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                                                                ค าช้ีแจง 
 
              ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2    

จดัท าเพื่อฝึกทกัษะคณิตศาสตร์  ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่มกัมีปัญหาในการคิดค านวณ  ไม่สามารถ 
สรุปความคิดรวบยอดในเร่ืองท่ีศึกษา  จึงไดจ้ดัท าชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  แบ่งเน้ือหา 
ออกเป็นเร่ืองยอ่ยๆ  จ  านวน  8  ชุด  ดงัน้ี 

   ชุดท่ี  1   อตัราส่วน 
   ชุดท่ี  2   อตัราส่วนท่ีเท่ากนั 
   ชุดท่ี  3   อตัราส่วนของจ านวนหลายๆจ านวน 
   ชุดท่ี  4   สัดส่วน 
   ชุดท่ี  5   การแกโ้จทยปั์ญหาโดยใชส้ัดส่วน 
   ชุดท่ี  6   ร้อยละ 
   ชุดท่ี  7   การค านวณเก่ียวกบัร้อยละ 
   ชุดท่ี  8   การแกโ้จทยปั์ญหาเก่ียวกบัร้อยละ   
     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์เล่มน้ี  ชุดที ่ 1  เร่ือง  อตัราส่วน  ใชเ้วลาในการ 
            จดัการเรียนรู้ จ  านวน  2  ชัว่โมง  ประกอบดว้ย  ค  าช้ีแจง   บทบาทของครู  บทบาทของนกัเรียน 
            มาตรฐานการเรียนรู้   จุดประสงคก์ารเรียนรู้    สาระการเรียนรู้  การวดัผลประเมินผล บตัรเน้ือหา  
           บตัรกิจกรรม  บตัรเฉลยกิจกรรม   แบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมเรียนรู้   เฉลยแบบทดสอบ  
           ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้   บรรณานุกรม     
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                                           บทบาทของครู 
 

    

 ส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัก่อนและหลงัในขณะท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  มีดงัน้ี 
1. ครูใหน้กัเรียนเขียนช่ือ สกุล ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้รียบร้อย  

2. ครูตอ้งศึกษาวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้  ตลอดจน  

 การวดัผล ประเมินผลใหเ้ขา้ใจ 
3. ครูตอ้งศึกษาคน้ควา้และอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

4. การจดัหอ้งเรียนควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  4 – 5   คน 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้กลุ่ม กลุ่มละ 1 คนและเลขานุการ

กลุ่ม 

กลุ่มละ  1  คน 
6. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ครูไม่ควรพดูเสียงดงั  ควรพดู

หรือ 

ช้ีแจงเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ไม่รบกวนกรปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มอ่ืน ยกเวน้  
นกัเรียนมีขอ้สงสัย 

7. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกนัของนกัเรียนทุกกลุ่ม 

8. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด  
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                     บทบาทของนักเรียน 
 
 
ส่ิงท่ีครูควรปฏิบติัก่อนและหลงัในขณะท่ีใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  มีดงัน้ี 

1. ครูใหน้กัเรียนเขียนช่ือ สกุล ลงในชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใหเ้รียบร้อย  

2. ครูตอ้งศึกษาวธีิการใชชุ้ดกิจกรรมการเรียนรู้  แผนการเรียนรู้  ตลอดจน  

 การวดัผล ประเมินผลให้เขา้ใจ 
3. ครูตอ้งศึกษาคน้ควา้และอ่านเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติม 

4. การจดัหอ้งเรียนควรแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็นกลุ่มๆละ  4 – 5  คน 

5. ครูใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มเลือกหวัหนา้กลุ่ม กลุ่มละ 1 คนและเลขานุการ

กลุ่มกลุ่มละ  1  คน 

6. ขณะท่ีนกัเรียนปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ ครูไม่ควรพดูเสียงดงั  ควรพดู

หรือช้ีแจงเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล ไม่รบกวนกรปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มอ่ืน 

ยกเวน้นกัเรียนมีขอ้สงสัย 

7. การสรุปบทเรียนควรเป็นกิจกรรมร่วมกนัของนกัเรียนทุกกลุ่ม 

8. ครูใหน้กัเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกชุด  
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                                                      มาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 
 
