
     
       กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ ๑๐๒๐๒ กำรอ่ำนภำษำไทย 

           ภำคกำรศึกษำที่ ๒ / ๒๕๖๔ 
สำขำวิชำศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช 

 
  ค ำน ำ 

การอ่านเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าในการแสวงหาความรู้และศิลปวิทยาการ ในปัจจุบันสื่อการ
อ่านที่ใช้เพ่ือแสวงหาความรู้มีมากมาย ในการอ่านนักศึกษามีทักษะเพียงอ่านเป็นอาจจะไม่พอ แต่ยังต้อง
อ่านเก่ง เพื่อได้รับความรู้จากการอ่านอย่างเต็มที่ รวมถึงรู้จักคิด แยกแยะ วิพากษ์วิจารณ์ และเลือกสื่อที่
น ามาใช้อ่านได้อย่างมีประโยชน์ เพ่ือน าความรู้มาใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเป็นสุขและมีคุณภาพ สาระ
ความรู้ในชุดวิชาการอ่านภาษาไทยน าเสนอสาระที่เป็นหลักการการอ่านและเทคนิควิธีการอ่านงานเขียน
ประเภทต่างๆ เพ่ือมุ่งหมายให้นักศึกษาน าความรู้ไปใช้ในการอ่านสถานการณ์ต่าง ๆ 

ส าหรับกิจกรรมประจ าชุดวิชาการอ่านภาษาไทยนี้น าความรู้ที่ ได้รับจากการประชุม 
International Conference on Arts, Education and Social Science (ICAES) ณ  ประเทศญี่ ปุ่ น 
โดยก าหนดกิจกรรมประจ าชุดวิชาที่ช่วยให้นักศึกษาได้ประเมินผลได้ด้วยตนเองในระหว่างเรียน 

การประเมินกิจกรรมประจ าชุดวิชานี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างทักษะด้านการอ่านของนักศึกษา 
 ๒.เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดและความเข้าใจในการใช้ถ้อยค าภาษาเพ่ือการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพและถูกต้องตามวัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย 
 คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการอ่านภาษาไทยหวังว่านักศึกษาจะได้รับประโยชน์จากการ

ท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาฯ และมีโอกาสสอบผ่านปลายภาคได้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ รวมทั้งได้
แนวความคิดและแนวทางในการพัฒนาเสริมสร้างการอ่านเพ่ือการสื่อสารให้สัมฤทธิ์ผลในชีวิตและการ
ประกอบกิจการงานตามวัตถุประสงค์สืบไป 

     
คณะกรรมการบริหารชุดวิชาการอ่านภาษาไทย 

             พฤศจิกายน ๒๕๖๔    
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 เกณฑ์กำรให้คะแนนกิจกรรม พิจารณาจากค าตอบที่ตรงประเด็นค าถาม ครอบคลุม
ประเด็นหลักท่ีถาม  มีความถูกต้องชัดเจน เขียนด้วยลายมือตนเองที่อ่านง่าย สะอาดและประณีต ไม่
คัดลอกค าตอบของคนอ่ืน  และแสดงถึงความตั้งใจและความเพียรในการท ากิจกรรม 

มหำวิทยำลัยไม่บังคับให้นักศึกษำทุกคนต้องท ำกิจกรรม  นักศึกษาอาจเลือกท าหรือไม่ท าก็
ได้  นักศึกษาตัดสินใจจากการประเมินปลายภาคส าหรับชุดวิชานี้  ซึ่งแบ่งออกเป็น  ๒  กรณี 
 กรณีที่  ๑  นักศึกษำท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะแบ่งคะแนนออกเป็น  ๒  ส่วน  ส่วน
แรกจากคะแนนสอบปลายภาค คิดร้อยละ  ๘๐  และส่วนที่สองจากคะแนนกิจกรรมร้อยละ  ๒๐  
คะแนนกิจกรรมนี้จะน าไปใช้ทั้งการประเมินผลสอบไล่และสอบซ่อม  ถ้านักศึกษาที่มิได้ส่งกิจกรรมใน
การสอบไล่ จะส่งกิจกรรมเพ่ือเป็นคะแนนกิจกรรมในการสอบซ่อมไม่ได้ 
 กรณีที่  ๒  นักศึกษำไม่ท ำกิจกรรม  มหาวิทยาลัยจะประเมินผลจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียวในการประเมินผลปลายภาค  ซึ่งนักศึกษากลุ่มที่ท ากิจกรรมและไม่ท ากิจกรรมจะต้องประเมินผล
โดยใช้ ข้อสอบฉบับเดียวกัน  นักศึกษากลุ่มที่ไม่ท ากิจกรรมจะมี คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน   
  
