
ผลการปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๑
น าเสนอโดย

นางสาวหนึ่งฤทัย   ธีระอรรถ
ต าแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  

อ าเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ



ชื่อ นางสาวหน่ึงฤทัย   ธีระอรรถ
เกิด ๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙  อายุ ๓๒ ปี
คุณวุฒิ ปริญญาตรี   วิชาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์
ต าแหนง่ ครูผูช่้วยโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑
เริม่รบัราชการ     เมื่อวันที ่๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๙

ขอ้มูลทัว่ไป



ขอ้มูลเกีย่วกบัการปฏบิตัิงาน

๑.๑ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ    ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑ จ านวน  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๒ วิชา E-Learning ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑     จ านวน  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์                
๑.๓ วิชาระบบเครือขา่ยฯ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๒     จ านวน  ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๔ การพัฒนาซอฟตแ์วร์ ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๔     จ านวน ๔ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๕ กิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารี  ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑     จ านวน  ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๖ แนะแนว ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑/๑ จ านวน  ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์
๑.๗ ชุมนุม ระดับชัน้มัธยมศึกษา จ านวน  ๑ ชัว่โมง/สัปดาห์

รวมทัง้สิน้ปฏบิตังิานสอนจ านวน  ๑๙ ชัว่โมง/สปัดาห์



๒.๑  ครูประจ าชัน้มัธยมศึกษาปีที ่๑/๑
๒.๒ ชมรมพิมพดี์ดไทย-อังกฤษ
๒.๓  เจ้าหนา้ทีดู่แลเว็บไซตข์องโรงเรียน

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ 
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน 



หมวดที ่๑
การปฏิบตัติน



ขา้พเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบ แบบแผน ข้อบังคับ ขอ้ก าหนดเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการมาท างาน ตรงต่อเวลา เข้าสอนตรงเวลา แต่งกาย
ถูกตอ้งเหมาะสมตามองคก์ร

๑.๑ วินัยในตนเอง

๑. วินัย คุณธรรม จริยธรรม ส าหรับขา้ราชการคร ู

วันที่ ๘ ม.ค. ๒๕๖๑
ตรวจทรงผมนักเรียนประจ าชั้น วันที่ ๑๔ ก.พ. ๖๑ ร่วมอวยพรวันเกิดครูในสายชั้นม.๑



๑.๒   วินัยและการรักษาวนิยัของทางราชการ

- ขา้พเจ้ารักษาวินัยทีเ่ป็นขอ้ห้ามและขอ้ปฎิบัติอยา่งเคร่งครัดอยูเ่สมอ
- ไมเ่คยขาดราชการ มาปฎิบัติหนา้ทีต่ามวันเวลาราชการก าหนด
- ไมเ่คยปฎิบัติตนให้ผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู

วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ 
ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวัน 



๑.๓   คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับขา้ราชการครู

- ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์โดย การเป็นผู้น าที่ดี ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่
หวังผล ประโยชน์
- มีความเคารพผูท้ีอ่าวุโสกวา่ และเพื่อนร่วมงานทุกคน
- มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมให้กับผูเ้รียนและบุคคลใกลชิ้ด

วันที่ ๑๘  ม.ค. ๖๑ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานเตรียมความพร้อมใน
การจัดกิจกรรมวันปีใหม่

วันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๑ ร่วมแสดงความ
ยินดีกับเพื่อนร่วมงานเนื่องในวันครู 



๑.๔   บทบาทหนา้ทีข่องขา้ราชการในฐานะเป็นพลเมืองทีด่ี

- มีความจงรักภักดี ตอ่สถาบันชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์
- ยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข
- ประพฤติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และมีจิตสาธารณะมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดย

ช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไมห่วังผลประโยชนแ์ละ สิง่ตอบแทนใด ๆทัง้สิน้ 

วันที่  ๕ ก.พ. ๖๑ เข้าค่ายลูกเสือ- เนตรนารี

วันที่  ๒ มี.ค. ๖๑ ร่วมจัดพุ่มผ้าป่าการศึกษา



๑.๕  การปฏิบตัติามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์  และวิธปีฏบิตัริาชการ

ขา้พเจ้าปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ  โดยเป็นบุคคล
ที่เคารพและปฎิบัติตามกฎหมาย  รักษาระเบียบวินัยของทางราชการ  กระท าตนเป็นแบบอยา่งที่ดี  มี
หลักในการปฎิบัติหนา้ทีข่องครูอยา่งชัดเจนยุติธรรม

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๖๑ ร่วมถ่ายรูปกับผู้บริหารและคณะครู