  

มาตรฐาน  ค 1.1      เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวนใน 
                                             ชีวติจริง 
 ตวัช้ีวดั   1.1  ม. 2/4  ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วน  สัดส่วนและร้อยละ ในการแกโ้จทยปั์ญหา 
 มาตรฐาน  ค 6.1     มีความสามารถในการแกปั้ญหา การใหเ้หตุผล   การส่ือสาร  การส่ือ 
                                              ความหมายทางคณิตศาสตร์ และการน าเสนอ  การเช่ือมโยงความรู้ต่างๆ  
                                              ทางคณิตศาสตร์และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 ตวัช้ีวดั   6.1  ม. 2/14   ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายในการแกปั้ญหา 
 ตวัช้ีวดั   6.1  ม. 2/15   ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
                                                      ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 ตวัช้ีวดั   6.1  ม. 2/16   ใชเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาสม 
 ตวัช้ีวดั   6.1  ม. 2/17  ใชภ้าษาสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือความหมาย 
                                                       และการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
 ตวัช้ีวดั   6.1  ม. 2/18   เช่ือมโยงความรู้ต่างๆในทางคณิตศาสตร์และน าความรู้  
                                                      กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ 
 ตวัช้ีวดั   6.1  ม. 2/19   มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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                                      จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 
   

             นักเรียนสามารถ 
   1. บอกความหมายของอตัราส่วนได้ 
   2. เขียนอตัราส่วนจากขอ้ความหรือรูปภาพท่ีก าหนดให้ 
   3. เขียนอตัราส่วนแทนอตัราได้ 
   4. เปรียบเทียบจ านวนส่ิงของสองกลุ่มโดยใชอ้ตัราส่วนได ้

 
      
    
 

                                                    สาระการเรียนรู้ 
 
 

   สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของอตัรา 

2. ความหมายของอตัราส่วน 

3. การเขียนอตัราส่วน 
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                   การวดัผลและประเมินผล 
 
 
 
 

1. ประเมินผลจากผลงานนักเรียนในการปฏิบัติกจิกรรมจากบัตรกจิกรรม  

     (ด้านความรู้) 
2. ประเมินผลจากผลงานนักเรียนในการปฏิบัติกจิกรรมจากบัตรกจิกรรม       

     (ด้านทกัษะการเรียนรู้) 
3. สังเกตพฤติกรรมการท างานของนักเรียน (ด้านคุณลกัษะอนัพงึประสงค์) 

4. ประเมินผลจากการท าแบบทดสอบประจ าชุดกจิกรรมการเรียนรู้ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่ 2 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิาคณิตศาสตร์     รหสัวชิา  ค 22101 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  1  เร่ือง  อตัราส่วนและร้อยละ     เวลาเรียน   16    ชัว่โมง 
แผนการจดัการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง อตัราส่วน     เวลา    2    ชัว่โมง 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2                     ภาคเรียนท่ี   1                      ปีการศึกษา    2557 
สอนวนัท่ี      4 , 6      เดือน      มิถุนายน       พ.ศ.    2557 
ช่ือครูผูส้อน   นางนงครักษ ์  ทนัเพื่อน      ต าแหน่ง  ครู  วทิยฐานะ   ครูช านาญการพิเศษ 
…………………………………………………………………………………………………………. 
1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวดั 

        สาระที ่     1      จ านวนและการด าเนินการ               
                  มาตรฐานการเรียนรู้ 
     มาตรฐาน  ค 1.1        เขา้ใจถึงความหลากหลายของการแสดงจ านวนและการใชจ้  านวน 
              ในชีวติจริง 
                   ตัวช้ีวดั 

              ค 1.1      ม.2/4      ใชค้วามรู้เก่ียวกบัอตัราส่วนสัดส่วนและร้อยละในการแกโ้จทยปั์ญหา 

        ค 6.1 ม.1-3/1 ใชว้ธีิการท่ีหลากหลายแกปั้ญหา 
   ม.1-3/2 ใชค้วามรู้ ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ในการแกปั้ญหาในสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ม.1-3/3 ใหเ้หตุผลประกอบการตดัสินใจ และสรุปผลไดอ้ยา่งเหมาะสม 
   ม.1-3/4 ใชภ้าษาและสัญลกัษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการส่ือสาร การส่ือ   