 ส าหรับนักศึกษาท่ีท ากิจกรรมมหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้นักศึกษาได้ประโยชน์สูงสุด  โดยการ
น าคะแนนสอบปลายภาคของนักศึกษาเพียงอย่างเดียวมาเปรียบเทียบกับการคิดคะแนนสอบปลายภาครวม
กับคะแนนกิจกรรม แล้วน าคะแนนส่วนที่มากกว่าไปใช้ในการตัดสินผลการสอบให้กับนักศึกษา  ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 
 ตัวอย่ำงที่  ๑  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  ๑๘  คะแนน  และท าข้อสอบได้  ๗๐  ข้อ  
(คิดเป็น  ๗๐ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากับ  ๔๖.๖๗  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนน
สอบปลายภาค   ๑๘ + ๔๖.๖๗  เท่ากับ  ๖๔.๖๗  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาค
เพียงอย่างเดียว  จะได้ ๗๐ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากับ  ๕๘.๓๓  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษา
ได้คะแนน  ๖๔.๖๗  คะแนน 
 ตัวอย่ำงที่  ๒  นักศึกษาได้คะแนนกิจกรรม  ๑๓  คะแนน  และท าข้อสอบได้  ๙๒  ข้อ   
(คิดเป็น  ๙๒ x ๐.๖๖๖๖๖  เท่ากับ  ๖๑.๓๓  คะแนน)  นักศึกษาจะได้คะแนนกิจกรรมรวมกับคะแนน
สอบปลายภาค ๑๓ + ๖๑.๓๓  เท่ากับ  ๗๔.๓๓  คะแนน  กรณีคิดคะแนนจากการสอบปลายภาคเพียง
อย่างเดียว  จะได้ ๙๒ x ๐.๘๓๓๓๓  เท่ากับ  ๗๖.๖๗  คะแนน  มหาวิทยาลัยจะเลือกให้นักศึกษาได้  
๗๖.๖๗  คะแนน 
 
 
 

๑. การประเมนิผล 
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ให้นักศึกษาด าเนินการดังนี้ 
๑. ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้  
   ๑) ระบบออนไลน์ที่ https://eduapp.stou.ac.th/practice/ 

   ๒) ส่งทำงไปรษณีย์ โดยนักศึกษาส่งกิจกรรมประจ ำชุดวิชำฉบับจริงไปยัง
มหำวิทยำลัยโดยไม่ต้องลอกใหม่ และส าเนากิจกรรมที่ท าเสร็จแล้วไว้   ๑ ชุด  ไว้เป็นหลักฐาน  
๒. ก าหนดส่งกิจกรรมประจ าชุดวิชาภายในวันที่    ๑๕ มีนำคม-๓๐ เมษำยน  ๒๕๖๕ 

๓.    ให้จัดท าหน้าปกกิจกรรมโดยให้ใช้ปกท่ีแนบมำนี้ 
๔. .  ให้นักศึกษาส่งกิจกรรมที่ท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ณ  ส านักบริการการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน  โดยจ่าหน้าซองดังนี้ 
 
 
 
 
 

 
 

 

ในกรณีที่ส่งทำงไปรษณีย์ให้เก็บสลิปหรือต้นขั้วกำรส่ง  และถ่ำยเอกสำรกิจกรรมที่ส่งไป 

มหาวิทยาลัยไว้เป็นหลักฐาน  ในการส่งกิจกรรมทุกชิ้น  นักศึกษาจะต้องจัดท าหน้าปกกิจกรรม  โดยใช้
เอกสารที่จัดไว้ในหน้า ๕ ไม่ต้องจัดท ำขึ้นใหม่ 

๕.  นักศึกษาสามารถตรวจสอบว่าส านักบริการการศึกษาได้รับกิจกรรมที่นักศึกษาส่งไปแล้วหรือยัง  โดยโทรศัพท์
ติดต่อส านักบริการการศึกษา หมายเลข 0-2504-7623,  0-2504-7626  และ0-2504-7628  หรือ โทรศัพท์ติดต่อ
ศูนย์สารสนเทศ  หมายเลข  0-2504-7788  โทรสาร 0-2503-3547  E-mail:  ic.proffice@stou.ac.th  หรือ  
www.stou.ac.th 

 
 
 
 
 
 

๓. การส่งกิจกรรมประจ าชุดวชิา 

 
 

