
 

 
แผนการจัดการเรียนรู/ หน1วยท่ี 2 

ช่ือวิชา เคร่ืองรับโทรทัศน0 รหัสวิชา 20105-2011 สอนคร้ังท่ี 3-4 

ช่ือหน1วย มาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี จำนวน 12 คาบ 

หัวข/อเร่ือง 

1. อธิบายโทรทัศน0สีระบบ NTSC ไดJ 

2. อธิบายโทรทัศน0สีระบบ PAL ไดJ 

3. อธิบายโทรทัศน0สีระบบ SECAM ไดJ 

4. อธิบายโทรทัศน0จอกวJางระบบ PALplusไดJ 
 

สาระสำคัญ 

1. ระบบโทรทัศน0สีเปXนระบบท่ีไดJรับการพัฒนาต[อเน่ืองมาจากโทรทัศน0ขาวดำ ดJวยวัตถุประสงค0ใหJ

สามารถส[งและรับสัญญาณ เพ่ือแสดงภาพท่ีสมจริงบนหนJาจอเคร่ืองรับโทรทัศน0แบบสีธรรมชาติไดJ ท้ังน้ีก็เพ่ือ

สนองตอบต[อการรับรูJผ[านทางตาของมนุษย0 ใหJไดJรับทราบขJอมูลข[าวสารท่ีสมจริงย่ิงข้ึน มนุษย0ปกติท่ัวไปจะ

สามารถรับรูJผ[านทางตาสูงถึง 80% และนัยน0ตาของมนุษย0มีความไวเปXนพิเศษต[อการสังเกตตรวจจับการ

เคล่ือนไหวท่ีผิดธรรมชาติต[าง ๆ รวมถึงการส่ัน การเพ้ียนของสีไดJอย[างยอดเย่ียม ขณะเดียวกันนัยน0ตาก็จะมี

จุดอ[อนและความเฉ่ือยในการมองเห็นดJวย จึงเปXนส่ิงท่ีทJาทายวิศวกรระบบโทรทัศน0จะตJองมีความละเอียดและ

พิถีพิถันในการคิดคJนและพัฒนาระบบโทรทัศน0สีใหJมีคุณภาพท่ีดีท่ีสุด ภายใตJการเผชิญหนJากับขJอจำกัดและ

เง่ือนไขต[าง ๆ 

2. สัญญาณโทรทัศน0สีตJองมีส[วนประกอบของสัญญาณท่ีส[งใหJเคร่ืองรับโทรทัศน0สีรับและแสดงภาพสี

ท่ีหนJาจอไดJอย[างสมบูรณ0 ขณะเดียวกันเคร่ืองรับโทรทัศน0ขาวดำจะสามารถรับสัญญาณโทรทัศน0สีไดJและใชJ

สัญญาณบางส[วนมาสรJางภาพขาวดำท่ีหนJาจอไดJอย[างสมบูรณ0ดJวยเช[นกัน การศึกษาถึงส[วนประกอบของ

ภาพสี การสแกนภาพสัญญาณท่ีจำเปXนในการสรJางภาพสี สัญญาณท่ีใชJส[งโทรทัศน0สี การเลือกพาหะย[อยของสี

และการแทรกพาหะย[อยในแถบความถ่ีสัญญาณภาพ สัญญาณภาพสีรวม CVBS ท่ีประกอบดJวยสัญญาณสี

สัญญาณภาพ สัญญาณแบลงกิง สัญญาณซิงโครไนซ0 และสัญญาณคัลเลอร0เบิรสต0 เปXนตJน  

3. การส[งและการรับสัญญาณโทรทัศน0เปXนการใชJความถ่ีคล่ืนแม[เหล็กไฟฟtาท่ีถือว[าเปXนทรัพยากร 

ธรรมชาติอย[างหน่ึง เม่ือมีผูJใชJร[วมกันท่ัวโลกเปXนจำนวนมาก จำเปXนตJองมีผูJดูแลท่ีตJองตกลงร[วมกัน เพ่ือจัดสรร