๒.๑  มาตรฐานวิชาชพีครู

ขา้พเจ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยมีคุณลักษณะดังนี้ คือ อายุไมต่่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ ์มี
วุฒิปริญญาทางการศึกษา และผ่านการปฎิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปีและ
ผา่นเกณฑก์ารประเมินการสอน

๒.  มาตรฐานวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีครู



๒.๒   จรรยาบรรณวชิาชีพครู

ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู โดยมีความรัก ศรัทธาและความซ่ือสัตย์สุจริต 
รวมทั้งความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร เพื่อรักษาช่ือเสียงของตนเองและ
องคก์ร

วันที่  ๒๓ ม.ค. ๖๑ พูดให้ความรู้เร่ืองมงคลชีวิต 
มงคลที่ ๒๘ เป็นคนว่าง่าย

วันที่ ๑๘ – ๑๙ ม.ค. ๖๑
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรมพัสดุ



๓.   เจตคตติอ่วชิาชพีครู
๓.๑   คุณคา่และความส าคัญของวชิาชีพครู
วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๑ ร่วมกับนักเรียน

ช่วยกันย้ายวัสดุอุปกรณ์ไปเก็บ
วันที่   ๑๖ ม.ค. ๖๑ งานวันครู

- ขา้พเจ้าเห็นคุณคา่และความส าคัญของการเป็นครูที่ดีอยูเ่สมอ โดยมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ
ครู พึงกระท าตนให้เป็นแบบอยา่งทีดี่ตอ่ศิษย์
- ไมส่ร้างความเส่ือมเสียให้แกท่างราชการและช่ือเสียงของครู  เช่น  ไมน่ าความลับของทางราชการ
ไปเปิดเผยในสถานทีต่า่งๆ



๓.๒   บทบาทหนา้ทีข่องตนเองในฐานะเป็นครทูีด่ี

ขา้พเจ้ามีหน้าที่ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมเพื่อสง่เสริมให้นักเรียนเขา้ใจในบทเรียนยึดนักเรียนเป็นศูนยก์ลาง รวมทัง้ไมล่ะทิง้เด็ก

วันที่ ๑๕ ม.ค. ๖๑ 



๓.๓   การวางแผนเพื่อพฒันาความกา้วหนา้ในวชิาชพีครู

ขา้พเจ้าร่วมกับคณะครูในโรงเรียนวางแผนเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู โดยมีการเขา้ร่วมการประชุม/การ
อบรมเกีย่วกับความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศึกษา เพื่อน ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิง่ข้ึน

วันที่  ๒๘ มี.ค. ๖๑ ประชุมครูมัธยมในการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ 



๔.  การพัฒนาตนเอง
๔.๑   การใฝ่รู้ใฝ่เรยีน

- ขา้พเจ้าเขา้ร่วมการประชุม/การอบรมความรู้ทีเ่กีย่วขอ้งกับการศึกษาอยูเ่สมอ
- ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆ อยูเ่สมอในอินเตอร์เน็ต และหนังสือพิมพ ์ขา่ว วารสารตา่งๆ
- ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชนสู์งสุด

วันที่  ๒๔ – ๒๖ มี.ค. ๖๑ อบรบครูพี่เลี้ยง 
STEM มัธยมศึกษาตอนต้น



๔.๒   ความฉลาดทางอารมณ์

ขา้พเจ้ายึดหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาในการด าเนินชีวิตโดยหมั่นสวดมนต์และนั่งสมาธิท า
จิตใจให้สงบ  เพื่อให้ขา้พเจ้าสามารถควบคุมอารมณข์องตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี

วันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๑ ไปท าบุญไหว้หลวงพ่อโต
วัดบางพลีใหญ่ วันที่  ๒ ก.พ. ๖๑ นั่งสมาธิตอนเช้ากิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ



๔.๓   การสร้างแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธิ์

ข้าพเจ้ามุ่งมั่นในการท างาน  โดยไม่มีความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น  เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้

วันที่ ๒๐ มี.ค. ๖๑ เตรียมงานอบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจง
การประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว.๒๑

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๖๑ อบรมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการ
ประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ ว.๒๑



๕.๑   การพัฒนาบคุลกิภาพ

๕.   การพัฒนาบุคลิกภาพ

ข้าพเจ้าพัฒนาบุคลิคภาพของตนเองอยู่เสมอ โดยยอมรับความคิดของผู้อ่ืนพร้อมทั้งปรับปรุง
เปลีย่นแปลงบุคลิกภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นขา้ราชการครู โดยแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย
และเหมาะสมกับกาลเทศะ

วันที่  ๔ ม.ีค. ๖๑ งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

วันที่   ๑๖ ม.ค. ๖๑ งานวันครู



๕.๒  การปรบัตวั

ขา้พเจ้าพยายามปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้อย่างมีความสุข โดยการสังเกตและสอบถามเกี่ยวกับ
การปฎิบัติหนา้ทีใ่นองคก์ร

วันที่   ๑๙ ม.ค. ๖๑ งานเลี้ยงปีใหม่

วันที่  ๑๑ ม.ค. ๖๑ เตรียมสถานที่งานวันเด็ก



๖.๑   การประพฤติตนตามหลักศาสนา

๖.   การด ารงชีวิตที่เหมาะสม

ข้าพเจ้าปฎิบัติตนตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนา โดยการกระท าแต่ความดี ทั้งกาย วาจา 
และใจ หมัน่สวดมนต ์ท าสมาธิ ท าจิตใจให้สงบและแผเ่มตตาอยูเ่สมอ ๆ

วันที่  ๒ ก.พ. ๖๑ ร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิตอนเชา้กับกิจกรรมวันศุกร์เราสุขใจ



๖.๒  การด าเนนิชวีติตามหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง

- มีการใช้จ่ายทีป่ระหยัด 
- รู้จักอดออม

- ใช้ชีวิตตนเองอยา่งพอเพียง



หมวดที ่๒
การปฏิบตังิาน



๑.  การจดัการเรยีนรู้

๑.๑ การวเิคราะห์มาตรฐานผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวงัและสาระการ

ขา้พเจ้าไดศึ้กษามาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงชั้น สาระการเรียนรู้ช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังราย
ปี เพื่อก าหนดเป็นจุดประสงคก์ารเรียนรู้ เนื้อหา สาระการเรียนรู้และกิจกรรมตา่ง ๆ



๑.๒   การออกแบบการจดัการเรยีนรู้

ขา้พเจ้าจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แผนจัดการเรียนรู้



๑.๓   การวจิยัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาผูเ้รยีน

- มีการจัดท าวิจัยในชัน้เรียน  เพื่อรับทราบปัญหา และหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาผูเ้รียนตอ่ไป

ตวัอย่างวิจยั เก่ียวกบัสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี



๑.๔   การรายงานผลการเรยีนรู้

- มีการจัดท าผลการเรียนของนักเรียนรายบุคคล และระดับชัน้เรียนทีส่อน



๒.   การพัฒนาผูเ้รียน

๒.๑  การปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมให้แกผู่เ้รยีน

- ขา้พเจ้าไดมี้การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ให้กับนักเรียนตลอดเวลาในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้  และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผูเ้รียน

- แผนท่ีสอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม

วันที่  ๒ ก.พ. ๖๑  เวรพูดหน้าเสาธง



๒.๒  การพัฒนาทกัษะชีวติ สุขภาพกายและสุขภาพจติของผูเ้รียน

- มีการสง่เสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพของผูเ้รียน  สุขอนามัย  เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดทักษะและมีความรู้
- การสง่เสริมให้นักเรียนออกก าลังกายและนัง่สมาธิ  เพื่อสุขภาพกายและจิตทีดี่



๒.๓  การพฒันาผูเ้รยีนทีม่ีความตอ้งการพเิศษ

ขา้พเจ้าพยายามเรียนรู้และศึกษาผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  เพื่อจะได้ทราบความต้องการ สภาพสังคม  
เศรษฐกิจครอบครัวของนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้วน าผลที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับผูเ้รียนเป็นรายบุคคล ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนทีดี่ขึ้น



๒.๔  การปลูกฝังวนิยั และความเป็นประชาธปิไตยแกผู่เ้รียน

- มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีส่ง่เสริมประชาธิปไตยภายในห้องเรียน 
- มีการร่วมกิจกรรมสง่เสริมประชาธิปไตยภายในสถานศึกษา 
- เป็นแบบอยา่งให้กับนักเรียนในดา้นการจัดการประชาธิปไตย

วันที่  ๘ มี.ค. ๖๑
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน



๒.๕  การสร้างคา่นยิมทีด่งีามและความภูมใิจในความเป็นไทยให้ผูเ้รยีน

วันที่  ๒ ก.พ.๖๑
ร่วมแตง่กายดว้ยผา้ไทยทุกวันศุกร์

วันที่ ๙ มี.ค. ๖๑
ร่วมแต่งกายด้วยผา้ไทยทุกวันศุกร์

วันที่ ๙ ก.พ. ๖๑
ร่วมแต่งกายด้วยผา้ไทยทุกวันศุกร์



๒.๖  การจดัระบบดูแลช่วยเหลอืผูเ้รยีน

ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการศึกษาและส ารวจติดตามพฤติกรรมของ
ผูเ้รียนเป็นรายบุคคล โดยการออกเยีย่มบา้นนักเรียนและด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

วันที่  ๙ มี.ค. ๖๑  เชิญผู้ปกครองมาพบกรณีนักเรียนเข้าโรงเรียนสาย



๓.๑   การพฒันา สื่อ นวัตกรรมในการจัดการเรยีนรู้

การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ ขา้พเจ้าได้ใช้ส่ือการเรียนการสอนจากหลายๆแหล่ง 
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เกิดขึ้น ดังนี้
- สื่อการสอน PowerPoint
- ส่ือการสอน เนื้อหาเพิม่เติมใน Internet
- ส่ืออุปกรณ ์คอมพิวเตอร์

๓.  การพัฒนาทางวชิาการ



๓.๒  การพฒันาและใช้แหล่งเรยีนรู้ในภมูปัิญญาทอ้งถิน่

- ส ารวจแหล่งเรียนรู้บริเวณสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
สอดคลอ้งกับความตอ้งการและสภาพแวดลอ้ม

วันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๑  
ดูแลการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่ใช้ส าหรับสืบค้นในห้องสมุด อาคารสีม่วง 



๓.๓   การใช้และสร้างเครือขา่ยทางวชิาการ

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมที่องค์กรวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกองค์กรจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครู และแลกเปลี่ยนความรู้และร่วมกันพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ตลอดจน
สร้างเครือขา่ยทางวิชาการในรูปแบบช่องทางตา่ง ๆ เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ในระหวา่งองคก์ร



๔.   การพัฒนาสถานศกึษา
๔.๑   งานบรหิารทัว่ไป

ขา้พเจ้ามีความกระตือรือร้นในการท างานทีไ่ดรั้บมอบหมายจากงานบริหารทั่วไป เพื่อให้งานส าเร็จ
ลุลว่งไปดว้ยดี

วันที่ ๑๑ – ๑๒ ม.ค. ๖๑  
เตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมวันเด็ก



๔.   การพัฒนาสถานศกึษา
๔.๑   งานบรหิารทัว่ไป

ขา้พเจ้ามีความกระตือรือร้นในการท างานทีไ่ดรั้บมอบหมายจากงานบริหารทั่วไป เพื่อให้งานส าเร็จ
ลุลว่งไปดว้ยดี

วันที่  ๒๓ ม.ีค. ๖๑
ดูแลการติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจาก TOT

วันที่ ๑๓ ม.ีค. ๖๑ 
กิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี



๔.๒   งานสนบัสนนุวชิาการ

วันที่  ๒๔ – ๒๖ มี.ค. ๖๑ อบรมครูพี่เลี้ยง STEM ม.ต้น
ณ โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 



๔.๒   งานสนบัสนนุวชิาการ

วันที่ ๙ มี.ค ๒๕๖๑  ตรวจข้อสอบปลายภาค    
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่  ๓ ก.พ. ๒๕๖๑   ออกบัตรประจ าตัวนักเรียน
เพื่อใช้เข้าสอบโอเน็ต



๔.๓   โครงการหรือกิจกรรมพัฒนาสถานศึกษา

- เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ทุกกิจกรรม เช่น  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา, กิจกรรมลูกเสือ, 
กิจกรรมวันแม ่ฯลฯ

วันที่ ๕ – ๗  ก.พ. ๖๑  
เข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐



๕.๑   การศึกษาเกีย่วกบัชมุชน

๕.   ความสมัพนัธก์ับชมุชน

- เขา้ร่วมกิจกรรมของชุมชน วัด และงานกิจกรรมของนักเรียนและชุมชนที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันส าคัญ
ตา่งๆร่วมกับนักเรียน ผูป้กครอง และชุมชน

- ศึกษาชีวิตความเป็นอยูข่องชุมชน เพื่อน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
ทอ้งถิน่



๕.๒   การให้ความร่วมมอืกบัผูป้กครองและชุมชน

ขา้พเจ้ามีความยินดีให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนจัดข้ึน เช่น  
ร่วมขบวนแห่งงานเจ้าพอ่ทัพ, งานทอดผา้ป่าเพื่อการศึกษา

วันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๑ 
ร่วมขบวนแห่งานเจ้าพ่อทัพ

วันที่ ๔ ม.ีค. ๖๑
งานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา 




