
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  
อ.กาญจนดิษฐ์   จ.สุราษฎร์ธานี 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

โรงเรียนท่าอุแทพิทยา  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร 



ผลการดำเนินงาน 
 

 ในปีงบประมาณ 2565 ทางโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ได้ดำเนินงานโครงงาน เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรมและธรรม
มาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) มีการจัดกิจกรรมตามท่ี กำหนดตามโครงการและกิจกรรมที่โรงเรียนจัดส่งเสริม
โครงการ การนำหลักสูตรการป้องกันการต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริมเกิดคุณลักษณะ 5 ประการและการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบให้เกิดขึ้นกับนักเรียน และการบริหารงานในสถานศึกษา เช่น งานบริหารบุคคล งานบริหารสินทรัพย์ งานวิชาการ 
งานบริหารทั่วไป จากการดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา ( โรงเรียน
สุจริต )  มีผลการดำเนินงานดังนี้  
  ผลการดำเนินงานจากการประเมินความโปร่งใสในการบริหารจัดการในสถานศึกษาผลจากการตอบแบบประเมิน
ออนไลน์มีผลการประเมินสูงกว่าร้อยละ 100   
  ผลการประเมินคุณลักษณะ 5 ประการตามที่กำหนดในโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาลใน
สถานศึกษา ( โรงเรียนสุจริต ) ผ่านการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาลงสู่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมใน
โครงการ การจัดกิจกรรมส่งเสริมของสถานศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะ 5 ประการ มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย มีความซื่อสัตย์ อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และให้นักเรียน เกิดการตื่นตัวในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีผล
การดำเนินงานดังนี้  

1) คุณลักษณะด้านการทักษะกระบวนการคิดผ่านกิจกรรมหลักคือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กับรายวิชาหน้าที่พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 และเปิดสอนในรายวิชาการต้านทุจริตศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการคิดท่ีหลากหลายทำให้ผลการประเมินทักษะกระบวนการคิด
ของนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผลการประเมินในระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ 87 ของนักเรียนทั้งหมด  

2) คุณลักษณะด้านการมีวินัยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายโดยมีกิจกรรมโครงการหลักที่โดดเด่นของ โรงเรียนคือ 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของโรงเรียนท่าอุแทพิทยาส่งเสริมให้นักเรียน มีวินัย ทำให้ผลการประเมินการ มีวินัย 
ของนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไป  ร้อยละ 90 ของนักเรียนทั้งหมด  

3) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ โรงเรียนมีการกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์  
โดยมีกิจกรรมโครงการหลักที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการธนาคารโรงเรียน ชุมนุมธนาคารโรงเรียน การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ทำให้ผลการประเมินความซื่อสัตย์ของนักเรียน
โรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 95 ของนักเรียนทั้งหมด  

๔) คุณลักษณะด้านการอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีการกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะ อยู่
อย่างพอเพียงโดยมีกิจกรรม/โครงการหลักที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้นักเรียน ทำ
ให้ผลการประเมินคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยามีผลการประเมินในระดับดีขึ้นไปร้อยละ 93 
ของนักเรียนทั้งหมด  

