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1. ชื่อโครงการ  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปีการศึกษา 2561 

2. ชื่อกิจกรรม 1. กิจกรรมบันทึกรักการอ่านบูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นานมีรีดด้ิงคลับ 
                2. กิจกรรมนักอ่านยอดเย่ียม 
                3. กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ  
3. ระยะเวลาด าเนิน/โครงการ โครงการต่อเนื่อง ตลอดปีการศึกษา 
4. ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ  ห้องสมุด 
5. หลักการและเหตุผล 

เพื่อให้การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  โดยถือว่าผู้เรียนมี
ความส าคัญสูงสุด  สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพนั้น  ปัจจัยหนึ่งท่ีจะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการ
พัฒนาได้เพิ่มมากขึ้น คือ “การอ่าน” 

การอ่าน  คือ ทักษะหนึ่งท่ีมีความส าคัญมากเพราะการอ่านท าให้เกิดปัญญา  ความคิดท่ีท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์  ให้พัฒนาตนเองและรู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โรงเรียนเชียงแสน
วิทยาคมจึงตระหนักถึงความส าคัญการอ่าน  จึงได้จัดโครงการ “ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน” โดยมุ่งเน้นสนับสนุน 
ส่งเสริม  กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากการอ่าน  ตระหนักถึงความส าคัญของ
การอ่าน และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการอ่านไปใช้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

6.1.เพื่อจัดปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียน    
    การสอนและห้องสมุด 
6.2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ 
     รักการค้นคว้า 
6.3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ    
      แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
6.4. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง 
      ต่อเนื่อง 

7. เป้าหมาย 
 7.1. เชิงปริมาณ 

นักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคมร้อยละ 80 ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินในการบันทึกรักการอ่าน 
ท่ีบูรณาการผ่านรายวิชาภาษาไทย ได้รับเกียรติบัตร  
 7.2. เชิงคุณภาพ 

- นักเรียนมีทักษะการอ่าน มีความริเริ่มมีจินตนาการ 
- นักเรียนมีความกระตือรือรน้ สนใจการเรียนรู้  จากแหล่งต่าง ๆ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- นักเรียนตระหนักถึงความส าคัญของการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน 
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8. วิธีการด าเนินงาน (PDCA) 
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 ขั้นเตรียมหรือวางแผน(Plan) 
1.1  เขียนโครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน 
ประชุมวางแผนการด าเนินงาน ขออนุมัติ
โครงการ และก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ 
1.2. แต่งต้ังคณะกรรมการ  /ประชุม
คณะกรรมการ  เพื่อวางแผนการด าเนิน
กิจกรรม 
1.3. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
1.4. ด าเนินตามกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ปฏิทิน 

มี.ค.60 พริ้มเพรา  

2 ขั้นปฏิบัติตามแผน(Do) บูรณาการ
กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมการอ่าน โดยผ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและ
ห้องสมุด 

พ.ค. 60 – 
มี.ค. 61 

พริ้มเพรา 

3 2.1. กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมบันทึกรักการ
อ่านบูรณาการร่วมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยนานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ 

พ.ค. 60 – 
มี.ค. 61 

พริ้มเพรา 

2.2. กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักอ่าน 
ยอดเย่ียม 

พ.ค. 60 – 
มี.ค. 61 

พริ้มเพรา 

2.3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ  (แข่งทักษะ
วิชาการ/แข่งขันโครงงานสโมสรไลออนส์)
  

พ.ค. 60 – 
มี.ค. 61 

พริ้มเพรา 

3 ประเมินผลและรายงาน(Check) 
3.1. สถิติ 
3.2. แบบสอบถาม 
3.3. รายงานผลการด าเนินการ 

มี.ค. 61 พริ้มเพรา 
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ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
4 น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา

(Action) 
4.1. น าปัญหาและข้อเสนอแนะมา
วิเคราะห์และหาแนวทางและวิธีการ
ปรับปรุงแก้ไข 
4.2. ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการ
ด าเนินโครงการในปีการศึกษาถัดไป 
4.3.ประเมินผลและรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

มี.ค. 61 พริ้มเพรา 

 

9. งบประมาณ 
 9.1 งบประมาณจ านวน 5,000  บาท  จากแหล่งงบประมาณ  ดังนี้ 
  ( ) เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน    จ านวน 5,000 บาท 
 9.2 รายละเอียดการใช้งบประมาณ 

กิจกรรม  งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมบันทึกรักการอ่านบูรณาการร่วมกลุ่ม 

           สาระการเรียนรู้ภาษาไทย   นานมีบุ๊ครีดด้ิงคลับ 
0 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักอ่านยอดเย่ียม 2,000 
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ   
                 (ไลออนส์/โครงงาน แข่งทักษะวิชาการทุกประเภท) 