ความหมายและการน าเสนอไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน 
   ม.1-3/5 เช่ือมโยงความรู้ต่างๆ ในคณิตศาสตร์ และน าความรู้ หลกัการ      

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ 
   ม.1-3/6 มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
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2.สาระส าคัญ 

    ความสัมพนัธ์ท่ีแสดงการเปรียบเทียบปริมาณสองปริมาณ ซ่ึงอาจมีหน่วยเดียวกนัหรือหน่วย
ต่างกนัก็ได ้เรียกวา่ “อตัราส่วน” 

 
 

3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
3.1   ด้านความรู้ 

1. นกัเรียนสามารถบอกความหมายของอตัราส่วนได ้  
2. นกัเรียนสามารถเขียนอตัราส่วนจากขอ้ความหรือรูปภาพท่ีก าหนดให้ 
3. นกัเรียนสามารถเขียนอตัราส่วนแทนอตัราได้ 
4. นกัเรียนสามารถเปรียบเทียบจ านวนส่ิงของสองกลุ่มโดยใชอ้ตัราส่วนได้ 

  3.2   ด้านทกัษะการเรียนรู้ 
         1.  ทกัษะด้านภาษา  
   นกัเรียนมีความสามารถในการส่ือสาร โดยบอกความหมายของอตัราส่วน เขียน
อตัราส่วนจากขอ้ความหรือรูปภาพท่ีก าหนดใหแ้ละเขียนอตัราส่วนแทนอตัราได้  
         2.  ทกัษะด้านการคิด 
   นกัเรียนใชท้กัษะในการสังเกต การคิด  การวเิคราะห์เปรียบเทียบจ านวนส่ิงของสอง
กลุ่มโดยใชอ้ตัราส่วนได ้
               3.  ทกัษะด้านการใช้เหตุผล  
   นกัเรียนสรุปองคค์วามรู้จากชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สรุปความคิดเห็นร่วมกนัอยา่ง 
มีเหตุผล โดยใชก้ระบวนการกลุ่มในการศึกษาจากบตัรเน้ือหา  บตัรกิจกรรมและสร้างองคค์วามรู้ร่วมกนั
อยา่งมีเหตุผล 
    3.3   ด้านสมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

1. ความสามารถในการส่ือสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 
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  3.4   ด้านคุณลกัษณะองัพงึประสงค์ 

1. มีวนิยั     
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

 
 

4. สาระการเรียนรู้ 
1. ความหมายของอตัรา 
2. ความหมายของอตัราส่วน 
3.   การเขียนอตัราส่วน 
 

5.  การจัดกจิกรรมการเรียนรู้  (แบบความร่วมมือ) 
 
 

  ช่ัวโมงที ่ 1  

 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 

1. ครูแจง้จุดประสงคก์ารเรียนรู้ของบทน้ีใหน้กัเรียนทราบ 
2. ครูสนทนากบันกัเรียนเร่ือง อตัราส่วนในชีวติประจ าวนั เช่น อตัราส่วนเก่ียวกบัส่วนผสม  

ของอาหาร อตัราส่วนผสมของขนมชนิดต่างๆ อตัราส่วนของปริมาณสารอาหารในนม ฯลฯ  
3. นกัเรียนช่วยกนัยกตวัอยา่ง ส่ิงท่ีเป็นอตัราส่วนท่ีนกัเรียนพบในชีวติประจ าวนั  

ประมาณ  3-5   ตวัอยา่ง 
             4.   นกัเรียนและครูสนทนา การน าความรู้เร่ือง อตัราส่วนมาใชใ้นชีวติประจ าวนับา้งหรือไม่ 
หากนกัเรียนส่วนใหญ่ตอบวา่ไม่ ใหค้รูแนะน าวา่ ควรจะน าไปใชเ้พื่อประโยชน์ในการด ารงชีวติ  
             5.   ครูยกตวัอยา่งส่วนประกอบท่ีอยูใ่นบะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ซ่ึงประกอบดว้ย แป้งสาลี น ้ามนั 
ปาลม์ และโมโนโซเดียมกลูตาเมท ถา้พิจารณาจะเห็นวา่ ส่วนประกอบต่างๆ มีประโยชน์ต่อร่างกายนอ้ย
มาก ดงันั้น หากนกัเรียนจะรับประทาน ควรรับประทานเท่าท่ีจ  าเป็น    
             6.  ครูแนะน าใหน้กัเรียนน าความรู้ในเร่ือง อตัราส่วน มาใชใ้นการพิจารณาเก่ียวกบัการเลือก 
รับประทานอาหาร 
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ขั้นจัดกจิกรรมการเรียนรู้ 

1. ครูอธิบายเก่ียวกบัการเขียนสัญลกัษณ์แทนอตัราส่วน โดยยกตวัอยา่ง อตัราส่วนของ  

ปริมาณ a ต่อปริมาณ b เขียนแทนดว้ยสัญลกัษณ์  a : b หรืออาจเขียนแทนดว้ย 
b

a   

             2.   ครูแบ่งกลุ่มนกัเรียนเก่ง  ปานกลาง และอ่อน  กลุ่มละ  5 - 6  คน  แบ่งหนา้ท่ีสมาชิกในกลุ่ม 
ท่ีมีความสามารถต่างกนั (โดยใชเ้กณฑจ์ากการสอบก่อนเรียนจากแผนการเรียนรู้ท่ี 1) จากนั้นแต่ละกลุ่ม
ด าเนินการเลือกหวัหนา้กลุ่มเพื่อท าหนา้ท่ีผูน้  าในการปฏิบติักิจกรมและเลขานุการกลุ่มจดบนัทึกผลการ
ปฏิบติักิจกรรมกลุ่ม 
 3.   เลขานุการกลุ่มรับชุดกิจกรรมการเรียนรู้และปฏิบติักิจกรรมการเรียนรู้จากบตัรกิจกรรม  
ท่ี 1-3   ตามล าดบั 
 4.  สุ่มนกัเรียนบางกลุ่มน าเสนอกิจกรรมท่ี  1 - 3  นกัเรียนกลุ่มอ่ืนร่วมกนัอภิปราย ซกัถามท่ี
น าเสนอ โดยครูใหค้  าแนะน าประเด็นท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจบตัรกิจกรรมของตนเองเป็นการประเมินตนเอง ครูยกยอ่งชมเชย
นกัเรียนท่ีท ากิจกรรมไดถู้กตอ้ง  
 

ข้ันสรุป 
1.  นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปเก่ียวกบัความหมายของอตัราส่วนและเขียนอตัราจากขอ้ความ

หรือรูปภาพท่ีก าหนดใหไ้ด ้
2.  นกัเรียนซกัถามปัญหาขอ้สงสัยและบนัทึกสาระส าคญัลงในสมุดบนัทึก 
3.  การมอบหมายงาน 

3.1 นกัเรียนทบทวนความรู้เพิ่มเติมจากหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่มท่ี 1   
หนา้ 1-3   
 
            ช่ัวโมงที ่ 2  

 

ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน      
1. ครูทบทวนความรู้เก่ียวกบัความหมายของอตัราส่วนและเขียนอตัราจากขอ้ความหรือรูปภาพ 

ท่ีก าหนดให ้การเขียนอตัราส่วนแทนการเปรียบเทียบ และการเขียนอตัราส่วนแทนอตัรา  
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ขั้นกจิกรรม 

1.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปความรู้เก่ียวกบั การเขียนอตัราส่วนแทนการเปรียบเทียบและ 
การเขียนอตัราส่วนแทนอตัรา  ดงัน้ี 

- การเขียนอตัราส่วนแทนการเปรียบเทียบ  ถา้เป็นปริมาณส่ิงเดียวกนัแต่ใชห้น่วยต่างกนั  
ควรเขียนหน่วยก ากบั  แต่ถา้ไม่ตอ้งการเขียนหน่วยก ากบัไว  ้ จะตอ้งเปล่ียนใหเ้ป็นหน่วยเดียวกนัก่อน 

- ความเก่ียวขอ้งกนัของปริมาณสองปริมาณ  อาจเป็นปริมาณท่ีมีหน่วยเดียวกนัหรือ 
หน่วยต่างกนัก็ได ้