ศูนย์บริกำรกำรสอนทำงไปรษณีย์ 
ส านักบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐ 
(กิจกรรมประจ ำชุดวิชำ ๑๐๒๐๒ กำรอ่ำนภำษำไทย   สำขำวิชำศิลปศำสตร์) 

mailto:ic.proffice@stou.ac.th
http://www.stou.ac.th/
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๓.เนื้อหำกิจกรรม 
 
 กิจกรรมประจ ำชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย มี ๒ ข้อ  ให้ท ำทุกข้อ 
 อ่านบทคัดสรรต่อไปนี้แล้วตอบค าถามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ 
 
 น ้ำตำลเป็นอำหำรที่ให้คำร์โบไฮเดรตชนิดโมเลกุลไม่ซับซ้อน จัดเป็นอำหำรให้พลังงำนชนิดว่ำง
เปล่ำ คือ ให้พลังงำนแต่ไม่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร โดยน ้ำตำล 1 กรัม ให้พลังงำน 4 แคลอรี่ ดังนั น
น ้ำตำล 1 ช้อนชำ จะให้พลังงำนประมำณ 15 แคลอรี่ องค์กำรอนำมัยโลกแนะน้ำว่ำ แต่ละวันควรใช้
น ้ำตำลในกำรปรุงแต่งรสชำติอำหำรไม่เกินร้อยละ 10 ของปริมำณพลังงำนทั งหมด ดังนั นเพ่ือสุขภำพที่ดี
เด็กเล็กจึงไมค่วรรับประทำนน ้ำตำลเกินวันละ 4 ช้อนชำ หรือ 16 กรัม ส่วนผู้ใหญ่ไมค่วรรับประทำนเกิน
วันละ 6 ช้อนชำ หรือ 24 กรัม แต่จำกข้อมูลพบว่ำในปัจจุบันคนไทยบริโภคน ้ำตำลเฉลี่ยประมำณ 23 
ช้อนชำ หรือ 92 กรัม ซึ่งมีปริมำณเกือบหนึ่งขีดในแต่ละวัน และถือเป็นปริมำณที่มำกเกินกว่ำที่แนะน้ำ
ถึงเกือบ 4 เท่ำ 
  น ้ำตำลแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ประเภทแรกเรียกว่ำ น ้ำตำลโมเลกุลเดี่ยวได้แก่น ้ำตำล
กลูโคส เป็นน ้ำตำลมีควำมหวำนน้อยกว่ำน ้ำตำลทรำยประมำณร้อยละ 40 แต่ดูดซึมได้เร็ว กำแล็กโทส
เป็นน ้ำตำลที่มำจำกนม และฟรุกโทสเป็นน ้ำตำลที่อยู่ในผลไม้สุก มีควำมหวำนมำกกว่ำน ้ำตำลทรำยถึง 
1.4 เท่ำ ประเภทที่สองคือ น ้ำตำลโมเลกุลคู่ ได้แก่ น ้ำตำลมอลโทส เป็นกำรรวมตัวกันของน ้ำตำลกลูโคส
กับน ้ำตำลกลูโคส พบในข้ำวมอลต์ (malt) ที่เกิดขึ นระหว่ำงกำรงอกของเมล็ดธัญพืช แล็กโทสเป็นกำร
รวมตัวของน ้ำตำลกลูโคสกับกำแล็กโทส พบในนมและผลิตภัณฑ์ที่ท้ำจำกนม และซูโครส เป็นกำรรวมตัว
ของน ้ำตำลกลูโคสกับฟรุกโทส น ้ำตำลประเภทนี พบในน ้ำตำลทรำยหรือน ้ำตำลอ้อย 
 น ้ำตำลเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอำหำรที่ให้พลังงำนแก่ร่ำงกำย อย่ำงไรก็ดีโดยทั่วไปไม่ควรบริโภค
น ้ำตำลเพ่ือเป็นแหล่งพลังงำนหลักของร่ำงกำย เพรำะถือเป็นพลังงำนที่ด้อยคุณค่ำ ในวันหนึ่งๆ เรำ
รับประทำนอำหำรเข้ำไปหลำกหลำยประเภท ทั ง แป้ง โปรตีน ไขมัน ซึ่งแล้วแต่เป็นอำหำรที่ให้พลังงำน
สูงทั งสิ น ดังนั น กำรบริโภคน ้ำตำลมำก ไม่ว่ำจะมำจำกเครื่องดื่ม โดยเฉพำะน ้ำอัดลม กำแฟปั่น กำแฟ
เย็น ฯลฯ ขนมหวำน หรือผลิตภัณฑ์อำหำรที่ใช้น ้ำตำลเป็นตัวถนอมอำหำร ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภำพ
หลำยประกำร เช่น ท้ำให้ฟันผุ และกำรบริโภคน ้ำตำลปริมำณสูงเป็นประจ้ำน้ำไปสู่กำรเพ่ิมของน ้ำหนัก
ตัว และอ้วนในที่สุด 

 ที่กล่ำวมำเป็นเพียงผลกระทบบำงส่วนของกำรกินน ้ำตำลมำกเกินควำมจ้ำเป็น โทษของกำรกิน
น ้ำตำลยังมีอีกหลำยประกำร อำทิ เมื่อเรำกินน ้ำตำลเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้ว น ้ำตำลส่วนเกินจะถูกเก็บไว้เป็น
พลังงำนที่เก็บสะสมในร่ำงกำยในรูปของไขมันท้ำให้เกิดโรคอ้วนและน ้ำหนักเกิน และน ้ำตำลเหล่ำนั นยัง
ไปจับกับคอลลำเจน (ไกลเคชั่น) ลดควำมยืดหยุ่น ท้ำให้ผิวหนังเหี่ยวย่น และมีรำยงำนทำงวิทยำศำสตร์
ว่ำน ้ำตำลที่สะสมไว้ในร่ำงกำยยังเป็นแหล่งอำหำรของเซลล์มะเร็ง  ที่ช่วยท้ำให้เซลล์มะเร็งขยำยตัวเร็ว
ยิ่งขึ น ส้ำหรับคนที่ชอบอำหำรรสหวำน รวมถึงชอบบริโภคของหวำนมำกอำจเป็นส่วนหนึ่งที่ท้ำให้เลือดมี

http://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/1171/malt-%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%8C
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ธำตุแคลเซียมสูงขึ นแต่ระดับฟอสฟอรัสลดลง ซึ่งอำจไปตกตะกอนสร้ำงปัญหำนิ่วในไต  และเมื่อกิน
น ้ำตำลเข้ำสู่ร่ำงกำยแล้วร่ำงกำยต้องสร้ำงกระบวนกำรเผำผลำญน ้ำตำล ซึ่งเป็นกระบวนกำรเร่งให้เกิด
อนุมูลอิสระในร่ำงกำย และเป็นตัวเร่งให้เกิดทั งโรคหัวใจและมะเร็ง 
           เมื่อกำรบริโภคน ้ำตำลไม่ส่งผลดีต่อสุขภำพ แต่น ้ำตำลกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริโภคใน
ชีวิตประจ้ำวันไปแล้ว กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคจึงเป็นสิ่งจ้ำเป็น โดยอำจเริ่มจำกเปลี่ยนไป
บริโภคอำหำรอื่นที่เป็นธรรมชำติและเป็นประโยชน์มำกกว่ำน ้ำตำล ทั งนี ก็เพ่ือให้ร่ำงกำยได้มีกำรปรับตัว
ก่อน จำกนั นจึงเริ่มลดปริมำณน ้ำตำลทุกชนิดในอำหำร ไม่ว่ำจะเป็นน ้ำตำลทรำยขำว น ้ำตำลทรำยแดง 
น ้ำเชื่อม และน ้ำผึ ง หลีกเลี่ยงกำรรับประทำนอำหำรที่มีน ้ำตำลมำก เช่น ลูกอม น ้ำอัดลม ขนมเค้ก คุกกี  
ขนมหวำนทุกชนิด ฯลฯ อ่ำนฉลำกก่อนกิน เพ่ือรู้ปริมำณน ้ำตำล ทั งนี ในวันหนึ่งๆ เรำไม่ควรเกินน ้ำตำล
เกินวันละ 6 ช้อนชำ หรือ 24 กรัม ลดอำหำรประเภทแป้งหรือคำร์โบไฮเดรตที่ย่อยง่ำย โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่งมื อเย็น และสุดท้ำยคือสร้ำงนิสัยกำรกินผลไม้แทนขนมหวำนหลังมื ออำหำร 

 
 ข้อ ๑ ตั้งชื่อบทคัดสรร และสรุปสาระส าคัญของเรื่องให้มีความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด โดย
เขียนด้วยลายมือตัวเอง (๑๐ คะแนน) 
 ข้อ ๒ ในย่อหน้าที่ 3 ของบทคัดสรร กล่าวถึง "ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้ าตาลเป็นตัวถนอม
อาหาร" ให้นักศึกษาหาข้อมูลจากสื่อประเภทต่างๆ แล้วอธิบายว่า "ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้ าตาลเป็น
ตัวถนอมอาหาร" คืออะไร (อธิบายไม่น้อยกว่า ๕ บรรทัด) และยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้
น้ าตาลเป็นตัวถนอมอาหารมา ๕ ตัวอย่าง (๑๐ คะแนน) 