ความถ่ีและกำหนดมาตรฐานตรวจสอบใหJเปXนไปตามขJอกำหนด เพ่ือใหJการผลิตอุปกรณ0เคร่ืองมือ เคร่ืองส[ง 

เคร่ืองรับและอุปกรณ0ท่ีเก่ียวขJองท่ีผลิตจากหลายบริษัทและหลายประเทศ จึงเกิดเปXนมาตรฐานท่ีแต[ละ

ประเทศยอมรับเอามาใชJในประเทศของตน ซ่ึงอาจไม[เหมือนกัน ข้ึนอยู[กับปuจจัยหลายอย[าง เช[น เศรษฐกิจ 

การเมืองและเทคโนโลยีท่ีไดJรับการสนับสนุนจากประเทศมหาอำนาจ การกำหนดมาตรฐานเปXนแนวทางท่ี

ผูJผลิตจะตJองรับไปปฏิบัติใหJไดJผลิตภัณฑ0สินคJาท่ีเปXนมาตรฐานเดียวกันท่ัวโลก เช[น รูปร[างขนาดของสัญญาณ 

กรรมวิธีกระบวนการผสมและแยกสัญญาณความกวJางแถบความถ่ี ย[านความถ่ีท่ีใชJในเขตภูมิศาสตร0ของโลก  



 

ตลอดจนมาตรฐานการเขJารหัสสัญญาณ การเช่ือมต[ออุปกรณ0และการอินเตอร0เฟซ เปXนตJน เม่ือระบบของ

โทรทัศน0มีหลายระบบ จำเปXนท่ีเราจะตJองศึกษาระบบท่ีไดJรับการนำไปใชJอย[างแพร[หลาย เพ่ือเปXนพ้ืนฐานการ

ประยุกต0ในข้ันสูง เพราะปuจจุบันการรับสัญญาณโทรทัศน0ไม[จำกัดอยู[ท่ีระบบใดระบบหน่ึง แต[จะตJองสามารถ

ใชJสัญญาณร[วมกับระบบท่ีต[างกันไดJทุกระบบตามยุคแห[งการส่ือสารท่ีไรJพรมแดนอย[างแทJจริง 
 

จุดประสงคCการสอน 
 

 จุดประสงคCท่ัวไป 

 เพ่ือใหJนักเรียนมีความรูJ ความเขJาใจ สี แสงท่ีใชJในเคร่ืองรับโทรทัศน0 สัญญาณและการส[งโทรทัศน0สี 

มาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 
 

 จุดประสงคCเชิงพฤติกรรม  

ด/านความรู/ (ทฤษฎี) 

1. บอกสีแสงท่ีใชJในเคร่ืองรับโทรทัศน0สีไดJ 

2. บอกจำนวนเสJนภาพของเคร่ืองรับโทรทัศน0ไดJ 

3. บอกการสรJางภาพของโทรทัศน0สีไดJ 

4. บอกความสัมพันธ0ของสัญญาณ Y กับสัญญาณ RGB ไดJ 

5. บอกสัญญาณภาพสีรวม CVBS ไดJ 

6. บอกสัญญาณเพ่ือวัตถุประสงค0พิเศษไดJ 

7. บอกสัญญาณพาหะย[อยของสีไดJ 

8. อธิบายโทรทัศน0สีระบบ NTSC ไดJ 

9. อธิบายโทรทัศน0สีระบบ PAL ไดJ 

10. อธิบายโทรทัศน0สีระบบ SECAM ไดJ 

11. อธิบายโทรทัศน0จอกวJางระบบ PAL plus ไดJ  

 

ด/านทักษะ (ปฏิบัติ) 

1. เพ่ือฝ�กทักษะการใชJคำส่ังต้ังช[องแบบอัตโนมัติ และแบบธรรมดาไดJ 

2. เพ่ือเปXนแนวทางในการวิเคราะห0ตรวจซ[อมอาการเสียท่ีเก่ียวกับจูนหาสถานีและระบบคำส่ังงาน 

ท่ีเก่ียวขJองกับการจูนสถานีไดJ 

3. เพ่ือฝ�กทักษะการใชJคำส่ังพิเศษบางคำส่ังเพ่ืออำนวยความสะดวกในการรับชมไดJ 

4. เพ่ือใหJเกิดความเขJาใจการต้ังเวลาป�ดเคร่ืองและการต้ังเวลาเป�ดเคร่ืองไดJ 

 

 



 

ด/านคุณธรรม จริยธรรม  

1. ความมีวินัย                                8. การละเวJนส่ิงเสพติดการพนัน 

2. ความสามัคคี                               9. ดJานความมีมนุษย0สัมพันธ0 

3. ความประหยัด                       10. ความเช่ือม่ันในตนเอง 

4. การพ่ึงตนเอง                  11. มีความคิดริเร่ิมสรJางสรรค0 

5. ความรับผิดชอบ                             12. ความซ่ือสัตย0สุจริต 

6. ความกตัญ�ู         13. การอดทนอดกล้ัน 

7. ความสนใจใฝ�รูJ 

 

เน้ือหาสาระ 

หน1วยท่ี 2  มาตรฐานและระบบโทรทัศนCสี 

2.1 สีแสงท่ีใชJในเคร่ืองรับโทรทัศน0สี 

2.1.1 สเปกตรัมของสีแสง 

2.1.2 นัยน0ตามนุษย0และการรับรูJสี 

2.1.3 แม[สีทางแสงและการผสมสีแสง 

2.1.4 แผนผังสีและเวกเตอร0 

2.1.5 คุณสมบัติของสีแสง 

2.2 สัญญาณและการส[งโทรทัศน0สี 

2.2.1 ส[วนประกอบของภาพ 

2.2.2 จำนวนเสJนของโทรทัศน0 

2.2.3 การสรJางภาพของโทรทัศน0สี 

2.2.4 ความสัมพันธ0ของสัญญาณ Y กับสัญญาณ RGB 

2.2.5 สัญญาณแถบสี 

2.2.6 สัญญาณท่ีใชJส[งโทรทัศน0สี 

2.2.7 สัญญาณภาพสีรวม CVBS 

2.2.8 สัญญาณเพ่ือวัตถุประสงค0พิเศษ 

2.2.9 สัญญาณพาหะย[อยของสี 

2.3 มาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

2.3.1 หน[วยงานดJานมาตรฐานโทรทัศน0  

2.3.2 มาตรฐานการส[งโทรทัศน0ระบบต[างๆ 

2.3.3 โทรทัศน0สีระบบ NTSC 

2.3.4 โทรทัศน0สีระบบ PAL 



2.3.5 โทรทัศน0สีระบบ SECAM 

2.3.6 ความสัมพันธ0ของความถ่ีพาหะย[อยของสีกับความถ่ีสแกนเสJน 

2.3.7 โทรทัศน0สีระบบเอ็นฮานซ0 

2.3.8 โทรทัศน0จอกวJางระบบ PALplus 

2.3.9 โทรทัศน0สีระบบ D2MAC 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันเตรียม (เวลา 20 นาที) 

1. เตรียมชุดการสอนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0  

หน[วยท่ี 2 เร่ืองการส[งสัญญาณ โทรทัศน0สีและ

มาตรฐานระบบโทรทัศน0สี 

2. ตรวจความเปXนระเบียบและวินัย โดยใหJ

นักเรียนแต[งกายใหJถูกระเบียบ  

และเขJาเรียนใหJตรงเวลา 

ข้ันนำ (เวลา 20 นาที) 

 (สอนคร้ังท่ี 3) 

1. ครูใหJนักเรียนทำแบบทดสอบก[อนเรียน 

หน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

2. ครูบอกจุดประสงค0ของการเรียนรูJหน[วยท่ี 2 

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

3. ครูสนทนากับนักเรียน โดยถามทบทวนเร่ือง

หลักการเบ้ืองตJนของโทรทัศน0 เพ่ือนำเขJาสู[

มาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

 

1. เตรียมตัวเรียนวิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0หน[วยท่ี 2 

