ขอมูลสารสนเทศ
กลุมสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

โรงเรียนวังจันทรวิทยา อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ขอมูลครูและบุคลากร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ครูประจําการ
อายุ (ป/เดือน)
ที่

ชื่อ – สกุล

1 นางเอกอนงค ลี้กุล
2 นางสุนีรัตน เบญจมาศ
3 นางสาวผุสดี ผาสุขยืด
4 นางกนกวรรณ เสือศิริ
5 นางสาวเขมจิรัฎฐ ภัทรจิโรจนกุล
6 นายกิจจา กสิกรรม
7 นางสาวอริสา มงคลไพบูลยสุข
8 นางสาวอินทุกานต ประชุมชน
9 นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
10 นางสาวหฤทัย ใจดี
11 นายฐรวิชญ สุขญาณกิจ
พนักงานราชการ
12 นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี
พนักงานราชการ
13 นางสาวสิริมา อัมฤทธิ์

สอนตรงตาม

จริง ราชการ

ตําแหนง/
วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

วิชาเอก

53
57
54
41
34
30
26
26
27
26
26

27
36
29
18
11
3
2
2
2
2
2

ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.3
ครู คศ.2
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1
ครู คศ.1

ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
ค.บ.
ค.บ.
ศศ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.
ศษ.บ.
กศ.บ.
กศ.บ.

ประถมศึกษา(ภาษาอังกฤษ)
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาจีน
การสอนภาษาตางประเทศ
การสอนภาษาตางประเทศ

ม. 2
ม. 1
ม. 6
ม. 4
ม. 3
ม. 4
ม. 3
ม. 5
ม. 1-6
ม. 1-6
ม. 5
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5

พนักงานราชการ

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ม. 1



อัตราจาง

ค.บ.

ภาษาอังกฤษ

ม. 2



23

6เดือน

สอนวิชา/ชั้น
เอก

จํานวนครั้ง/
ชั่วโมงที่
ไดรับการ
ถนัด
พัฒนาใน
1ป

ผลงานของนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาต
 ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)

ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2559

ระดับจั
บจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 ด.ญ.นลินรัตน แกวประเสริฐ
2 น.ส. ธิดาภรณ เก็บรักษา
3 น.ส. นิภาภัทร ลุนสิน

รายการแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

พูดสุนทรพจน ม. ตน

เหรียญทอง
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ2

พูดสุนทรพจน ม. ปลาย
พูดเพื่ออาชีพม. ตน

4 น.ส. ปาริฉตั ร อาจประโคน

พูดเพื่ออาชีพม. ปลาย

5 น.ส. กชพร พินเกตุกร
น.ส. จิรัชญา สวางทรัพย
น.ส. มินตรา บุญประคม
น.ส. รสิกา พันธจันทร
น.ส. เกวลิน เผาดวง
6 น.ส. นิภาพรรณ สิงหคํา

ละครสั้น ม. ปลาย

7 น.ส. อมรรัตน นิ้มเจริญโรจน
8

น.ส. ปฏิญญา ประภาโต

9 น.ส. ปาริฉตั ร อาจประโคน
10 น.ส. มณีรัตน สะอาดโอษฐ
11 น.ส. ปฏิญญา ประภาโต
12 นายตะวันฉาย สรรเสริญ
13 น.ส. สุธิตา เนื่องจํานงค

14 น.ส. ปาริฉตั ร อาจประโคน
15 นาย อรรถพล คณะศูนย
น.ส. อมรรัตน นิ้มเจริญโรจน
16 น.ส. ปาริฉตั ร อาจประโคน

น.ส. จิรัชญา สวางทรัพย
น.ส. รสิกา พันธจันทร
น.ส. เกวลิน เผาดวง

การนําเสนอ
โครงงาน ม. ปลาย
การแขงขันทักษะภาษาจีน
การเขียนตามคําบอก
การแขงขันทักษะภาษาจีน
การคัดลายมือ
การแขงขันทักษะภาษาจีน
การเลานิทานจีน
การแขงขันทักษะภาษาจีน
การรองเพลงจีน
การแขงขัน
คัดลายมือภาษาจีน
การแขงขัน
รองเพลงภาษาจีน
การแขงขันเขียนพูกันจีน
การแขงขันพูดสุนทรพจน
ภาษาจีน
การสอบวัดความรู
ความสามารถ
ภาษาจีน HSK
การสอบวัดระดับความรู
ภาษาจีน HSK

เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทอง
รางวัลชมเชย
ระดับเหรียญทอง
รางวัลชมเชย
ระดับเหรียญเงิน
รางวัล
เหรียญทอง
รางวัล
เหรียญทอง
รางวัล
เหรียญทองแดง
รางวัล
เหรียญเงิน
ผานการสอบ ระดับ 2
ผานการสอบ ระดับ 1

