
โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย ์
 

อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



สรุปผลการด าเนินงาน 
 

โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา   
RVP Road Safety Camp 2559 

(ลดอบุตัเิหต ุอุบัติภยั ขับขีป่ลอดภัย เสริมวนิยั

จราจร) 



นางส าเริง  การรัศม ี
ครูที่ปรึกษา 

 

นายศิริชัย  พุดหล้า 
ครูที่ปรึกษา 

 

นายวรุตม ์ เขจรสัตย ์
ผู้อ านวยการโรงเรยีน 

 
ที่ปรึกษา  



นางสาวจิติยา  ติยวุฒิโรจนกุล 
รองประธานชมรม  RSC 

 

นายชาญชัย  ศรีขัดเค้า 
ประธานชมรม  RSC 

 

นางสาวกัลยา  คณะเสนา 
ประชาสัมพันธ์ชมรม  RSC 

 ชมรม RSC ธัญญาพัฒนวิทย์ 



 ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๘๐ เกิดจากพฤติกรรม 
ของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องท าให้คนไทยเสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก แม้รัฐบาล 
จะก าหนดนโยบายออกมาเพื่อป้องกันควบคุมอุบัติเหตุแล้วก็ตาม แต่จ านวนผู้บาดเจ็บ 
และเสียชีวิตกลับทวีเพิ่มจ านวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ จากสถานการณ์ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต 
จากอุบัติเหตุจราจร ส่วนใหญ่เกิดจากผู้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะ 
 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ตั้งอยู่ใกล้กับถนนใหญ่ซึ่งมีรถสัญจรไปมาค่อนข้างมาก
และนักเรียนส่วนใหญ่เดินทางมาโรงเรียนด้วยรถจักรยานยนต์แต่ไม่นิยมสวมหมวกนิรภัย  
จึงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากนักเรียนขาดความตระหนักถึงผลกระทบจากอุบัติเหตุ  
ขาดวินัยในการปฏิบัติตามกฎจราจร และขาดจิตส านึกในการแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางท้องถนน  
   

ที่มาและความส าคัญ 



วัตถุประสงค ์
๑.  เพ่ือปลูกจิตส านึกรักและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
     ของนักเรียนในสถานศึกษา  
๒.  เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนมคีวามรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
     และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
๓.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและชุมชนมกีิจกรรมด้านความปลอดภยัทางถนน 
     อย่างต่อเนื่อง  
๔.  เพ่ือเป็นการบูรณาการให้เยาวชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ 
     ของจังหวัดกาฬสินธุ์  



ขอบเขตการศึกษาการเรียนรู ้
     1. กลุ่มเป้าหมาย 
 1.1  นักเรียนโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6  
       จ านวน 82 คน ปีการศึกษา 2559 
 1.2  ผู้ปกครองและชุมชนในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 
       จ านวน 50 คน 

       2. ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
  2.1  ระยะที่ 1  ขั้นบุกเบิกและทดลอง  มกราคม – มีนาคม  2559 
 2.2  ระยะที่ 2  ขั้นตอกย้ าและขยายผล  มิถุนายน – กันยายน 2559 
 



     3. สถานที่ในการด าเนินโครงการ 
            3.1  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย ์ต าบลธัญญา อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
 3.2  ชุมชนเครือข่ายในเขตพ้ืนที่บริการของโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย ์
       ต าบลธัญญา ต าบลเจ้าท่า อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ ์
       จ านวน 12 หมู่บ้าน 
 3.3  โรงเรียนเครือข่ายในเขตพ้ืนที่บริการ ต าบลธัญญา ต าบลเจ้าท่า  
       อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 7 โรงเรียน 
 
 
 
 



ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีจติส านกึรักและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย 
    ในการใช้รถใช้ถนน 
2.  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและปฏิบัติ   
    ได้อย่างถูกต้อง  
3.  นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีกจิกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน 
    อย่างต่อเนื่อง  
4.  เป็นการบูรณาการให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนมีสว่นร่วมในการรณรงค์  
    ลดอุบัติเหตุของจังหวัดกาฬสินธุ์  