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

2. นักเรียนพรJอมรับการตรวจระเบียบและวินัย 

โดยแต[งกายถูกระเบียบ สุภาพเรียบรJอย  

และเขJาเรียนตรงเวลา 

 

 

1. นักเรียนทำแบบทดสอบก[อนเรียนหน[วยท่ี 2 

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

2. นักเรียนรับฟuงและจดบันทึก 

 

 

3. นักเรียนสนทนากับครูโดยตอบคำถามเก่ียวกับ

หลักการเบ้ืองตJนของโทรทัศน0 

 

 

 

 

 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

ข้ันสอนทฤษฎี (เวลา 120 นาที) 

1. ครูบรรยายเน้ือหาหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและ

ระบบโทรทัศน0สี โดยใชJส่ือ Power Point 

ประกอบการบรรยาย พรJอมยกตัวอย[าง และ

ถาม-ตอบกับนักเรียน 

2. ใหJนักเรียนช[วยกันสรุปเน้ือหาร[วมกับครู  

3. ครูใหJนักเรียนทบทวนความรูJเน้ือหาหน[วยท่ี 2 

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี เพ่ือเตรียม

ทดลองปฏิบัติ     ใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 

เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ 

ข้ันสอนปฏิบัติ (เวลา 200 นาที) 

4. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ัง

พิเศษ ใหJนักเรียนแบ[งกลุ[มตามเดิม ฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2  

เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ  

ครูใหJคำแนะนำ ช[วยเหลือแกJไขปuญหา 

ในการทำใบงานการทดลอง 

ข้ันสอนปฏิบัติ  (เวลา 320 นาที) 

(สอนคร้ังท่ี 4) 

5. ครูถามทบทวนความรูJเร่ืองมาตรฐานและระบบ

โทรทัศน0สี 

เพ่ือเตรียมทดลองใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 

เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ 

ต[อจากการทดลองคร้ังท่ี 3 

 

 

1. นักเรียนฟuงบรรยาย ศึกษา ทำความเขJาใจ

เน้ือหาจากใบความรูJหน[วยท่ี 2  

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี จดบันทึก 

และถาม-ตอบกับครู 

 

2. นักเรียนช[วยกันสรุปเน้ือหา และจดบันทึก 

3. นักเรียนรับทราบและทบทวนความรูJเน้ือหา

หน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

 

 

 

4. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ังช[อง 

และการใชJคำส่ังพิเศษ 

 

 

 

 

 

 

5. นักเรียนรับฟuงและจดบันทึก 

 

 



 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

กิจกรรมของครู กิจกรรมของนักเรียน 

6. ครูสาธิตการทดลองตามใบงานการทดลอง

หน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ัง

พิเศษ ใหJนักเรียนแบ[งกลุ[มตามเดิม ฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 (ต[อจากการ

ทดลองคร้ังท่ี 3) ครูใหJคำแนะนำ ช[วยเหลือ

แกJไขปuญหาในการทำใบงานการทดลอง  

และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใชJ 

แบบประเมินผลใบงานการทดลอง 

7. ใหJนักเรียนทำแบบฝ�กหัดหน[วยท่ี 2 เร่ือง

มาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี เพ่ือเสริมทักษะ 

ครูใหJคำแนะนำ  

ใหJคำปรึกษา และตอบขJอซักถาม 

ข้ันสรุปและประเมินผล  (เวลา 40 นาที) 

1. ครูใหJนักเรียนช[วยกันสรุปเน้ือหาท้ังหมด 

ท่ีไดJเรียนในหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบ

โทรทัศน0สี และถาม-ตอบ ทบทวนความรูJความ

เขJาใจ 

ของนักเรียน 

2. ครูใหJนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน 

หน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

เพ่ือประเมินผล 

3. ครูมอบหมายใหJนักเรียนศึกษาคJนควJาเก่ียวกับ

เร่ืองการทำงานของอุปกรณ0เคร่ืองรับโทรทัศน0

จะเรียนในคร้ังต[อไป 
 

รวมเวลาเรียนท้ังหมด 720 นาที 
 

6. นักเรียนดูการสาธิตการทดลองและฝ�กปฏิบัติ

ตามใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ัง

ช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ 

 