3,000 

(ห้าพันบาทถ้วน) 5,000 
 

10. การประเมินผลโครงการ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมบันทึกรักการ
อ่านบูรณาการร่วมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย   นานมีบุ๊ครีดด้ิงคลับ 
มฐ.1.1.ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
มฐ.3.1.1. การสร้างกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ท่ีเรียนวิชาภาษาไทยมี
การจัดท าบันทึกรักการ
อ่าน และมีความสามารถ
ในการอ่าน เขียน การ
ส่ือสาร คิดค านวณใน
รูปแบบเฉพาะตน
เหมาะสมตามระดับช้ัน 

-เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลตาม
เกณฑ์การเรียนใน
วิชาภาษาไทยตาม
ระดับช้ันท่ีครูผู้สอน
วิชาภาษาไทยได้ต้ัง
เกณฑ์และประเมินไว้
ผ่านร้อยละ80 

- ผลงาน/ช้ินงาน /
รูปเล่มท่ีนักเรียนได้
จัดท าขึ้นในการ
บันทึกการอ่าน  
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ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการประเมิน เคร่ืองมือ 
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักอ่านยอด
เย่ียม 
มฐ.1.1.ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
มฐ.3.1.1. การสร้างกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 ของนักเรียน
ท่ีเข้าใช้บริการห้องสมุด
มากท่ีสุด เพื่อปลูกฝัง
นิสัยรักการอ่าน การยืม 
คืน การใช้ห้องสมุดให้
เป็นนิสัยและเป็น
ตัวอย่างท่ีดีแก่นักเรียน
ในโรงเรียน 

ยอดสถิตินักเรียนท่ีใช้
บริการการยืม – คืน
หนังสือห้องสมุดมาก
ท่ีสุดในตลอดปี
การศึกษา 20 อันดับ
แรก 

สถิติการยืม คืน
หนังสือปีการศึกษา 
2560 ตลอดปี
การศึกษา 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ 
  (ไลออนส์/โครงงาน แข่งทักษะ
วิชาการทุกประเภท) 
มฐ.1.1.ความสามารถในการอ่าน การ
เขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ 
ตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
มฐ.3.1.1. การสร้างกระบวนการเรียน
การสอนท่ีสร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคน
มีส่วนร่วม 

ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับการฝึกฝน 
ส่ ง เ ส ริ ม ต น เ อ ง ต า ม
ศักยภาพ และพัฒนา
ตนเองในด้านการอ่าน 
การเขียน การส่ือสาร 
การคิด การฝึกฝนศึกษา
ค้นคว้ าด้วยตนเองจน
ส า ม า ร ถ ภ า ค ภู มิ ใ จ
ผลงานของตนเอง  

-เกียรติบัตร /รางวัล
ท่ีนักเรียนได้รับ จาก
การเข้าร่วมกิจกรรม  

-การสอบถาม /
สังเกต จากระหว่าง
ท ากิจกรรม หลัง

กิจกรรม  

  
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

11.1.ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่าน 
     กระบวนการเรียนการสอนและห้องสมุด ผ่านโครงการ “นานมีบุ๊คส์รีดด้ิงคลับ” 
11.2. นักเรียน ครู  ได้รับการส่งเสริมด้านพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการ 
      เขียนและรักการค้นคว้า 
11.3. นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้มีกระบวนการอ่าน  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการ 
      ตัดสินใจ  แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
11.4. ได้ใช้กิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านที่หลากหลายกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 
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ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ 

(นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 
          ครู 

 
 

ลงช่ือ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 
     (นายบุญเทพ    พิศวง) 

       ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
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รายละเอียดการด าเนินงาน    
กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนักอ่านยอดเย่ียม 

ชื่อกิจกรรม   นักอ่านยอดเย่ียม 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ 
วัตถุประสงค์  

1.เพื่อจัดปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านกระบวนการเรียน    
    การสอนและห้องสมุด 
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ 
     รักการค้นคว้า 
3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ    
      แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
4. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง 
       ต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. ชุมชนรอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  

ท่ี กิจกรรม/ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนโครงการเพื่อด าเนินงาน  
(Plan) 

28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

2 เก็บสถิติการอ่าน ของนักเรียนและ
ผู้เข้าใช้บริการในการยืม – คืน 
หนังสือตลอดปีการศึกษา 

มกราคม 2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ และ นักเรียน
ชุมนุม 

3 ตรวจสอบ สถิติ บันทึกค่าความ
เปล่ียนแปลงท่ีสม่ าเสมอ 

กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

4 ติดตามตรวจสอบ สรุปผล คัดเลือก
ท่ีมีคุณสมบัติครบ ท าเกียรติบัตร 
รายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

 
งบประมาณ .........2,000..............บาท 

  



229 

ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 2  กิจกรรมนัก
อ่านยอดเย่ียม 
มฐ.1.1.ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
มฐ.3.1.1. การสร้าง
กระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

ยอดสถิตินักเรียนท่ีใช้บริการ
การยืม – คืนหนังสือห้องสมุด
มากท่ีสุดในตลอดปีการศึกษา 
20 อันดับแรก 

สถิ ติ ก า ร ยื ม  คื น ห นั ง สื อ ปี
การศึกษา 2560 ตลอดปี
การศึกษา 

  
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ผู้เรียนได้ถูกปลูกฝังนิสัยรักการอ่านบูรณาการร่วมในกระบวนการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการ 
   เรียนรู้ภาษาไทยในทุกระดับช้ัน 
2. ได้เปิดโอกาสส่งเสริมให้นักเรียน ครู  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ 
     รักการค้นคว้า 
3. โรงเรียนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ใน

การตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
4. กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้นกัเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

และเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

 
ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบ 

  (นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 
           ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ   
กิจกรรมที่ 2    กิจกรรมนักอ่านยอดเยี่ยม 

 
ท่ี รายการ จ านวน 

หน่วย 
ราคา
ต่อ 

หน่วย 

จ านวนเงินที่ใช้ (บาท) รวม 
(บาท) 

หมาย
เหตุ ภาคเรียน

ท่ี 1 
ภาคเรียน
ท่ี 2 

ของขวัญและรางวัลเพื่อท ากิจกรรมส่งเสริมการอ่านตลอดปีการศึกษา (2 ภาคเรียน) 
1 ปากกา 2 ห่อ 200   400  
2 สมุดโน๊ตเล็ก ๆ ลวดลาย

น่ารัก 
12 เล่ม 15   180  

3 ตุ๊กตาน่ารัก 2 ตัว 199   398  
4 น้ ายาลบค าผิด (ขนาดเล็ก

สุด) 
12 อัน 35   420  

5 แฟ้มใส่เอกสารลายการ์ตูน 20 20   400  
6 ขนมคละ 2 แพ็ค 2 101   202  

รวมเป็นเงิน(สองพนับาทถ้วน) 2,000  
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รายละเอียดการด าเนินงาน    
กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ 

ชื่อกิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวพริ้มเพรา  พฤกษมาศ 
วัตถุประสงค์  

1.เพื่อจัดปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการเขียนและ 
     รักการค้นคว้า 
3. เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอ่าน  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ในการตัดสินใจ    
      แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
4. เพื่อกระตุ้นให้นักเรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง 
       ต่อเนื่อง 

กลุ่มเป้าหมาย 
1. นักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 
3. ชุมชนรอบโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม 

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน (พิจารณาตามวงจรคุณภาพ PDCA)  
ท่ี กิจกรรม/ข้ันตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1 วางแผนโครงการเพื่อด าเนินงาน  
(Plan) 

28  มี.ค. 61 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

2 ด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไว้ 
 

กันยายน 2561 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ และ นักเรียน 

3 ตรวจสอบ สถิติ บันทึกค่าความ
เปล่ียนแปลงท่ีสม่ าเสมอ 

กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

4 ติดตามตรวจสอบ สรุปผล  
รายงานผลการด าเนินงาน 

กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวพริ้มเพรา  
พฤกษมาศ 

 
งบประมาณ 3,000 บาท 
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ระดับความส าเร็จ 
ตัวชี้วัด วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมส่งเสริม
ความสามารถด้านวิชาการ  
(ไลออนส์/โครงงาน แข่ง
ทักษะวิชาการทุกประเภท) 
มฐ.1.1.ความสามารถในการ
อ่าน การเขียน การส่ือสาร
และการคิดค านวณ ตาม
เกณฑ์แต่ละระดับช้ัน  
มฐ.3.1.1. การสร้าง
กระบวนการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมี
ส่วนร่วม 

-เกียรติบัตร /รางวัลท่ีนักเรียน
ได้รับ จากการเข้าร่วมกิจกรรม  

-การสอบถาม /สังเกต จาก
ระหว่างท ากิจกรรม  

หลังกิจกรรม  

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.โรงเรียนได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน แก่ผู้เรียนตามความสนใจ และความถนัด 
2. โรงเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียน ครู  มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ รักการอ่าน รักการ 
  เขียนและรักการค้นคว้า 
3.โรงเรียนได้สนับสนุนให้นักเรียนมีกระบวนการอา่น  สร้างองค์ความรู้และความคิดไปใช้ 

       ในการตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
4. โรงเรียนได้จัดกิจกรรมสร้างแรงกระตุ้นให้นักเรยีน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   และเรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 

 
 

ลงช่ือ....................................................ผู้รับผิดชอบ 
  (นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ) 

           ครู 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ  กิจกรรมท่ี 3  
ช่ือกิจกรรม  ส่งเสริมความสามารถด้านวิชาการ (ไลออนส์/โครงงาน แข่งทักษะวิชาการทุกประเภท) 

 

ท่ี 
รายการ 

(ระบุรายละเอียดหรือ 
คุณลักษณะเฉพาะ) 

จ านวน 
(หน่วย) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

รวมเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 บอร์ดโครงงานมาตรฐานส าเร็จเป็น
บอร์ดอลูมีเนียม 

1 บอร์ด 1,000 1,000  

2 ไวน์นิลน าเสนอโครงงาน/กิจกรรม/ท า
การทดลอง 

 1500 1500  

3 เอกสารโครงงานจ านวน5 ชุด พร้อมเข้า
เล่ม 

  500  

 รวมเป็นเงิน(สามพนับาทถ้วน) 3,000  
 