วิธีการด าเนินงาน 
 ขั้นตอนการเตรียมงาน 
  ระยะที่ 1  ขั้นบุกเบิกและทดลอง  มกราคม – มีนาคม  2559 
  1.  ประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น 
  2.  วางแผนด าเนินการตามโครงการ 
  3.  แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกในชมรม 
  4.  ขอค าแนะน าจากผู้อ านวยการ ครูทีป่รึกษา และพระสงฆ์ท่ีปรึกษา 
  5.  น าข้อเสนอแนะจากครูที่ปรึกษามาปรับปรุงและพัฒนา 
  6.  ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   



 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 ระยะที่ 2  ขั้นตอกย้ าและขยายผล  มิถุนายน – กันยายน 2559 
 -  ด าเนินงานตามขั้นตอนตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 -  บันทึกผลการปฏิบัติงานตามแบบประเมินผล 
 -  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ 
  -  รายงานผลและเผยแพร่ผลงาน 



การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ   
โดยใช้เทคนิค  swot จุดแข็ง 

ผู้บริหารให้ความส าคัญ 

คณะครูให้ความสนใจและให้ค าแนะน า 

นักเรียนให้ความร่วมมือและสามัคคีกัน 



จุดอ่อน 

นักเรียนขาดความรู้เรื่องกฎจราจร และการขับขี่
รถจักรยานยนต์อย่างถูกวิธี 

นักเรียนมีเจคติที่ไม่ดีต่อหมวกนิรภัย 

นักเรียนขาดศีลธรรมและการครองสติความประมาท 
จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 



โอกาส 

ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย ์
ให้โอกาสและคณะครูใส่ใจให้ค าปรึกษาแนะน า 



โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

ได้รับการเสนอแนะการท าโครงการ คุณณรงค์  วงศ์ก่อ 
ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด สาขากาฬสินธุ ์



กิจกรรมการแก้ปัญหา 
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา : RVP Road Safety Camp  

(ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร) 
 

 1.  กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 2.  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร  
 3.  กิจกรรมจัดท าป้ายและเคร่ืองหมายจราจรภายในสถานศึกษา 
 4.  กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย 
 5.  กิจกรรมการอบรมลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร 
 6.  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ชมชนและสร้างเครือข่ายขยายผลสูภู่มคิุ้มกนั 
     ที่ย่ังยืน 
 

 

 
 
 
 



แนวทางการแก้ปัญหา 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ เช่น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถจ ากัด สาขากาฬสินธุ์ มูลนิธิเมตตาธรรมกาฬสินธุ์ โรงพยาบาลกมลาไสย  
คปภ.จังหวัดกาฬสินธุ์ และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน 

กิจกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและสร้างเจตคติใหม่ให้กับนักเรียนในโรงเรียน 

กิจกรรมสร้างความย่ังยืน ปลูกจิตส านึกและการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียน
ในโรงเรียนถึงการเกิดอุบัติเหตุในชีวิตประจ าวัน 



กิจกรรมอบรมให้ความรู้ 

บ้าน โรงเรียน วัด 



กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 



กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
 

 

 
 
 
 



กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 



 

 

 

 

 

 
 

 
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 
ตามโครงการอบรมขบัขีป่ลอดภยั 



 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยัใน

การใชร้ถใชถ้นน 
โดยไดร้บัความอนุเคราะห ์จาก หจก.สุพฒัน ์มอเตอร ์

สาขากาฬสนิธุ ์



 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมอบรมทกัษะการขบัขีป่ลอดภยั 
โดยไดร้บัความอนุเคราะห ์จาก หจก.สุพฒัน ์มอเตอร ์

สาขากาฬสนิธุ ์



การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับยานพาหนะที่มีความปลอดภัย  
ให้กับนักเรียนอย่างทั่วถึง 



นักเรียนโดยสารพาหนะที่มีความปลอดภัย 



มีผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจพาหนะท่ีนักเรียนใช้ขับข่ี 



กิจกรรมจัดท าป้ายและเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา 



กิจกรรมจัดท าป้ายและเครื่องหมายจราจรภายในสถานศึกษา 
ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย 



จัดวางผังระบบการจราจรภายในสถานศึกษา 
ให้มีความปลอดภัยสูงสุด  



จัดสร้างทางจราจรและก ากับดูแลการใช้รถใช้ถนนภายในสถานศึกษา 



กิจกรรมการอบรม 
ลดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขับขี่ปลอดภัย เสริมวินัยจราจร 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

นายเกรียงไกร ไชยโคตร รองผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์  
กล่าวเปิดอบรมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  



 

 

 

 

 

 
 

ทีมงานคณะวิทยากร  
ในการอบรมกิจกรรมตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  



 

 

 

 

 

 
 

นายณรงค์ วงศ์ก่อ ผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  
อบรมกิจกรรมตามโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา  



 

 

 

 

 

 
 

นายประสทิธิ ์ภูแสนศร ีนกัวชิาการช านาญการ (คปภ.

