
 

 
 
                                                    
 

 

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 
เรื่อง การคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นเพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว  

ประจ าปี ๒๕๖4 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

  คุรุสภาในฐานะสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๙ (๕) สนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ   
และจรรยาบรรณของวิชาชีพ และ (6) ส่งเสริม สนับสนุน ยกย่อง และผดุงเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  

ด้วยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์          
ทรงเป็น “สมเด็จเจ้าฟ้าอาจารย์” ของนิสิต นักศึกษา และวงการครูภาษาฝรั่งเศส ทรงทุ่มเทก าลังสติปัญญา              
ในการพัฒนาและสนั บสนุนการสอนภาษาฝรั่ งเศส ทรงเป็ นแบบอย่างของครูสอนภาษาฝรั่ งเศส                   
และทรงวางแนวทางในการพัฒนาครูภาษาฝรั่งเศสมาเป็นล าดับ 

คุรุสภาร่วมกับสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงได้ด าเนินการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น   
ประจ าปี ๒๕๖4 เพ่ือเทิดพระเกียรติ และสืบสานพระปณิธานด้านการศึกษาภาษาฝรั่งเศสของพระองค์ท่าน   
ในการพัฒนาศักยภาพแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศส
ที่มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน และเป็นแบบอย่างที่ดีในวิชาชีพครู
ให้ปรากฏเป็นที่ประจักษแ์ก่สังคมและวงการศึกษาของชาติ ตามรายละเอียดดังนี้ 

 

๑. วัตถุประสงค์ 
 

 ๑.๑  เพ่ือสืบสานพระปณิ ธานของสมเด็จพระเจ้ า พ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ ากัลยาณิ วัฒน า                    
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนครูภาษาฝรั่งเศส 
                       ๑. ๒ เพ่ือส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นแบบอย่าง
ที่ดแีก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                     ๑.๓ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 
                     ๑.๔ เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติหน้าที่ ตามกรอบ 
มาตรฐานวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
                     ๑.๕ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ได้รับรางวัลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์          
ทางวิชาชีพต่อไป 
 

๒. รางวัลและจ านวนผู้ได้รับรางวัล 

                     ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จ านวนไม่เกิน ๖ คน จะได้รับรางวัลดังนี้ 
  ๒.๑ เข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ “กว” ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

๒.๒ โล่ประกาศเกียรติคุณ 
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                     ๒.๓ เกียรติบัตร                     
๒.๔ เงินรางวัลจากมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึ กษา ในพระอุปถัมภ์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
               

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 

  ๓.๑ ครูในประจ าการ   
(๑) เป็นครูในประจ าการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศส                

ในสถานศึกษาของภาครัฐและเอกชน หรือ  
(๒) เป็นอาจารย์ ซึ่งสอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาครัฐ

และเอกชน 
(๓)  มีประสบการณ์ ในการสอนภาษาฝรั่ งเศส รวมแล้ วไม่น้ อยกว่า ๓ ปี  นับถึ งวันที่                

ออกประกาศนี้ 
(๔) ปฏิบัต ิหน้าที ่อย่างสม่ าเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละและ        

ถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได ้                               
(๕) ครูในประจ าการ ตามข้อ (๑) จะต้องประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ 

จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
(๖) ไม่มีกรณีอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ถูกด าเนินการ       

ทางวินัยหรือเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย แม้จะได้รับการล้างมลทินตามพระราชบัญญัติล้างมลทินแล้วก็ตาม 
รวมทั้งการด าเนินการเก่ียวกับการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(๗) ไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา 
   ๓.๒ ครนูอกประจ าการ 

(๑) เป็นครูนอกประจ าการ หรือเป็นผู้จัดการเรียนการสอนนอกประจ าการ           
ในระดับอุดมศึกษาหรือเป็นผู้สนับสนุนการสอนภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง   

(๒) มีประสบการณ์ในการสอนภาษาฝรั่งเศส รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่
ออกประกาศนี้ 
                               (๓) ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างสม่ าเสมอ มีความรับผิดชอบสูง มีความเสียสละ 
และถือเป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 