 
 ค ำแนะน ำ  นักศึกษาจะเขียนตามที่ก าหนดได้อย่างดี โดยวางแผนการเขียนว่าจะเขียนอะไร มี
ประเด็นเนื้อหาและล าดับความอย่างไร (เรียกว่า “วางโครงเรื่อง”)  ใช้ภาษาเขียนตามที่ต้องการ เมื่อ
เขียนแล้วเสร็จ  ควรอ่านทบทวนหลายครั้ง (ควรอ่านออกเสียง)และ แก้ไขปรับปรุงให้สมบูรณ์  คัดลอก
เรื่องใหม่ ให้เป็นลายมือที่เป็นระเบียบเรียบร้อย อ่านง่าย สะอาดตา  
 เกณฑ์กำรให้คะแนน 
  ๑  สื่อสารเรื่องราวชัดเจน อ่านได้เข้าใจ และตอบตรงตามค าถามที่ก าหนดไว้ (๖ 
คะแนน) 
  ๒.  ภาษาท่ีใช้เหมาะสม สะกดการันต์ถูกต้อง  (๓ คะแนน) 
  ๓.  ลายมือที่เขียนอ่านได้ชัดเจน สะอาดเรียบร้อย  (๑ คะแนน) 
หมำยเหตุ   ข้อแนะน ำเพิ่มเติม  

๑. นักศึกษาควรท ากิจกรรมครบทั้ง ๒ ข้อ ถ้าท าเพียงข้อเดียว จะได้คะแนนไม่เพียงพอ ต้องใช้
คะแนนสอบไล่เพียงอย่างเดียว  
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  ๒. ตรวจสอบเอกสารที่ส่งให้ครบทุกแผ่น และไม่ใช้ปกผิดชุดวิชำ  เช่น ใช้ปกชุดวิชาอ่ืนมาเย็บ
รวมกับกิจกรรมชุดวิชาการอ่านภาษาไทย เป็นต้น 
 ๓. ใช้ปกกิจกรรมที่จัดท ำให้  ไม่ควรพิมพ์ปกใหม่โดยใช้กระดาษหนา  หรือใช้ปกพลาสติก
เพ่ิมเติม  ที่ต้องใช้ที่เสียบสันเอกสาร  ท าให้มีน้ าหนักมาก ต้องเสียค่าส่งไปรษณีย์เพ่ิม เป็นการสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย  
 ๔. ให้ท ากิจกรรมด้วยตนเอง ไม่ลอกกิจกรรมของนักศึกษำคนอ่ืนๆ  (จะถูกปรับตกท้ังสองฝ่าย)  
 
         
   นักศึกษาควรตั้งใจท ากิจกรรม  เพราะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเขียนและความคิด  
   สร้างสรรค์  โดยท่ีผลงานกิจกรรม จะสื่อสารด้วยผลงานการเขียน  ลายมือที่อ่านง่าย  เขียน 
   ค าตอบตรงประเด็น มีความชัดเจน   ผลลัพธ์ที่ได้รับตอบแทนคือ นักศึกษาย่อมได้คะแนน 
   สูง และมีส่วนท าให้สอบผ่านตามที่มุ่งหวัง 
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กิจกรรมประจ ำชุดวิชำกำรอ่ำนภำษำไทย (๑๐๒๐๒) 

ภำคกำรศึกษำที่  ๒ / ๒๕๖๔ 
 
 
 
 

ชื่อนักศึกษา (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………… 
 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา  
 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย์……………………… 

โทรศัพท์ (ถ้ามี) ……………………………..……………………………………………………………………………. 
 

 
ข้าพเจ้าได้ตรวจทานการส่งเอกสารงานกิจกรรมแล้ว มีเอกสารที่ส่งมาพร้อมกันนี้ คือ 

   งานกิจกรรมที่ท าส่ง ( นับรวมปก ๑ แผ่น)        รวมจ านวน …. แผ่น 

   แบบกรอกคะแนนที่กรอกรายละเอียด-ฝนรหัสแล้ว   จ านวน  ๑  แผ่น 
 
       ส่งงานกิจกรรมวันที่…………………เดือน…………………………………………………พ.ศ.๒๕๖๕ 

        ส่งโดยวิธี      ส่งด้วยตนเองที่ ส านักบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

         ส่งทางไปรษณีย์ (ส่งกิจกรรมฉบับจริง และเก็บฉบับส าเนาไว้เพ่ือตรวจสอบ) 
 
 
 
 