จงัหวดักาฬสนิธุ)์ 
(ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสรมิการประกอบ

ธุรกจิประกนัภยัจงัหวดักาฬสนิธุ)์ 

อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการประกนัภยัและการประกนั

ชวีติ  
โดยใหผู้เ้ขา้อบรมตระหนกัและทราบถงึประโยชนแ์ละ

ความส าคญัของการประกนัภยั 
 



 

 

 

 

 

 
 

นายเกง่กาจ บง้กาวงศ ์นายกสมาคมมูลนิธเิมตตา

ธรรมกาฬสนิธุ ์และคณะ 
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัอบุตัเิหตุ อบุตัภิยัและ

ทกัษะการปฐมพยาบาล 

ในการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัเบือ้งตน้ ไดแ้ก ่อบุตัภิยัทาง

ถนน และทางน ้า  



 

 

 

 

 

 
 

เจา้หน้าทีพ่ยาบาลวชิาชพี โรงพยาบาลกมลา

ไสย จงัหวดักาฬสนิธุ ์
อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคนิคและวธิกีารชว่ยเหลอื

ผูป้ระสบภยัดา้นตา่งๆ  

เชน่ การปฐมพยาบาลโดยการป๊ัมหวัใจ การชว่ยเหลอื
ผูป้ระสบภยัจากหวัใจขาดเลอืด  



 

 

 

 

 

 
 

การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอบรม 
ตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



 

 

 

 

 

 
 

การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอบรม 
ตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



 

 

 

 

 

 
 

การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอบรม 
ตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



 

 

 

 

 

 
 

การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอบรม 
ตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



 

 

 

 

 

 
 

การมสีว่นรว่มกจิกรรมการอบรม 
ตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



 

 

 

 

 

 
 

มอบรางวลัส าหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม 
ตามโครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



 

 

 

 

 

 
 

รวมพลงั ธ.พ.ว. สรา้งความปลอดภยัในการใชร้ถ

ใชถ้นน 
โครงการถนนปลอดภยัในสถานศกึษา : RVP Road 

Safety Camp  

(ลดอบุตัเิหตุ อบุตัภิยั ขบัขีป่ลอดภยั เสรมิวนิยัจราจร) 



กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้สู่ชมชน 
และสร้างเครือข่ายขยายผลสู่ภูมิคุ้มกันที่ยั่งยืน 



 การบริการให้ความรู้สู่ชุมชน 

ชมรม RSC ร่วมมือกับหน่วยงานและชุมชนในการเผยแพร่ข้อมูล 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 



จัดกิจกรรมให้ความรู้และมอบเอกสารแผ่นพับ ป้ายจราจร ซีดีวีดีทัศน์ 
การใช้รถใช้ถนนและการประกันภัย กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 

(โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม) 



จัดกิจกรรมให้ความรู้และมอบเอกสารแผ่นพับ ป้ายจราจร ซีดีวีดีทัศน์ 
การใช้รถใช้ถนนและการประกันภัย กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ 
(โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ าวิทยาคาร) 



กิจกรรมให้ความรู้และมอบเอกสารแผ่นพับ ป้ายจราจร ซีดีวีดีทัศน์ 
การใช้รถใช้ถนนและการประกันภัย กับโรงเรียนในเขตพ้ืนที่บริการ 

(โรงเรียนบ้านท่ากลางแจ้งจมวิทยา) 



ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง 



มีการประสานงานกับชุมชนเกี่ยวกับถนนปลอดภัย 
และสร้างเครือข่ายลดอุบัติเหตุในชุมชน 



มีการประชุมภาคีเครือข่ายชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 



มีการรับสมัครสมาชิกชมรม 



สร้างเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน 



มีการตรวจสอบยานพาหนะที่มีความปลอดภัยในสถานศึกษา 



แหล่งเรียนรู้ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์  ได้จัดแหล่งเรียนรู้ 
โดยจัดท าเอกสารความรู้ต่างๆ เพื่อให้นักเรียน ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า และเรียนรู้ด้วยตนเอง 



ห้อง  E - Classroom  

แหล่งเรียนรู้โดยครูผู้สอนน าวีดีทัศน์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องตามโครงการถนนปลอดภัย
ในสถานศึกษา มาจัดฉายให้นักเรียนได้ชมและเรียนรู้เพ่ือเป็นการส่งเสริม 

ให้ผู้เรียนได้ขยายและรับความรู้เพ่ิมเติม 



ศูนย์กลางสื่อการเรียนรู้และเป็นแหล่งสบืค้นขอ้มูลแหลง่ใหญ่ท่ีสุดของโรงเรียน 
ได้มีการจัดมุมความรู้เกี่ยวกับถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 

เพ่ือให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าได้สะดวกยิ่งขึ้น 

ห้องสมุดโรงเรียน  



ห้องคอมพิวเตอร์ บริการสืบค้นข้อมูล  

นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลความรู้ได้จากอินเทอร์เน็ตภายในโรงเรียน 



แหล่งเรียนรู้ภายในห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ 

ห้องศูนย์ส่ือการเรียนรู้ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา 
ณ  โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย ์



  
 

กิจกรรมเสียงตามสายขยายความรู้ 

บริการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
อุบัติเหตุและความปลอดบนท้องถนน 

โดยสอดแทรกสาระความรู้ 
ไว้ในบางช่วงของรายการ 



 การบริการให้ความรู้สู่ห้องเรียน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อเสริมความรู้ 

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 



 

 

 

 

 

 
 

กจิกรรมประกวดทกัษะความปลอดภยัในการ

ใชร้ถใชถ้นน 
โดยการสนบัสนุน จาก บรษิทั กลางคุม้ครองผูป้ระสบภยั

จากรถ จ ากดั สาขากาฬสนิธุ ์

- การวาดภาพ  ขนาดภาพ 29 x 42 เซนติเมตร พร้อมค าขวัญ  
  ไม่จ ากัดเทคนิคการสร้างงาน ในหัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" 
- การเขียนเรียงความ “ความปลอดภัย เร่ิมต้นได้ที่ตัวเรา” 
- การประกวดภาพถ่าย “ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร”  
- การประกวดหนังสือเล่มเล็ก “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” 
- การประกวดการจัดท าป้ายจราจร ด้วยวัสดุท้องถิ่น  



 

 

 

 

 

 
 

การวาดภาพ  ขนาดภาพ 29 x 42 เซนติเมตร พร้อมค าขวัญ  
  ไม่จ ากัดเทคนิคการสร้างงาน ในหัวข้อ "ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" 



 

 

 

 

 

 
 

การเขียนเรียงความ “ความปลอดภัย เร่ิมต้นได้ที่ตัวเรา” 



 

 

 

 

 

 
 

การประกวดหนังสือเล่มเล็ก “ขับขี่ปลอดภัย เปิดไฟ ใส่หมวกกันน็อก” 



 

 

 

 

 

 
 

การประกวดการจัดท าป้ายจราจร ด้วยวัสดุท้องถิ่น  



 

 

 

 

 

 
 

โรงเรยีนธญัญาพฒันวทิย ์รว่มลงนามบนัทกึ

ความรว่มมอื (MOU)  
เร ือ่ง การเสรมิสรา้งมาตรการองคก์รเพือ่ความปลอดภยัทางถนน ระหว่าง 

ศูนยอ์ านวยการ 

ความปลอดภยัทางถนนจงัหวดักาฬสนิธุแ์ละบรษิทั กลางคุม้ครอง

ผูป้ระสบภยัจากรถ จ ากดั (สาขากาฬสนิธุ)์  

 



 

 

 

 

 

 
 

นายวรุตม์  เขจรสัตย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 
เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณบัตรองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% 

จาก ส านักงานกองทุนสนบัสนนุการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
ณ  ห้องประชุมมงกุฎเพชร  โรงแรมโฆษะ  อ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
 



สวัสด ี
 

 

 

 

 

 
 

จบการน าเสนอ 

โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย ์
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ ๔๓๘๓ ๐๒๙๖  

มือถือ ๐๘ ๐๑๗๖ ๙๗๙๘   

e-mail : thanyaschool@gmail.com 