(๔) ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
(๕) ไม่เคยได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นของคุรุสภา 
 

๔. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

   ๔.๑ ด้านการปฏิบัติการสอน 
(๑) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้ภาษาฝรั่งเศสอย่างดี มีเจตคติที่ดี                     

ในการสอนภาษาฝรั่งเศส ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจน และเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาฝรั่งเศส 
(๒ ) มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ที่ มีคุณภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพ 

ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
(๓ ) คิดค้นวิธีการสอน รวมทั้ งมีผลงานการพัฒนาหลักสูตรภาษาฝรั่ งเศส               

อย่างต่อเนื่องเป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 
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(๔) สร้างบรรยากาศในการเรียนได้น่าสนใจ จูงใจให้ผู ้เรียนเห็นความส าคัญ 

ของภาษาฝรั่งเศสและมีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนและพัฒนาตนเองในอนาคต 
(๕) มีวิธีวัดและประเมินผลการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสที่เหมาะสมกับธรรมชาติ  

ของวิชาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลได้ตรง ครอบคลุมและสะท้อนความสามารถ
ทางภาษาที่แท้จริงของผู้ เรียน และเป็นวิธีที่ครูอาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศส สามารถน าไปปรับใช้ได้จริง 
        ๔.๒ ด้านผลงานทางวิชาการ 

                     เป็นผู้มีผลงานที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อันเป็นประโยชน์แก่การจัดการเรียน
การสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส อาทิ งานผลิตสื่อการเรียนการสอน งานรวบรวมและเรี ยบเรียงเป็นเอกสาร       
ต าราแบบเรียน งานเขียน บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ผลงานวิจัย หรือเขียนบรรยายความรู้ภาษาฝรั่งเศส
เผยแพร่ทางสื่อทุกประเภท จนเป็นที่ประจักษ์ สามารถอ้างอิงและถือเป็นแบบอย่างได้ 

 
๕. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานหรือเสนอชื่อ 

                       ครูในประจ าการหรืออาจารย์ที่สอนภาษาฝรั่งเศส หรือครูนอกประจ าการหรือเป็นผู้จัดการเรียน
การสอนซึ่งเป็นผู้สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเสนอผลงานด้วยตนเอง หรือได้รับการเสนอชื่อ          
จากบุคคล หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม โดยเสนอผลงานให้ผู้บริหาร
สถานศึกษา/คณบดี ลงนามรับรอง ซึ่งสามารถลงนามรับรองการเสนอได้มากกว่าหนึ่งคน ตามจ านวนที่เสนอขอได้ 
                         ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานด้วยตนเองแล้ว ต้องไม่ให้บุคคลอ่ืน หรือองค์กร หน่วยงานทางการศึกษา 
สถานศึกษา สมาคม มูลนิธิ ชมรม เสนอผลงานซ้ าอีก  
 

๖. การเสนอผลงานเพื่อพิจารณา 

 ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ตามข้อ ๕ กรอกข้อมูลเจ้าของประวัติ   
ที่เสนอชื่อและผลงานตามแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ที่ก าหนดแนบท้ายประกาศนี้ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือก ดังนี้  
 6.1 แบบรายงานประวัติและผลงาน จ านวน 1 เล่ม เย็บเล่มปิดสันให้เรียบร้อย โดยมี    
ความยาวของเนื้อหาและภาคผนวก (ไม่รวมปก/ค าน า/สารบัญ) จ านวนไม่เกิน 30 หน้ากระดาษ A4 พิมพ์ด้วย
อักษรแบบ TH Sarabun PSK ขนาดตัวอักษร 16 point บรรทัดปกติ (Single) พร้อมบันทึกข้อมูลและ
รายงานผลงานเป็นไฟล์ PDF ลงใน Flash Drive  