สถานที่
จัดการแขงขัน
รร.แกลง “วิทยสถาวร”

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สพม. เขต 18

รร.แกลง “วิทยสถาวร”

สพม. เขต 18

รร.แกลง “วิทยสถาวร”

สพม. เขต 18

รร.แกลง “วิทยสถาวร”

สพม. เขต 18

รร.แกลง “วิทยสถาวร”

สพม. เขต 18

รร.แกลง “วิทยสถาวร”

สพม. เขต 18

รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.กวงฮั้ว
จังหวัดระยอง
รร.กวงฮั้ว
จังหวัดระยอง
รร.กวงฮั้ว
จังหวัดระยอง
รร.กวงฮั้ว
จังหวัดระยอง
หองเรียนขงจื่อ
รร.ระยองวิทยาคม

รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
รร.เบญจมราชูทิศ
จังหวัดจันทบุรี
สมาคมแตจิ๋ว
สาขาระยอง
สมาคมแตจิ๋ว
สาขาระยอง
สมาคมแตจิ๋ว
สาขาระยอง
สมาคมแตจิ๋ว
สาขาระยอง

หองเรียนขงจื่อ
รร.ระยองวิทยาคม

สถาบันขงจื่อ
สํานักงานใหญ
HANBAN

มหาวิทยาลัยบูรพา

ผลงานของนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาต
 ภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)

ภาคเรียนที่ 1ปการศึกษา 2559

ระดับภาค
ที่

ชื่อ-สกุล

รายการแขงขัน

สถานที่
จัดการแขงขัน
รร.ระยองวิทยาคม

รางวัลที่ไดรับ

1 นาย อรรถพล คณะศูนย
การประกวดทักษะภาษาจีน
น.ส. อมรรัตน นิ้มเจริญโรจน “คนฟาควาดาว” ครั้งที่ 2
ด.ญ. ศุจติ รา จึงสงวนสิทธิ์
ระดับภาคตะวันออก

รางวัลชมเชย

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
รร.ระยอง
วิทยาคม

ผลงานของนักเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

ระดับจั
บจังหวัดหรือเขตพื้นที่การศึกษา
ที่

ชื่อ-สกุล

1 น.ส. อรวรรณ โชติมงคล

สถานที่
จัดการแขงขัน
รร.ระยองวิทยาคม

หนวยงาน
ที่มอบรางวัล
สพม. เขต 18

เหรียญเงิน

รร.ระยองวิทยาคม

สพม. เขต 18

เขารวมการแขงขัน
อันดับที่ 11

รร.ระยองวิทยาคม

สพม. เขต 18

เหรียญทองแดง

รร.ระยองวิทยาคม

สพม. เขต 18

เหรียญทองแดง

รร.ระยองวิทยาคม

สพม. เขต 18

รายการแขงขัน

รางวัลที่ไดรับ

การแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียน
รายการMulti Skills

เขารวมการแขงขัน
อันดับ 7

Competition

2 น.ส. วรลักษณ ใจตรง

3 ด.ช. นนทวิทย สุขโสภณ

4 ด.ช. ธีรภัทร สามบุญเรือง

5 น.ส. กันธิชา อินทนิล

ม. ปลาย
การแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียน
รายการ Impromptu
Speech ม. ปลาย
การแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียน
รายการMulti Skills
Competition ม. ตน
การแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียน
รายการ Story Telling
ม. ตน
การแขงขันทักษะ
ภาษาอังกฤษนักเรียน
รายการ Impromptu
Speech ม. ตน

การพัฒนาตนเองของครู
(การเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานที่มเี กียรติบัตรอางอิง)
** ไมใชการพานักเรียนไปแขงทักษะหรือไปเขาคาย **
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาจีน)
ที่
1

วัน/เดือน/ป
3 มิถุนายน 2559

ชื่อ-สกุล
นางสาวหฤทัย ใจดี

2

14 ตุลาคม 2559

นางสาวหฤทัย ใจดี

3

14 ตุลาคม 2559

นางสาวหฤทัย ใจดี

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

รายการ
การพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส
(e-GP) ระยะที่ 3 สําหรับ
สถานศึกษา เพื่อเสริมสรางความ
เขาใจในการปฏิบตั ิงาน ในระบบ
e-market และ ระบบ e-bidding
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่
การปฏิบัติงานเปนพื้นฐานและ
ผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม TEPE 58106 ภาษาจีน
กลาง ที่ใชในการสื่อสาร
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่
การปฏิบัติงานเปนพื้นฐานและ
ผานเกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์
การอบรม TEPE 58101การสราง
คานิยมหลัก 12 ประการ

สถานที่/หนวยงาน
สพม. เขต 18

ระบบ e – Training
สพฐ.