 

 

 

 

7. นักเรียนทำแบบฝ�กหัดหน[วยท่ี 2 และซักถาม 

ขJอสงสัย 

 

 

 

1. นักเรียนช[วยกันสรุปเน้ือหา 

และถาม-ตอบกับครู 

 

 

 

2. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนหน[วยท่ี 2 

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

3. นักเรียนศึกษาเน้ือหาเร่ืองการทำงานของ

อุปกรณ0เคร่ืองรับโทรทัศน0 

 

งานท่ีมอบหมาย/กิจกรรม 

1. ครูใหJนักเรียนทบทวนความรูJหน[วยท่ี 2 เพ่ือเปXนความรูJพ้ืนฐานในการเรียนต[อไปในสัปดาห0ท่ี 5 



2. หลังจากเรียนจบหน[วยท่ี 2 ในสัปดาห0ท่ี 4 ใหJนักเรียนศึกษาเน้ือหาท่ีจะเรียนในสัปดาห0ท่ี 5 เร่ืองการทำงาน

ของอุปกรณ0เคร่ืองรับโทรทัศน0 

ส่ือการเรียนการสอน 

ส่ือส่ิงพิมพC 

1. แบบทดสอบก[อนเรียนหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

2. ใบความรูJประกอบการเรียนภาคทฤษฎีหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

3. ใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ  

4. แบบฝ�กหัดทJายหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

5. แบบทดสอบหลังเรียนหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

6. เฉลยแบบทดสอบก[อนเรียนหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

7. เฉลยใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ  

8. แบบประเมินผลใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ  

9. เฉลยแบบฝ�กหัดทJายหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

10. เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

11. แบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม หน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

ส่ือโสตทัศนC 

1. โปรแกรมนำเสนอ Power Point หน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี  

2. เคร่ืองโปรเจคเตอร0 และคอมพิวเตอร0 

หุ1นจำลองหรือของจริง 

-    วัสดุอุปกรณ0ท่ีใชJในการทดลอง 

-   ชุดฝ�กโทรทัศน0สี Sharp รุ[น 14C-20 

การวัดผลและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูJเปXนรายบุคคล โดยใชJแบบประเมินคุณธรรม จริยธรรม ใชJเกณฑ0ผ[าน 60% 

2. ประเมินจากการปฏิบัติตามใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2 โดยใชJแบบประเมินผลใบงานการทดลองหน[วยท่ี 2

เร่ืองการต้ังช[องและการใชJคำส่ังพิเศษ ใชJเกณฑ0ผ[าน 60% 

3. ประเมินจากการทำแบบทดสอบก[อนเรียน/หลังเรียนหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี ใชJ

เกณฑ0ผ[าน 60% 

4. ประเมินจากการทำแบบฝ�กหัดทJายหน[วยท่ี 2 เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี ใชJเกณฑ0ผ[าน 60% 

เพ่ือวัดความรูJความเขJาใจ หากไม[ผ[านเกณฑ0ใหJทำการซ[อมเสริม เม่ือผ[านแลJว จึงทำแบบทดสอบหลังเรียน 

 

 



 

เอกสารอ/างอิง 

บุญชัด เนติศักด์ิ.  ทฤษฎีและปฏิบัติเคร่ืองรับโทรทัศน0 เล[ม 2.  พิมพ0คร้ังท่ี 1.  กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน, 2544 

สัญญา โพธ์ิวงษ0.  2555.  เอกสารประกอบการสอน วิชาเคร่ืองรับโทรทัศน0.  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 

Philips TV Test Equipment,  1997/1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกหลังการสอนหน1วยท่ี 2 

เร่ืองมาตรฐานและระบบโทรทัศน0สี 

ผลการใช/แผนการสอน 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

ผลการเรียนของนักเรียน 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 

ผลการสอนของครู (ป]ญหาและการแก/ไข) 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

….……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………… 
 

 ลงช่ือ...................................ครูผูJสอน 

        (...................................) 