2. นกัเรียนปฏิบติักิจกรรมจากบตัรกิจกรรมบตัรท่ี  4  และบตัรกิจกรรม  5  ใชเ้วลาประมาณ 
10  นาที 
 3.    สุ่มนกัเรียนบางกลุ่มน าเสนอผลงานจากบตัรกิจกรรมท่ี  4  และ บตัรกิจกรรมท่ี 5  นกัเรียน
กลุ่มอ่ืนร่วมกนัอภิปราย ซกัถามท่ีน าเสนอ โดยครูใหค้  าแนะน าขอ้สงสัย 
 4.    นกัเรียนแต่ละกลุ่มตรวจบตัรกิจกรรมของตนเองเป็นการประเมินตนเอง ครูยกยอ่งชมเชย  
นกัเรียนท่ีท าชุดกิจกรรมไดถู้กตอ้ง  

4. นกัเรียนท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง  อตัราส่วน  ใชแ้บบทดสอบปรนยั  
จ  านวน 10  ขอ้  เม่ือท าสมาชิกท าแบบทดสอบเสร็จแลว้หวัหนา้กลุ่มอ่านบตัรเฉลย เพื่อใหเ้พื่อนตรวจ
ค าตอบ โดยสมาชิกในกลุ่มเปล่ียนกนัตรวจ 
 
 

ข้ันสรุป 

1. นกัเรียนและครูร่วมกนัสรุปความรู้จากบตัรกิจกรรมท่ี  4 และบตัรกิจกรรมท่ี 5  
2. นกัเรียนทบทวนความรู้จากหนงัสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน เล่มท่ี  1  หนา้ 1-3 

และครูอธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเขา้ใจยิง่ข้ึน 
 

6.  ส่ือและแหล่งการเรียนรู้ 
 ส่ือการเรียนรู้ 

   1. แบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้  แบบปรนยั  จ านวน   10  ขอ้ 
   2. หนงัสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน (สสวท)  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2   เล่ม  1  

 3. บตัรเน้ือหา เร่ือง อตัราส่วน 
 4. บตัรกิจกรรมท่ี  1 - 5   
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  แหล่งเรียนรู้ 
    1. หอ้งสมุดโรงเรียน 
    2. มุมหนงัสือกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 3. อินเทอร์เน็ต 
 

7. การวดัผลและการประเมินผล 

 
 

เงื่อนไขวธีิการวดัและประเมินผล เคร่ืองมือวดัและประเมินผล 
เกณฑ์การวดั 
และประเมินผล 

ด้านความรู้ 
1. บอกความหมายของอตัราส่วนได ้  
2. เขียนอตัราส่วนจากขอ้ความหรือ 
    รูปภาพท่ีก าหนดให้ 
3. เขียนอตัราส่วนแทนอตัราได้ 
4. เปรียบเทียบจ านวนส่ิงของสอง 
    กลุ่มโดยใชอ้ตัราส่วนได  ้

 
บตัรกิจกรรมท่ี 1 - 5 

 

   
     ร้อยละ  70  ผา่น
เกณฑ ์

 

ด้านทกัษะการเรียนรู้ 
1. ทกัษะทางภาษา 
2. ทกัษะดา้นการคิดค านวณ 
3. ทกัษะดา้นการใชเ้หตุผล 

 
แบบประเมินผลงาน 

 

ระดบัคุณภาพ  2  ผา่น
เกณฑ ์

ด้านคุณลกัษณะ อนัพงึประสงค์ 
1. มีวนิยั     
2. ใฝ่เรียนรู้ 
3. มุ่งมัน่ในการท างาน 

แบบประเมิน 
คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์

 

ระดบัคุณภาพ  3  ผา่น
เกณฑ ์

ตรวจแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรม 
การเรียนรู้ 

แบบทดสอบ 
ประจ าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 

ร้อยละ 70   ผา่นเกณฑ์ 
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8. การตรวจ/ประเมิน/รับรองแผนการจัดการเรียนรู้ 
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    ลงช่ือ 
 (........................................................) 

             ต าแหน่ง     ........................................................ 