 ทั้งนี้  ให้กรอกแบบสรุปชื่อผลงานของผู้ที่จะเสนอขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่นฯ 
ประจ าปี ๒๕๖4 (เอกสารหมายเลข ๑) และแบบเสนอผลงานนวัตกรรมหรือการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส (เอกสารหมายเลข ๒) ปรากฏในเอกสารประกอบการเสนอผลงานแนบท้ายประกาศ 
 ๖.๒ วีดิทัศน์การสอนจริง โดยใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ที ่เสนอขอรับรางวัล     
ความยาวไม่เกิน 20 นาที บันทึกลงใน Flash Drive   เป็นไฟล์ MP4 หรืออัปไฟล์วีดิทัศน์บน YouTube 
พร้อมทั้งส่งลิงก์มาพร้อมกับ Flash Drive    

๖.๓  แผนการจัดการเรียนรู้  รวมทั้ งรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้อย่ างน้อย  
๑ ภาคเรียน หรือเค้าโครงการสอน/โครงสร้างการสอน (course outline) อย่างน้อย ๑ ภาคเรียน 

๖.๔ เอกสารทางวิชาการ และ/หรือผลงานวิจัย จ านวนไม่ เกิน ๔ เล่ม ขนาดกระดาษ  A4  
ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังได้ไม่เกิน ๓ ปี 

๖.๕ นวัตกรรมมีกระบวนการสร้าง/พัฒนาที่น่าเชื่อถือ มีคุณภาพ หรือมีประสิทธิภาพ     
ตามเกณฑ์ มาตรฐาน หรือสอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน/หน่วยงานต้นสังกัด 

https://www.officemate.co.th/th/electronics-it/storage/flash-drives
https://www.officemate.co.th/th/electronics-it/storage/flash-drives
https://www.officemate.co.th/th/electronics-it/storage/flash-drives
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๖.๖ ผลการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้ พัฒนาการหลังจากการใช้นวัตกรรม และผลการแก้ปัญหา 
และ/หรือการพฒันา มีการเผยแพร่ผลงาน/ชิ้นงาน จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

หากแบบรายงานประวัติและผลงานเกินจ านวนหน้าที่ก าหนดและไม่เข้าเล่มให้เรียบร้อย 
รวมถึงไม่ส่ง Flash Drive จะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ ฯ และส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
สงวนสิทธิ์ไม่จัดส่งผลงานคืน   

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อตาม ข้อ 5 ให้เสนอผลงานรายละเอียด 
ตามข้อ 6 ไปยังหน่วยงานที่ตนเองสังกัดอยู่ตามแนบท้ายประกาศฯ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564     
เพ่ือพิจารณาคัดเลือกต่อไป  

 
๗. วิธีด าเนินการคัดเลือก  

๗.๑ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส คัดเลือกผลงาน
ของครูในประจ าการสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ศูนย์ฯ ละ ไม่เกิน ๕ คน   

7.2 คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย คัดเลือกผลงานผู้สมควร
ได้รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ดังนี้ 

                           (๑) ครู ในประจ าการจากสถาบันระดับ อุดมศึกษา และโรงเรียนสาธิต                 
ของมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วน จ านวนไม่เกิน ๕ คน 

                              (๒) ครูนอกประจ าการซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย                             
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               
ที่มีคุณสมบัติครบจ านวนไม่เกิน ๕ คน            

เมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วให้หน่วยงานตามข้อ ๗.๑ และข้อ 7.2 ประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับการ
เสนอชื่อให้ทราบเป็นการทั่วไป เพ่ือรับฟังการคัดค้านภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อและเสนอรายชื่อและผลงาน       
ตามข้อ ๖ ไปยังส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอฟังค าคัดค้าน เพ่ือด าเนินการพิจารณาคัดเลือกให้ได้                
ครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2564 ให้ได้ตามจ านวนที่
ก าหนดในประกาศฯ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖4 และส านักงานเลขาธิการคุรุสภาด าเนินการพิจารณาคัดเลือก       
ให้ได้รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖4 ตามจ านวนที่ก าหนดในประกาศฯ  
 