๕) คุณลักษณะด้านการมีจิตสาธารณะ โรงเรียนมีการกิจกรรมที่หลากหลายที่ส่งเสริมให้นักเรียนมี คุณลักษณะการมี
จิตสาธารณะโดยมีกิจกรรม/โครงการหลักที่โดดเด่นของโรงเรียน คือ โรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีกิจกรรมในโครงการดังนี้ กิจกรรม
สาธารณะประโยชน์ในชุมชน กิจกรรมอบรมคุณธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่ดีของโรงเรียน บ้าน ชุมชน และ
ประเทศชาติทำให้ผลการประเมินในระดับ  ดีขึ้นไป ร้อยละ 97 ของนักเรียนทั้งหมด 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการโครงการเสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ชื่องาน/โครงการ ส่งเสริม พัฒนากิจกรรมโรงเรียนสุจริต 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่     โครงการต่อเนื่อง     โครงการพิเศษ 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่ 2,4.5 โครงการหลักที่ 1. 
สนองมาตรฐานการศึกษา 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2-6 
ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1,2,3,4 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2.1-2.3 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3.1-3.5 
ส่งเสริมค่านิยม 12 ประการ ข้อที่ 1-12 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวภัชรพร  มีคล้าย และคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการทุกคน 
งาน / กลุ่มสาระ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
กลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน 
ระยะเวลาดำเนินงาน/โครงการ ตลอดปีการศึกษา 2565 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากสภาพสังคมในปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมที่อยู่
ร่วมกันเกิดการแข่งขันแก่งแย่งชิงดีกันเพื่อให้ตนเองอยู่รอดและมีความสุขโดยมีการเอารัดเอาเปรียบในสังคมทุกรูปแบบ คิด
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการของตนอย่างไม่พอเพียงเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทุจริตทุกรูปแบบ มีการคอร์รัปชั่น 
หรือการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยการใช้อำนาจที่ได้มาโดยหน้าที่ในการหาประโยชน์ส่วนตัวผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียน
ท่าอุแทพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานีชุมพรได้จัดทำโครงการโรงเรียนสุจริตขึ้นเพ่ือ ให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์และนักเรียน เกิดคุณลักษณะ 5  ประการ คือ ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต อยู่อย่าง
พอเพียง และจิตสาธารณะ ภายใต้เกณฑ์มาตรฐาน การบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 1) มาตรฐานการบริหารงาน
วิชาการ 2) มาตรฐานการบริหารงานงบประมาณ 3) มาตรฐาน การบริหารงานบุคลากร 4) มาตรฐานการบริหารงานทั่วไป 5) 
มาตรฐานผลลัพธ์และภาพแห่งความสำเร็จ โดยผู้บริหารและครูเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติและขยายผลการดำเนินงานเข้าสู่
ชุมชน รวมทั้งให้ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกับโรงเรียน 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือโรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข 
ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 

2. เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีทักษะ
กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

3. พัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความ
พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 



4. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริตการปลูกฝัง
จิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
3. เป้าหมายโครงการ 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสำนึก มี 

ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ร้อยละ 90 

2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 
โรงเรียนสุจริต ร้อยละ100 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความ สุจริตรับผิดชอบ  

ปลอดอบายมุข ตามแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกให้ 

นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 

3. โรงเรียนพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ 
มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

4. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริตการปลูกฝัง 
จิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
4.กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน 

ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน 

งานกิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

Plan 

1. จัดทำโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
2. ประชุมผู้เกี่ยวข้อง กำหนดวัน 
เวลา ในการดำเนินงาน 
3. จัดทำโครงการนำเสนอผู้บริหาร
เพ่ือขออนุมัติจัดกิจกรรม 
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พ.ค. 65 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 

Do 

กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมประจำ
สัปดาห์  
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการ
สอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  
กิจกรรมที่ 3 การสร้างสำนึกพลเมือง  

มิ.ย. 65 - มี.ค.66 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 



กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 
กิจกรรมที่ 5 สื่อ ภาพยนตร์สั้น 
รณรงค์การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
กิจกรรมที่  6  บันทึกความดี 

Check 

1. ตรวจสอบ การบันทึกผลการการ
ดำเนินงาน 
2. การประชุมเก่ียวกับปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงาน 
3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม 

มี.ค.66 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 

Action 

คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการ
ทำเอกสารเผยแพร่ และรายงาน
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาในการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อไป 

มี.ค.66 คณะกรรมการ 
ดำเนินงานตาม 
คำสั่งโรงเรียน 
สุจริตปีการศึกษา 
2565 

 
5. งบประมาณที่ใช้    5,000 บาท 

กิจกรรม งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 อบรมคุณธรรมประจำสัปดาห์ 1,500  บาท 
กิจกรรมที่ 2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา  

- 

กิจกรรมที่ 3 การสร้างสำนึกพลเมือง  1,000 บาท 
กิจกรรมที่ 4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA) 

1,000 บาท 

กิจกรรมที่ 5 สื่อ ภาพยนตร์สั้น รณรงค์การสร้างสังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต 

1,500 บาท 

กิจกรรมที่  6  บันทึกความดี - 

 
6. สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 
 
 
 
 



7. การวัดและประเมินผลโครงการ 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือวัดและประเมินผล 

เชิงปริมาณ 
1. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนได้เรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีจิตสำนึก มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย 
ซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ 
ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกัน 
การทุจริต ร้อยละ 90 
2. ครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนโรงเรียนท่าอุแทพิทยาเข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการโรงเรียนสุจริต ร้อยละ 100 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 

1.แบบสังเกต 
2.แบบรายงาน 
3.แบบประเมินผล 
4.แบบนิเทศติดตาม 

เชิงคุณภาพ 
1. โรงเรียนพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต 
รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข ตามแนวทางการ 
ดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. โรงเรียนมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงรวมทั้ง ปลูก
จิตสำนึกให้นักเรียน มีทักษะกระบวนการคิด มี
วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิต
สาธารณะยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันการทุจริต 
3. โรงเรียนพัฒนาครู ผู้บริหารบุคลากรทาง
การศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความพอเพียง สุจริต 
รบัผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐาน 
การเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี
ส่วนร่วมในระดมปัญญาการป้องกันการทุจริต 
การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายใน
ชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุก 
รูปแบบ 

1.จัดเก็บข้อมูลจากเอกสาร 
หลักฐาน 
2.สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
3. สังเกต 
4. วิเคราะห์ สังเคราะห์ 
รายละเอียดจาก 
-การรายงานผล 
-การประเมิน 
-นิเทศติดตาม 
-แบบสอบถาม 

1.แบบสังเกต 
2.แบบรายงาน 
3.แบบประเมินผล 
4.แบบนิเทศติดตาม 
5.แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 



8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. โรงเรียนพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีระบบและวิถีพอเพียง มีความสุจริต รับผิดชอบปลอดอบายมุข ตาม

แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต 
2. มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน มีทักษะ

กระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง จิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
3. มีการพัฒนาครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษาแบบบูรณาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้มีคุณภาพ ความ

พอเพียง สุจริต รับผิดชอบ ปลอดอบายมุข บนฐานการเรียนรู้ที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
4. มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีส่วนร่วมในระดมปัญญา การป้องกันการทุจริต การ

ปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายในชุมชนในสังคมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
 
 

 

 

ลงชื่อ      ผู้เสนอโครงการ 
       (นางสาวภชัรพร  มีคล้าย) 
                  ครู คศ.1 

ลงชื่อ       ผู้เสนอโครงการ 
       (นายปิยวัฒน์    วชิัยดษิฐ) 
       หวัหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

 
 
 

ลงชื่อ         ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางสาวพรพิมล แซ่ฟุ้ง) 

รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอุแทพิทยา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม/มารยาทไทย/สวดมนต์สุดสัปดาห์ 
 

 
 

 
 

 
 



2. กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาการต้านทุจริตศึกษา 
 

  
      

  
  

 
 

  

  

 



3. กิจกรรมดูแลพื้นที่ ทำความสะอาดเขตรับผิดชอบ 
 

  
      

  
  

  
 
 
 
 
 
 



4. กิจกรรมบันทึกความดี 
 

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



5. กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย 
           

  
       

  
 

 

 

 

 

 

 

 



6. กิจกรรมออมทรัพย์กับครูประจำชั้น 

 
 

 
 

 

 

 



7. กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้า 
 

 
 

 
 

 
 



8. กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



9. กิจกรรมวันไหว้ครู 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



10. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



11. กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



12. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



13. กิจกรรมวันภาษาไทย 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



14. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



15. กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระเจ้าอยู่หัว ร.10 
  

  
  

  
  

  
 

 

 

 

 



16. กิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
  

  
  

  
  

  
 

 


