
                                     บันทึกข้อความ                                                                                                                                                                
ส่วนราชการ             โรงเรยีนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
ที…่………… วันที ่๓๐  เดือน มีนาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
เรื่อง   รายงานผลการด าเนินและสรุปผลกิจกรรมวันพ่อ 
โครงการ สถานศึกษาพอเพียง กิจกรรมวันพ่อ 
 เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
             
         ตามที่ข้าพเจ้า  นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์ โรงเรียนคลองห้า ได้ด าเนินงานตามโครงการวันส าคัญ 
กิจกรรมวันพ่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างพฤษภาคม ๒๕๖๒ – มีนาคม ๒๕๖๓ งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร   ๓,๐๐๐ บาท  บัดนี้ ข้าพเจ้า  นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์   ได้ด าเนินโครงการเสร็จสิ้น ส าเร็จลุล่วงตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานและสรุปผลการด าเนินโครงการ  รายละเอียดตามเอกสารดังแนบ   
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
                                                          
                                                              ลงชื่อ 

 (นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์)        
              ต าแหน่งคร ู

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

     
 ลงชื่อ 

 (นางสาวจารุชา  สมศรี)         
                                                           ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า(พฤกษชัฏฯ) 
 
 
 
 

 



 
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมวันพ่อ 
ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนคลองห้า (พฤกษชัฏฯ)   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

สอดคล้องกับนโยบายสพฐ 
      (    )  นโยบายที่ 1 จัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง  
      ( / )  นโยบายที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
      (   )  นโยบายที่ 3  พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
      (   )  นโยบายที่ 4  สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความ เหลื่อม
ล้าทางการศึกษา  
      (    )  นโยบายที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในมาตรฐานที่ 
      ( / )  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน  
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
๑.  หลักการและเหตุผล 

วันพ่อแห่ งชาติ    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หน้า 587) พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายค าว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้ พ่อ หมายถึง ชายผู้ให้
ก าเนิดแก่ลูก, ค าที่ลูกเรียกชายผู้ให้ก าเนิดตน  ในทางพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของค าว่า “พ่อ” หมายถึง ชาย
ผู้ให้ก าเนิดแก่ลูกมีใช้หลายค า   วันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย ได้
ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่ง
ด้วย  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันส าคัญ 
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ 
โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ 9 แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ 
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจ าเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะ
พรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชด ารัสที่ พสก



นิกรทุกคนยังจดจ าได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันค าว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ าเลิศที่
เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือที่เรียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม 10 ประการ”  

 
๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  

๓. เป้าหมาย 
      เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐  
     เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนมีความตระหนัก เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  ๒. ผู้เรียนมีความตระหนัก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 
  
๔.วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานและขอ
อนุมัติโครงการ 

พ.ย.๒๕๖๒ ผู้บริหาร/ครูทุกคน 

๒.การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันพ่อ 

 
ธ.ค ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ 

๔. ครูจัดท าเกณฑ์เอกสารการประเมินทักษะ ความรู้นักเรียน ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ 

๕. ก ากับ ติดตาม ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
 

๗. ประเมิน/สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
 

๘.วิเคราะห์ผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปี
การศึกษาต่อไป 

ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
 

 
 
 
 



 
5. งบประมาณ   

รายการกิจกรรม จ านวนเงินที่ตั้งไว้ เงินที่ใช ้ ผลการเบิกจ่าย 
กิจกรรมวันพ่อ ๓,000 - น้อยกว่างบประมาณท่ี

ก าหนดไว้ 
6. ผลการด าเนินงาน 

จากการด าเนินงานกิจกรรมวันพ่อ ตามข้ันตอนวิธีด าเนินงานสามารถรายงานผลการการด าเนินงานได้ดังนี้ 
ตารางที่ 1 ความพึงพอใจการประเมินผลกิจกรรม 
 
ตารางที่ 1 เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) จ านวน 3 ขึ้นไป(คน) ร้อยละ 
อนุบาลศึกษาปีที่ ๒ ๕๘ ๕๕ ๙๔.๘๒ 
อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๕๐ ๔๗ ๙๔ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 49 ๔๕ ๙๑.๘๓ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 40 ๓๘ ๙๕ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 41 ๓๙ ๙๕.๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 40 ๓๘ ๙๕ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 ๔๖ ๙๗.๘๗ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 51 ๕๐ ๙๘ 

รวม ๓๗๖ ๓๕๘ ๙๕.๒๑ 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับดี

ขึ้นไปจ านวน ๓๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑ 
ตารางที่ ๒ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

ระดับชั้น จ านวนนักเรียน(คน) จ านวน 3 ขึ้นไป(คน) ร้อยละ 
อนุบาลศึกษาปีที่ ๒ ๕๘ ๕๖ ๙๖.๕๕ 
อนุบาลศึกษาปีที่ ๓ ๕๐ ๔๙ ๙๘ 
ประถมศึกษาปีที่ 1 49 ๔๕ ๙๑.๘๓ 
ประถมศึกษาปีที่ 2 40 ๓๗ ๙๒.๕ 
ประถมศึกษาปีที่ 3 41 ๓๙ ๙๕.๑๒ 
ประถมศึกษาปีที่ 4 40 ๓๗ ๙๒.๕ 
ประถมศึกษาปีที่ 5 47 ๔๕ ๙๕.๗๔ 
ประถมศึกษาปีที่ 6 51 ๔๙ ๙๖ 

รวม ๓๗๖ ๓๕๗ ๙๔.๙๔ 
จากตารางที่ ๒ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรม แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ ระดับดีขึ้นไปจ านวน ๓๕๗ คน 

คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๔ 
 
 



6.1  ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์   

 
๖.๒ สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 

 

ที ่
 

เป้าหมายของกิจกรรม/โครงการ 
สภาพ

ความส าเร็จ 

 

ผลการด าเนินงาน 

บรรลุ ไม่
บรรลุ 

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นอนุบาล– ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้า
ร่วมกิจกรรม  

√  ร้อยละ 100 

เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนมีเทิดทูนพระเกียรติคุณของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ  
๒. นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ   
ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ  

√ 
 
 
√ 

 ร้อยละ ๙๕.๒๑ 
 

ร้อยละ ๙๔.๙๔ 
 

 
7.  จุดเด่น/จุดควรพัฒนา 
     จุดเด่นของกิจกรรมวันพ่อ มีดังนี้  
  - นักเรียนและครูมีการแสดงถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 
 - นักเรียนและครูได้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 
  จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมวันพ่อ มีดังนี้ 
  - ควรพัฒนากิจกรรมปลูกฝังความรัก ความผูกพันและส่งเสริมความสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ที ่
 

วัตถุประสงค์/กิจกรรม/โครงการ 
สภาพความส าเร็จ  

ผลการ
ด าเนินงาน บรรลุ ไม่บรรลุ 

1  เพ่ือเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  

√  ร้อยละ 100 

2  เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ √  



8.  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
     กิจกรรมวันพ่อ มีดังนี้ 
 - ควรฝึกวินัยและความรับผิดชอบของนักเรียนในการแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยใน
การร่วมกิจกรรม 
 
 
                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
                                                                     (นางสาวอรอนงค์   อ้วนวงษ์ ) 
 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการโรงเรียน 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
........................................................... ..................................................................................................................   
 
                                                         ลงชื่อ...............................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
                                                                        (นางสาวจารุชา สมศรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรม  วันพ่อ   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   บริหารงานวิชาการ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียน  กลยุทธ์ที่ ๓  ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม  
                                           ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   มาตรฐานที่  ๑ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
   นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ 
ระยะเวลาด าเนินการ     ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
          - การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคง 
 - การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
วัตถุประสงค์/ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 

วัตถุประสงค์ที่ ๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  (ข้อที่ ๒.๔) 
วัตถุประสงค์ที่ ๗ การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม (ข้อที่ ๗.๒,๗.๓) 

............................................................................................................................. ............................................. 
๑.  หลักการและเหตุผล 

วันพ่อแห่ งชาติ    พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน พจนานุ กรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๓ หน้า ๕๘๗) พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ให้ความหมายค าว่า “พ่อ” ไว้ดังนี้ พ่อ หมายถึง ชาย
ผู้ให้ก าเนิดแก่ลูก, ค าที่ลูกเรียกชายผู้ให้ก าเนิดตน  ในทางพุทธศาสนา ได้ให้ความหมายของค าว่า “พ่อ” หมายถึง 
ชายผู้ให้ก าเนิดแก่ลูกมีใช้หลายค า   วันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางราชการได้ก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งวัน เพ่ือให้ประชาชนชาวไทย ได้
ร่วมกันเฉลิมฉลองในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ อีกวันหนึ่ง
ด้วย  

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือวันพ่อแห่งชาติ มีความเป็นมาของวันส าคัญ 
คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ณ 
โรงพยาบาล เมาท์ ออเบิร์น นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา โดยนายแพทย์วิทท์มอร์เป็นผู้ถวายการประสูติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นรัชกาลที่ ๙ แห่งบรมจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ 
ทรงประกอบพระราชกรณียกิจและเจริญพระราชจริยาวัตรเป็นเอนกประการจ าเนียรกาลผ่านมาถึงปัจจุบันที่สุดจะ
พรรณนาให้ครบถ้วนได้ท่ามกลางมหาสมาคมวันพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกทรงมีกระแสพระราชด ารัสที่ พสก
นิกรทุกคนยังจดจ าได้ “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” อันค าว่าโดย “ธรรม” นั้น ทรงหมายถึง ธรรมอันล้ าเลิศที่
เรียกว่า “ทศพิธราชธรรม” หรือทีเ่รียกกันโดยสามัญว่า “ราชธรรม ๑๐ ประการ”  
 



๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
๒. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ  

๓. เป้าประสงค์ 
      ๓.๑ เชิงปริมาณ 

๑. ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ ๑๐๐  
     ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๑. ผู้เรียนมีความตระหนัก เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับดีขึ้นไป 
ร้อยละ ๘๐ 

  ๒. ผู้เรียนมีความตระหนัก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ ระดับดีข้ึนไป ร้อยละ ๘๐ 
   
๔. วิธีการด าเนินงาน 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
๑.ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานและขอ
อนุมัติโครงการ 

พ.ย.๒๕๖๒ ผู้บริหาร/ครูทุกคน 

๒.การด าเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวันพ่อ 

 
ธ.ค ๒๕๖๒ 

 
นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ 

๔. ครูจัดท าเกณฑ์เอกสารการประเมินทักษะ ความรู้นักเรียน ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
นางสาวพัชยา  เสียงเพราะ 

๕. ก ากับ ติดตาม ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
 

๗. ประเมิน/สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
 

๘.วิเคราะห์ผลเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงในภาคเรียน/ปี
การศึกษาต่อไป 

ธ.ค ๒๕๖๒ นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ 
 

 
๕. ระยะเวลาและสถานที่ด าเนินการ 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนคลองห้า 
 
๖. งบประมาณจ านวน  
   ๖.๑ งบประมาณจ านวน  ๓,๐๐๐ บาท 



   ๖.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงาน งบประมาณ 

กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมวันพ่อ 
      ค่าเอกสารวัสดุอุปกรณ์   

        รวม ๓,๐๐๐ บาท 

 
7. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1. ปัจจัยความเสี่ยง 
    1.๑ งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 2. แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
    2.๑ ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
๘. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

๘.๑ ผลผลิต 
ผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๘.๒ ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนมีความตระหนัก เทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
ผู้เรียนมีความตระหนัก แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

 
ผู้เรียน 

โรงเรียนคลองห้า 
 

 
๙ .ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนตระหนักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ 

     
    ลงชื่อ ................................................ ผู้เสนอโครงการ  
           ( นางสาวอรอนงค์  อ้วนวงษ์ ) 
        ต าแหน่ง ครู คศ.๑ 
    
    ลงชื่อ ................................................... ผู้อนุมัติโครงการ  
     ( นางสาวจารุชา  สมศรี ) 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองห้า 
 
 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรม 
 
 

 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 
 

 
 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 



ภาพกิจกรรม 
 

 
 

 
 