๘. การคัดค้าน 

การคัดค้านให้เป็นไปตามวิธีการที่หน่วยคัดเลือก ตามข้อ ๗.๑ และข้อ 7.2 ก าหนด กรณีมีผู้คัดค้าน     
ให้อยู่ในดุลยพินิจของหน่วยคัดเลือกที่จะพิจารณาค าคัดค้าน และประกาศผลการพิจารณาให้แล้วเสร็จ    
ภายใน 10 วัน ค าวินิจฉัยของหน่วยคัดเลือกถือเป็นที่สุด 

 
9. การตัดสินและมอบรางวัล 
 

9.๑ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจะประกาศผลการคัดเลือกครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น       
เพ่ือรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ กว ประจ าปี 2564 ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖4       
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ถือเป็นที่สุด  
                           9.๒ ก าหนดมอบรางวัล ในงานวันครู พ.ศ. ๒๕๖5 หรือตามความเหมาะสม 
 
 

https://www.officemate.co.th/th/electronics-it/storage/flash-drives


 

- ๕ - 
 
10. การเพิกถอนรางวัล 

ผู้ที่ ได้ รับการคัดเลือกให้ ได้ รับรางวัลตามประกาศนี้  หากมีพฤติกรรมเสื่ อมเสี ย 
ต่อวิชาชีพ หรือขัดต่อจรรยาบรรณของวิ ชาชีพ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพมีสิทธิ เพิกถอนรายชื่อ 
ออกจากบัญชีผู้ได้รับรางวัล หรือเรียกรางวัลคืนแล้วแต่กรณี 
 
    ประกาศ ณ วันที่        มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์เอกชัย กี่สุขพันธ์) 
ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ 



 

หน่วยงานที่ผู้ขอรับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสสามารถส่งเล่มประวัติผลงานเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
     
ที ่ ศูนย์ ที่ต้ัง จังหวัดในพื้นที่ 

๑ กรุงเทพฯ เขต ๑ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย   

๒ กรุงเทพฯ เขต ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
เขตดินแดง 

 

๓ ภาคกลาง โรงเรียนราชินีบูรณะ   

จ.นครปฐม 

นครปฐม, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สระบุรี 

กาญจนบุรี, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม,ลพบุรี 

๔ ภาคตะวันออก โรงเรียนชลกันยานุกูล  

จ.ชลบุร ี

จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดชลบุรี, จังหวัดตราด, จังหวัดระยอง 
,จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว 

๕ ภาคเหนือตอนบน โรงเรียนสันก าแพง   
จ.เชียงใหม่ 

เชียงราย, เชียงใหม่, ล าพูน, ล าปาง, แพร่, พะเยา 

๖ ภาคเหนือตอนล่าง โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   

จ.พิษณุโลก 

ตาก, ก าแพงเพชร, พิษณุโลก, พิจิตร, นครสวรรค์, อุตรดิตถ์
, เพชรบูรณ์, สุโขทัย (๑๕ โรงเรียน) 

๗ ภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย   

จ.ขอนแก่น 

ขอนแก่น, อุดรธานี, บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, สกลนคร, หนองคาย, 
ศรีสะเกษ, ยโสธร, สุรินทร์, อุบลราชธานี, กาฬสินธุ์, 
นครราชสีมา, เลย 

๘ ภาคใต้ตอนบน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย   พังงา, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี, ตรัง, กะบี่, ชุมพร 

๙ ภาคใต้ตอนล่าง โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   
จ.สงขลา 

นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สงขลา 

(จังหวัดที่เหลือปิดหมดแล้ว) 

๑๐ สามาคมครูภาษา
ฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย 

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี
วิทยาลัย 

- ครูในประจ าการระดับอุดมศึกษา 

- ครูนอกประจ าการ หรือผู้จัดการเรียนการสอนนอก
ประจ าการในระดับอุดมศึกษา หรือเป็นผู้สนับสนุนการสอน
ภาษาฝรั่งเศสอย่างต่อเนื่อง 

 

   
 

http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%94/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a2%e0%b8%ad%e0%b8%87/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%89%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b5/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%a7/