ระบบ e – Training
สพฐ.

การพัฒนาตนเองของครู
(การเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานที่มเี กียรติบัตรอางอิง)
** ไมใชการพานักเรียนไปแขงทักษะหรือไปเขาคาย **
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ที่
วัน/เดือน/ป
ชื่อ-สกุล
1 4-5 เมษายน 2559 นางเอกอนงค ลี้กุล
2 19-20 มิถุนายน
2559

นายฐรวิชญ สุขญาณกิจ

3 29 มิ.ย.– 3 ก.ค.
2559

นายกิจจา กสิกรรม
นางสาวสิรมิ า สัมฤทธิ์

4 21-22 ก.ค.2559

นายกิจจา กสิกรรม
นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี

5 30-31 ก.ค. 2559

นางเอกอนงค ลี้กุล

6 15 สิงหาคม 2559

นายกิจจา กสิกรรม
นางเอกอนงค ลี้กุล

7 9-10 สิงหาคม
2559

นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี

8

นางสาวอริสา มงคลไพบูลยสุข

9

26-30 สิงหาคม
2559

14 กันยายน 2559 นางสุนีรัตน เบญจมาศ

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

รายการ
ประชุมปฏิบตั ิการ โครงการ
ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิม่
เวลารู”
เขารวมปฏิบัติการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน DLIT
การอบรมการพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใชภาษาอังกฤษ
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ระยอง
การจัดการเรียนรูในศตวรรษที่
21 เพื่อบรรลุตามแนวทางการ
วัดผลประเมิน แบบPISA
การอบรมพัฒนาครูดวยการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู เพื่อ
ปรับการเรียนการสอน แบบ
Active Learning ตามหลักสูตร
อิงมาตรฐานในศตวรรษที่ 21”

สถานที่/หนวยงาน
สพม. เขต 18
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
18
รร.ระยองวิทยาคม

รร.มาบตาพุดพิทยาคาร
รร.ระยองวิทยาคม

การอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพ
รร.ระยองวิทยาคม
การเรียนรู เรื่อง “ลดเวลาเรียน
เพิ่มเวลารู”
ประชุ ม โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ สํานักงานเขตพื้นที่
ผูปฏิบัติงาน
การศึกษามัธยมศึกษาเขต
ดานระบบดูแลชวยแหลือนักเรียนใน18
โรงเรียน
การอบรมการจัดการเรียนรูเ พื่อ
กระทรวงศึกษาธิการ
เสริมสรางคุณลักษณะอยูอยาง
มูลนิธิยุวสถิรคุณ
พอเพียง ภาคกลาง รุนที่ 1
รวมโครงการเครือขายโรงเรียน
เหลากาชาดจังหวัดระยอง
มาตรฐานตาน
สิ่งเสพติด จังหวัดระยอง เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 60 พรรษา

การพัฒนาตนเองของครู
(การเขารวมประชุม / อบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงานที่มเี กียรติบัตรอางอิง)
** ไมใชการพานักเรียนไปแขงทักษะหรือไปเขาคาย **
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ที่
10

วัน/เดือน/ป
23-24 กันยายน
2559

ชื่อ-สกุล
นางสาวผุสดี ผาสุขยืด

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

รายการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา
หลักสูตรบูรณาการดานการ
จัดการขยะในสาระการเรียนรู
หลักสูตรแกนกลางในโรงเรียน
ปลอด
ขยะ (ZERO WASTE SCHOOL)
11 4-7 ตุลาคม 2559 นางสาวเขมจิรัฎฐ ภัทรจโิ รจนกลุ อบรมโครงการพัฒนาขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปน
วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ และ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ครั้งที่ 19
12 13 ตุลาคม 2559 นางเอกอนงค ลี้กุล
พัฒนาครูและบุคลากรทางการ
นางสาวเขมจิรัฏฐ ภัทรจิโรจนกุล ศึกษา โดยยึดภารกิจและพื้นที่
การปฏิบัติงานเปนฐานและผาน
เกณฑการประเมินผลสัมฤทธิ์การ
อบรม TEPE 58105
ภาษาอังกฤษ ที่ใชในการสื่อสาร

สถานที่/หนวยงาน
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบ e – Training
สพฐ.

