฐานทาง
เรขาคณิต 
- การสร้างรูปเรขาคณิตสอง
มิติ โดยใช้การสร้างพ้ืนฐาน
ทางเรขาคณิต 
- การน าความรู้เก่ียวกับการ
สร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต
ไปใช้ในชีวิตจริง 

 



มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ค 2.2   
เข้าใจและวิเคราะห์รูป
เรขาคณิต สมบัติของรูป
เรขาคณิต ความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิต และ
ทฤษฎีบททางเรขาคณิต 
และน าไปใช้ 

ค 2.2 ม.1/2 
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
เรขาคณิตในการวิเคราะห์ 
หาความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

- เมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิติ
ด้วยระนาบ จะเกิดหน้าตัด
หรือภาคตัดที่เป็นรูป
เรขาคณิตสองมิติบนรูป
เรขาคณิตสามมิติน้ันซึ่งหน้า
ตัดที่ได้จะเป็นรูปเรขาคณิต
สองมิติชนิดใด ข้ึนอยู่กับชนิด
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ 
แนวการตัดของระนาบและ
ต าแหน่งที่ตัด ภาพที่ได้จาก
การมองรูปเรขาคณิตสามมิติ 
ด้านหน้า (front view) 
ด้านข้าง (side view) 
และด้านบน (top view) 
เป็นรูปเรขาคณติสองมติจาก
การมองในแนวสายตาที่ต้ัง
ฉากกับด้านที่มอง โดยแนว
สายตาของการมองด
ด้านหน้า ก้านข้าง และ
ด้านบน จะท าามุมฉากกัน 

1. เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสอง
มิติและรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องความสัมพันธ์
ระหว่างรูปเรขาคณิตสอง
มิติและรูปเรขาคณิตสาม
มิติ 
2. มีความมุ่งมั่นในการ
คิดวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

1. คิดวิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ระหว่างรูป
เรขาคณิตสองมิติและรูป
เรขาคณิตสามมิติ 

มิติสัมพันธ์ของรูป
เรขาคณิต 
- หน้าตัดของรูปเรขาคณิต
สามมิติ 
- ภาพที่ได้จากการมอง
ด้านหน้า ด้านข้างด้านบน
ของรูปเรขาคณิตสามมิติ  
ที่ประกอบข้ึนจากลูกบาศก์ 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาระที่ 3 สถิติและความน่าจะเป็น 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด สาระส าคญั K A P สาระการเรียนรู้แกนกลาง หมายเหตุ 

มาตรฐาน ค 3.1   
เข้าใจกระบวนการทางสถิติ 
และใช้ความรู้ทางสถิติใน
การแก้ปัญหา 

ค 3.1 ม.1/1 
เข้าใจและใช้ความรู้ทาง
สถิติในการน าเสนอข้อมูล
และแปลความหมายข้อมูล 
รวมทั้งน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริงโดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

- สถิติท าให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน าาไปใช้ในการ
ตัดสินใจ การได้มาซึ่งข้อมูล
ทางสถิติเริ่มต้นจากการก าา
หนดประเด็นที่สนใจ แล้ว
ต้ังค าาถามทางสถิติที่
เก่ียวข้องกับประเด็นน้ัน แล้ว
ใช้กระบวนการทางสถิติใน
การสืบเสาะหาค าตอบ ซึ่งจะ
ท าให้ได้ข้อมูล ที่น่าเชื่อถือ
และน าไปสู่การตอบค าาถาม
ทางสถิติ การน าเสนอข้อมูล
เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
และสื่อความหมายของข้อมูล
ให้เข้าใจ ตรงกัน การเลือกวิธี
น าเสนอข้อมูลที่เหมาะสมจะ
ช่วยให้สื่อความหมายได้
สอดคล้องกับข้อมูลน้ันอย่าง
ถูกต้อง กระชับและชัดเจน 

1. เข้าใจกระบวนการ
ทางสถิติ  
2. เข้าใจหลักการ
น าเสนอข้อมูล และการ
แปลความหมายข้อมูล  

1. มีความใฝ่เรียนรู้ใน
เรื่องกระบวนการทาง
สถิติ 
2. มจีิตสาธารณะในการ
ออกมาน าเสนอข้อมูล
ทางสถิติ โดยใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
3. มีความมุ่งมั่นในการ
แปลความหมายข้อมูล 
ทางสถิติ 
4. มีความมุ่งมั่นในการ
แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง
โดยใช้ความรู้ทางสถิติ 

1. น าเสนอข้อมูลทาง
สถิติ โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
2. แปลความหมายข้อมูล 
ทางสถิติ  
3. แก้ปัญหาคณิตศาสตร์
และปัญหาในชีวิตจริง
โดยใช้ความรู้ทางสถิติ 

สถิติ 
- การต้ังค าถามทางสถิติ 
- การเก็บรวบรวมข้อมูล 
- การน าเสนอข้อมูล 
   แผนภูมิรูปภาพ 
   แผนภูมิแท่ง 
   กราฟเส้น 
   แผนภูมิวงกลม 
- การแปลความหมายข้อมูล 
- การน าสถิติไปใช้ในชีวิต
จริง 
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           ( นางสาวนรภัทร  อินทจักร์ ) 
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