ผลงานดานการผลิตสือ่ นวัตกรรมการเรียนรูของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นางสุนีรัตน เบญจมาศ
นางสาวผุสดี ผาสุขยืด
นางสาวหฤทัย ใจดี
นางสาวอินทุกานต ประชุมชน
นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี
นางเอกอนงค ลี้กุล
นางสาวเขมจิรัฏฐ ภัทรจโิ รจนกลุ
นางสาวอริสา มงคลไพบูลยสุข
นางสาวสิรมิ า สัมฤทธิ์
นายฐรวิชญ สุขญาณกิจ

ชื่อเรื่อง/ผลงาน
Present Continuous Tense
Matching Sentences
หนากากงิ้วเปลี่ยนหนา
Illness and Medicine
ภาษาจีน
The body
ภาษาพาแซบ
Count and Non count Nouns
Present Simple Tense
Information Questions
Passive Voice

ระดับชั้นที่ใชสื่อ
ม.1
ม.6
ม.3
ม.5
ม.1
ม.1
ม.2
ม.3
ม.3
ม.2
ม.5

ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ

ระดับชั้น

จํานวนน
จํานวน
ร.
นร.ทั้งหมด
ที่มีผล ร

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559

จํานวนนักเรียนที่มผี ลการเรียนรู
0

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

จํานวน
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป

รอยละ
นร.ที่ได
ระดับ 3
ขึ้นไป

รายวิชาพื้นฐาน
ม.1

345

0

5

59

51

61

46

33

34

56

123

35.65

ม.2

318

8

4

7

57

59

64

51

31

37

119

37.42

ม.3

288

16

15

23

17

22

28

59

54

54

167

57.99

ม.4

229

41

4

14

23

34

15

13

21

64

98

42.79

ม.5

201

2

0

6

28

64

39

25

24

13

62

30.85

ม.6

214

0

3

8

29

80

44

25

13

12

50

23.36

รวม

1595

67

31 117 205 320 236 206 177

236

619

38.81

รอยละ

100

4.20

1.94

7.34

12.85

20.06

14.80

12.92

11.10

14.80

38.81

14.30

รายวิชาเพิ่มเติม
ม.1

154

2

0

3

5

16

20

20

31

57

108

70.13

ม.2

142

6

0

2

7

12

22

19

29

45

93

65.49

ม.3

148

2

0

5

4

6

15

40

41

35

116

78.38

ม.4

434

7

3

23

37

52

72

63

76

101

240

55.30

ม.5
ม.6

316

2

0

30

33

59

76

77

27

12

116

36.71

335

1

0

2

8

9

36

128

80

71

279

83.28

รวม

1529

20

3

65

94

154 241 347 284

321

952

389.29

รอยละ

100

1.31

0.20 4.25 6.15 10.07 15.76 22.69 18.57 20.99

62.26

25.46

ผลงานดานการวิจัยในชัน้ เรียนของครู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559
ที่
1

ชื่อ-สกุล
เบญจมาศ

นางสุนีรัตน

2

นางสาวผุสดี ผาสุขยืด

3

นางเอกอนงค

4

นางสาวเขมจิรัฎฐ ภัทรจโิ รจนกลุ

5

นางสาวอริสา มงคลไพบูลยสุข

6

นางสาวอินทุกานต ประชุมชน

การศึกษาพฤติกรรมการสงการบานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4

7

นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ

8

นางสาวหฤทัย ใจดี

9

นายฐรวิชญ สุขญาณกิจ

10

นางสาวกนกวรรณ ใจภักดี

11

นายกิจจา กสิกรรม

12

นางสาวสิรมิ า สัมฤทธิ์

การศึกษาพฤติกรรมการไมสงงาน/การบานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/4
โรงเรียนวังจันทรวิทยา ระยอง
การพัฒนาทักษะการจําคําศัพทและการออกเสียงคําศัพทภาษาจีนของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/4 โดยใชการดคําศัพททบทวนดวยตนเอง
การวัดเจตคติของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีตอการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของเด็กชาย ทวีชัย พนาวัลย
โดยใช แบบสัมภาษณ
การพัฒนาทักษะไวยากรณภาษาอังกฤษ เรื่อง การผันกริยา 3 ชองโดยใชแบบ
ฝกเสริมทักษะ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/3 รายวิชาภาษาอังกฤษ อ
23101
การศึกษาผลสัมฤทิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 2/3 โดยการใชสื่อ

ลี้กุล

ชื่อเรื่องวิจัย
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ 21101โดยใชสื่อการ
เรียนการสอน เรื่อง "Present Continuous Tens"
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชการเรียนซอมเสริมจากศึกษาโปรแกรม
(www.youtube.com) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนวังจันทรวิทยา
การเพิ่มขีดความสามารถในการใชภาษาโดยใชแบบฝกหัด
ผลการจัดการเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem Base Learning : PBL)
เรื่อง How to cook food สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
การใชวิธีการสอนแบบเอส คิว โฟร อาร เพื่อพัฒนาทักษะการอานเรื่องสั้น
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวังจันทรวิทยา

