




คํานํา

 สาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศึกษาพจิติร เขต ๑ ไดดาํเนนิงานโครงการ

โรงเรียนวิถีลูกเสือ  โดยใหโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือในหลักสูตร ตามคูมือการจัด

กิจกรรมลูกเสือสํารอง วิชาการฝมือ

 กิจกรรมการเรียนรู เรื่อง การฝมือ ดาวดวงที่ ๑ 

  หุนจําลอง การประดิษฐหุนจําลองจากเศษวัสดุเหลือใช 

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๒   

  การทําวาว การพับกระดาษ นาฬกาจากแดด เข็มทิศจําลอง 

 กิจกรรมการเรียนรู ดาวดวงที่ ๓ 

  การประดิษฐของจากเศษวัสดุ การใชและเก็บรักษาเครื่องมือ

 ในการจัดทําคูมือดังกลาว มีคณะอนุกรรมการ ไดระดมความคิด ความรู              

ในการดาํเนนิงานจนสาํเรจ็ลลุวงดวยความเรยีบรอยโดยมุงหวงัเผยแพรใหสถานศกึษา

ใชเปนคูมือในการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง จํานวน ๑๓ เลม ไดอยางถูกตอง และ                

มีคุณภาพตอไป

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑



สารบัญ

คําชี้แจงการใชคูมือ 

ดาวดวงที่ ๑ (๑ ชั่วโมง) ๑

 กิจกรรม หุนจําลอง ๑

ดาวดวงที่ ๒ (๒ ชั่วโมง) ๔

 กิจกรรม การทําวาว ๔

 กิจกรรม การพับกระดาษ ๗

 กิจกรรม นาฬกาแดด ๘

 กิจกรรม เข็มทิศจําลอง ๘

ดาวดวงที่ ๓ (๑ ชั่วโมง) ๑๑

 กิจกรรม การประดิษฐของจากวัสดุเหลือใช ๑๑

 กิจกรรม การใชและเก็บรกัษาเคร่ืองมือ ๑๒

บรรณานุกรม ๑๔



คําชี้แจงการใชคูมือ

 คูมือการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  วิชาการฝมือ  ตามโครงการโรงเรียน

วิถีลูกเสือของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ จัดทําขึ้น

สําหรับผูกํากับลูกเสือ ใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม มีเนื้อหาที่สอดคลอง 

ครบถวนเปนไปตามขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติ การนําไปใชขึ้นอยูกับ

ดุลยพินิจของสถานศึกษาในการเลือกวาแผนกิจกรรมใด ควรใชเมื่อใด

 เนือ้หา สาระในแผนการจดักจิกรรม จะประกอบดวย เนือ้หาทีจ่ะใหผูเรยีน 

ไดเรียนรูในแตละครั้งมีแนวทางการจัดกิจกรรมวิธีเรียนรูตามเนื้อหา

 บทบาทผูกํากับ

 ศึกษาเอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรม กอนท่ีจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม 

ตามลําดับขั้นตอน คือ  เปดประชุมกอง , เลนเกมหรือเพลง , ปฏิบัติกิจกรรม , 

เลานิทานหรือเรื่องส้ันที่เปนคติ , ปดประชุมกอง

 ผูกํากับผูจัดกิจกรรมตองทราบ เนื้อหา สาระ , จุดประสงคที่ตองการ, 

เตรียมสื่ออุปกรณและการประเมินผลในแตละครั้ง

 บทบาทลูกเสือ

 มีความพรอม ในการจัดกิจกรรม  ปฏิบัติกิจกรรม ตามกระบวนการของ

ลูกเสือ





ดาวดวงที่ ๑

หุนจําลอง (๑ ชั่วโมง)

เนื้อหา

๑. หุนจําลอง

 หุนจําลอง (Models) หมายถึง วัสดุสามมิติที่สรางขึ้นเพื่อเลียนแบบของจริง

เนื่องจากขอจํากัดบางประการที่ไมสามารถจะใชของจริงประกอบการเรียนการสอน

ได เชน การอธิบายลักษณะและตําแหนงของอวัยวะภายในรางกายของคนหรือสัตว 

ดังนั้นของจําลองจึงมีคุณคาตอการเรียนใกลเคียงกับของจริง

 การประดิษฐหุนจาํลองหรือสิง่ของงายๆจากเศษวัสดุทีส่ามารถนํามาประดิษฐ

เปนหุ นจําลอง หรือสิ่งของงายๆ เชนนําเศษกระดาษมาประดิษฐเปนดอกไม                     

ขวดพลาสตกิหรอืกลอง นาํมาประดษิฐเปนตุกตาหรอืหุนยนต ไมไอตมินาํมาประดษิฐ

เปนกลองใสดินสอ

อุปกรณที่ใชในการประดิษฐ

 ๑. เศษวัสดุ เชน เศษผา  เศษกระดาษ  ขวดเปลา  หลอดดาย  

 ๒. ไมไอติม กานมะพราว ฯลฯ

 ๓. อุปกรณ เชน กรรไกร  สีเมจิก  สีเทียน  กาว  คัตเตอร ฯลฯ

 ๔. ตัวอยางหุนจําลองหรือสิ่งประดิษฐ

๑



๒

ใบความรู

ภาพตัวอยางหุนจําลอง/สิ่งประดิษฐจากเศษวัสดุ



๓

เพลง

ลิมโบลูกเสือ

  สนุกกันไปพาใจใหรื่นเริง รวมบันเทิงกับลูกเสือดีกวา (ซํ้า)

 กายและใจจะคลายเหน่ือยลา ยังรักษาอายุยืนนาน

 กิจการงานลูกเสือไมหวั่น  เพราะทุกวันในเราร่ืนเริง

เรื่องสั้นที่เปนประโยชน

เศษผาคุณยาย

น.ส.อุทัยวรรณ ชิดสูงเนิน  ผูแตง

 ปดเทอมปลาย จิ๊บจิ๊บไปเท่ียวบานคุณตา คุณยาย ที่ตางจังหวัด บานคุณตา 

คุณยายเปนบานสวน ปลูกผลไมตางๆ มากมาย จิ๊บจิ๊บสนุกสนานกับการเขาสวน เพื่อ

ไปเก็บผลไมกับคุณตาคุณยาย นานเขาจิ๊บจิ๊บรูสึกเบ่ือ ไมอยากเขาสวนอีก จึงบอก         

คุณยายวา อยากอยูเลนที่บาน คุณยายเห็นวา ถาจิ๊บจิ๊บอยูบาน นั่ง ๆ นอน ๆ เลนอยู

จะทําใหเสียเวลาเปลา จึงสอนใหจิ๊บจ๊ิบ นําเศษผาท่ีเหลือจากท่ีใชแลวมาประดิษฐ         

พรมเช็ดเทา จิ๊บจิ๊บจึงเอาเศษผาเหลือใชของยาย  มาตัดเปนชิ้นเล็ก ๆ  ตามที่ยายสอน

แลวนํามาสอดกับถงุใสนํา้ตาลทรายขนาดใหญทีต่ดัเปนส่ีเหลีย่ม จิบ๊จิบ๊ทาํพรมเชด็เทา

ทกุวนั จนเสรจ็และนาํกลับบานไปอวดพอกบัแม ทกุคนชืน่ชมจิบ๊จิบ๊ วาเปนเดก็ด ีรูจกั

ใชเวลาวางใหเปนประโยชน

เรือ่งน้ีสอนใหรูวา  เศษวสัดทุีเ่หลอืใช สามารถนํามาประดิษฐเปนของใช หรอืของเลน

ได นอกจากจะทําใหไดของใชโดยไมตองซ้ือใหมแลวยงัเปนการรูจกัใชเวลาวางใหเปน

ประโยชนดวย



๔

ดาวดวงที่ ๒

วิถีไทยและภูมิปญญาทองถิ่น (๒ ชั่วโมง)

เนื้อหา

 ๑. การทําวาว

 ๒. การพับกระดาษ

 ๓. นาฬกาแดด

 ๔. เข็มทิศจําลอง

ชั่วโมงที่ ๑  (การทําวาวและการพับกระดาษ)

การทําวาว

 ลูกเสือปฏิบัติตนตามวิถีไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน ดวยการประดิษฐ และ

เลนวาวไทย

วาวอีลุม

 ภาคกลาง ไดแก วาวจุฬา วาวอีลุม วาวปกเปา (มีหางยาว
ที่มุมลางของตัววาว ขนาดเล็กกวาวาวจุฬา ๑-๒ เทา) และวาว
อีแพรค

วาวอีแพรค
วาวปกเปา

วาวจุฬา

วาวไทย



๕

 วาว เปนกีฬาท่ีสนุกสนานอยางหนึง่ นยิมเลนกันมาต้ังแตคร้ังโบราณ ในฤดรูอน 

หรือหนาลมวาว ประมาณเดือนมีนาคมของทุกป การเลนวาวของคนไทยเปนการ

แขงขนักีฬา พืน้เมอืง การตอสูใชความสามารถ ไหวพริบ และกาํลงัความฉบัไวในการชัก 

เอาชนะดวยกระแสแรงลมท่ีพัด เพื่อใหวาวกินลม วาวท่ีรูจักกันดีตามพ้ืนบานท่ัวไป 

คือ วาวอีลุม วาวจุฬา วาวปกเปา ฯลฯ

การทําวาวอีลุม

วัสดุอุปกรณ

 - ไมไผแกลําตรง ควรมีปลองยาวประมาณ ๑-๒ ฟุต

 - กระดาษแกวหรือกระดาษวาวสีตาง ๆ

 - เชือกปาน

 - กาวลาเท็กซ หรือแปงเปยก

 - มีดจักตอก

 - เชือก ดาย

 - กระดาษหนังสือพิมพ



๖

หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร

 วาวลอยตวัในอากาศในลกัษณะคลายเครือ่งบนิ กระแสลมผลกัใหเกดิแรงยก

ทีต่วัวาว เอยีงทาํมุมกบัทิศทางลม สายปาน ทีด่งึรัง้อยูนัน้ชวยไมใหตวัวาวหลดุลอยไป

วิธีทํา

 ๑. ตัดไมไผ ผาเปนซี่เล็ก ๆ เลือกมา ๒ อัน นํามาเหลาใหกลมกลึง ใหติดผิว

ไผ เพราะทําใหมสีปริง อนัหน่ึงเรียกไมปก อกีอนัหน่ึงเรียกไมอก ไมปกตองเหลาปลาย

ทั้ง ๒ ขางใหเรียว ทานํ้ามันแลวลนไฟ

 ๒. นาํไมอกและไมปก มาผกูมดัเขาดวยกนัดวยเชอืกดาย มัดต้ังฉากกันใหจดุ

ที่ผูกอยูประมาณ ๑/๕ ของไมอก และ ๑/
๒
ของไมปก

 ๓. ผูกดายที่ปลายท้ังสองขางไมอก แลวโยงเชือกไปยังไมปกผูกเชือกของ           

กับปลายทั้ง ๒ ขางพยายามดึงใหโกงโคงงอลงมา พอสวยงาม ขึงเชือกใหตึงเรียกวา 

โครงวาว

 ๔. ตดักระดาษแกวส ีตามแบบทีข่ึน้โครงวาว เผือ่รมิไวประมาณ ๑ เซนตเิมตร 

จากนั้นทากาว หรือแปงเปยกบนของกระดาษ ใหทั่วทุกดาน แลวคอยๆ พับทบปดลง

บนเชือกขึงกระดาษใหตึงทุกดาน

 ๕. ตัดกระดาษสมุด หรือกระดาษหนังสือพิมพ เปนวงกลมขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง ๔-๕ เซนติเมตร ๒ ชิ้น ปดลงบนไมแกน บริเวณกลางตัววาว ๒ จุด

การผูกเชือก

 นําเชือกปาน (หรือเชือกวาว) ผูกตรงจุด ๒ จุดท่ีติดกระดาษวงกลมไวดวย

เงื่อนผูกซุง  นําไปทดลอง ถาวาไมขึ้นตองถวงดวย พูปก และพูหาง 

 



๗

การพับกระดาษ

การพับหมวก

 ๑. ใชกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทบครึ่งแลวพับริมซายขวา ใหจรดกัน             

ตรงกลาง

 ๒. แยกริมกระดาษซายขวา ใหดานบนที่ทบไวเปนมุมแหลมติดดานที่พับ 

คร่ึงแรก

 ๓. ยกกลับดานหนาลง พับรอยที่ทบไวใหเหมือนดานแรก

 ๔. พับกระดาษดานลาง ๒ ครั้ง เปนขอบหมวกท้ัง ๒ ขาง แลวจับตรงกลาง

ขอบหมวกแยกออก จะไดหมวกทรงสูงกลางยุบลงตามความตองการ



๘

ชั่วโมงที่ ๒ (นาฬกาแดดและเข็มทิศจําลอง)

นาฬกาแดด

วิธีทํา

 ๑. ปรับพื้นดินสวนท่ีจะทําเปนนาฬกาใหเรียบ

 ๒. เตรียมหมุดไม สําหรับเปนเลขบอกเวลา

 ๓. วางไมยาวพอสมควร ใหเงาปลายไมทั้งสองอยูบนพื้นดิน ปลายทิศเหนือ

ชี้ลงดิน ปลายทิศไดชี้เฉียงขึ้น ๔๕ องศา

 ๔. ปกปลายไมดานทิศเหนือลงในดิน สังเกตเงาไมจากดวงอาทิตยที่เคลื่อน

ไปตามเวลา

 ๕. ตอกหมุดลงในดินทุก ๆ ครึ่งชั่วโมง เปนเข็มนาฬกา ซึ่งเดินจนกระทั่ง         

เงาไมจรดเปนวงกลม

 ๖. เตรียมแผนกระดาษแข็ง เขียนรูปวงกลม แลวจดเวลาท่ีตอกหมุดทุกครึ่ง

ชั่วโมง

เข็มทิศจําลอง

อุปกรณ  ไดแก แทงแมเหล็ก เข็มเย็บผา ไมก็อก อางน้ํา

วิธีทํา

 ๑. วางเข็มเย็บผาในแนวราบ

 ๒. ใชขัว้เหนอืของแมเหลก็ ลากถจูากหวัเขม็ไปจนสดุปลายเขม็ ทาํซ้ําหลายๆ 

คร้ัง เข็มเย็บผาจะกลายเปนแมเหล็ก

 ๓. วางเขม็เยบ็ผาบนไมกอ็ก แลวนําไปลอยในอางนํา้จะเหน็วา ปลายเขม็นัน้

ชี้ไปทางทิศเหนือเสมอ



๙

เพลง

วาว

  วาวเอย  วาวไทย  มีมากมาย  อยูในบานเรา

  วาวลม วาวงู ปกเปา  วาวคน  วาวจุฬา  วาวเตา

  วาวนก  วาวดาว  ไมไผมาเหลา  ทําวาวกัน

กายบริหาร

  กํามือขึ้นแลวหมุน หมุน ชูมือขึ้นแลวโบกไปมา (ซํ้า)

  กางแขนขึ้นและลง     พับแขนมือแตะไหล

  กางแขนขึ้นและลง  ชูมือตรงหมุนไปรอบตัว

เรื่องที่เปนประโยชน

ความสามัคคีของมด

 มีแมลงตัวหนึ่งไดตกลงทามกลางฝูงมด ประมาณ ๑๐ ตัวแมวาแมลงจะมี

ขนาดใหญกวามด แตเมื่อถูกฝูงมดรุมกัดในขณะท่ีมันพยายามด้ินเพ่ือใหรอดพนจาก

การทํารายแคแมลงตัวใหญก็ทําไดแคเพียงสะบัดใหมดประมาณ ๕ ตัว หลุดออกไป

เทานั้นในขณะนั้นมดฝูงใหญไมตํ่ากวา ๑๐๐ ตัว ก็มารุมกัดแมลงจนมันตองพายแพ

ถึงแกความตายในที่สุด

 ฝูงมดชวยกันแบกซากแมลงกลับรังในระหวางทาง มดตัวหนึ่งก็ไดอวดอาง       

ถงึความสามารถของตนโดยการตรงเขาไปแบกหนวดคร่ึงเสนของแมลง แตปรากฏวา

แมเพียงหนวดครึ่งเสนของแมลงมันก็ไมสามารถที่จะแบกได ครั้นเมื่อมันมองเพื่อนๆ 

ที่ชวยกันแบกแมลงยักษกลับรังอยางสบาย มันจึงตะโดนเรียกเพื่อนๆ มาชวยกันแบก



๑๐

หนวดที่มันไมสามารถจัดการได เมื่อเพ่ือนๆ ประมาณ ๑๐ ตัวมาชวยกันก็สามารถ        

ขนหนวดแมลงกลับรังไดราวกับไมไดแบกอะไรเลย

เรื่องนี้สอนใหรูวา  ความสามัคคีรวมแรงรวมใจ เปนบอเกิดแหงความสําเร็จ

เดือดรอนเพราะปาก

 เตาตัวหน่ึงและหงสสองตัวสนิทสนมกันมาก ไดอาศัยอยูและเท่ียวหากิน             

ที่สระน้ําแหงหน่ึงเปนประจํา อยูมาวันหน่ึงหงสไดชวนเตาไปยังสระอีกแหงหน่ึง              

ซึ่งสวยงามนาอยูมาก เตาบอกวาตนบินไมไดจะไปไดอยางไร หงสจึงขอคําสัญญาวา

เม่ือหงสพาบินไปหามเตาพูดเด็ดขาดไมวาจะเห็นอะไรก็ตาม

 หงสทั้งสองจึงคาบปลายไมตัวละขาง ใหเตาคาบกลางไม และพาเตาบินไป

กลางอากาศในระหวางทางท่ีพาเตาบินไปมีเด็กเล้ียงวัวกลุมหน่ึงเห็นหงสหามเตา               

จึงรองวา “หงสหามเตา เตาบินไมได” รองกันเสียงเซ็งแซ เตาจึงเกิดความไมพอใจ           

อาปากดาเด็ก แตไมทันไดดา เตาก็รวงลงสูพิ้นดินกระดองแตกตายไปเสียกอน

เรื่องนี้สอนใหรูวา  ควรพูดใหถูกที่และถูกเวลาเทานั้น



๑๑

ดาวดวงที่ ๓

การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุและการเก็บรักษาเคร่ืองมือ (๑ ชั่วโมง)

เนื้อหา

 ๑. การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ

 ๒. การเก็บรักษาเคร่ืองมือ

การประดิษฐสิ่งของจากเศษวัสดุ

 วสัด ุหมายถงึ วตัถุทีน่าํมาใชในงานตางๆ ซึง่มรีะยะการใชงานไมมากนกั เชน 

กระดาษ ดินสอ

 เศษวัสดุ หมายถึง เศษวัตถุที่เหลือจากการใช เชน กระปองนํ้าอัดลม              

แกนกระดาษชําระ หลอดกาแฟ 

 วัสดุในทองถ่ิน หมายถึง วัตถุตามธรรมชาติที่มีในทองถ่ิน เชน ผักตบชวา 

ใบตาล  กระบอกไมไผการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุและเศษวัสดุ เปนการสงเสริม         

ความคดิสรางสรรคในดานการออกแบบ  ฝกฝนใหเรารูจกัวางแผนการทาํงาน  มคีวาม

อดทนตองานทีท่าํ  สามารถแกปญหาจากการปฏบิตังิานและปลกูฝงใหรูจกัการใชเวลา

ใหเปนประโยชน การประดิษฐสิ่งของมีทั้งของเลนของใชและของประดับตกแตง

การฝกปฏิบัติเกี่ยวกับงานประดิษฐ 

 การประดิษฐของใช ของประดับตกแตงเปนการสรางสรรคผลงานท่ีมีคุณคา 

และมเีอกลกัษณเฉพาะของผูประดษิฐแตละคน โดยเลอืกใชวสัดุตางๆกนั เชน เศษวสัดุ 

เศษวัสดุเหลือใช วัสดุที่มีอยูในทองถิ่นสามารถนํามาประดิษฐใหเปนผลงาน  เปนการ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน สรางความภาคภูมิใจ  มีความสนุกสนาน อีกทั้งเปนการ

พฒันาทักษะฝมอื  สามารถนําไปประกอบอาชีพอเพือ่เสรมิสรางรายไดใหกบัครอบครวั

อีกทางหน่ึง



 การประดิษฐของใช ของใชเปนสิ่งของที่นํามาชวยในการทํางาน โดยใชงาน

ไดมากนอยแตกตางกัน ซึ่งเราสามารถทําขึ้นใชไดเอง เปนการชวยประหยัดคาใชจาย

ใหแกตนเองและครอบครัว ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในผลงาน หรือผูอื่นที่พบเห็น           

ก็ชื่นชมในผลงานเราดวยในการประดิษฐของใช ผูประดิษฐควรยึดหลักการดังนี้

 ๑. สํารวจความตองการของตนเองวาประดิษฐชิ้นงานอะไร

 ๒. ศึกษาหลักการและวิธีการประดิษฐของชิ้นงานท่ีตองการประดิษฐ

 ๓. สํารวจวาชิ้นงานที่สนใจ และตองการประดิษฐมีความจําเปนและสําคัญ

ที่จะนํามาใชในบานของลูกเสือไดคุมคาและเปนประโยชน

 ๔. การประดิษฐชิน้งานแตละชิน้ควรหาแนวทาง และวธิกีารทําใหชิน้งานน้ัน

มีความคงทนในการใชงาน

 ๕. ความปลอดภัยในการประดิษฐชิ้นงาน ลูกเสือตองรูจักวิธีการปองกัน

ตนเองในขณะทํางาน

วิธีใชและการรักษาเครื่องมือ

 การใชมีด มีดเปนของมีคม หากไมระมัดระวังอาจเกิดอันตรายได ตามปกติ

มีดพับจะเก็บไวที่ดามโดยซอนคมไว เวลาใชใหหันคมมีดออกนอกตัวเสมอ อยาใชกับ

วัตถุที่แข็งเกินไปจะทําใหมีดทื่อหรือบ่ิน อยาวางมีดทิ้งไวบนพื้นดินหรือวางกับพื้น           

จะเตะถูกเปนอันตราย การใชจะตองจับที่ดามถือใหมั่น ใหคมมีดไปสัมผัสกับวัสดุ

สิ่งของที่ตองการตัด และไมนําเอามาแกวงลอเลนกัน เมื่อใชแลวควรลางเช็ดถูใหแหง

สะอาด แลวชะโลมดวยนํ้ามันเก็บไวที่มิดชิด

 การเลือ่ย กอนจะเล่ือยจะตองไมมเีหลก็หรอืตะปูฝงอยู หากไมเปอนดิน ทราย 

โคลนตองทาํใหสะอาดกอนเลือ่ย การสงเลือ่ยขึน้ทีส่งู ถายนิสงไมถงึใหผกูดามสาวขึน้ไป 

เลื่อยที่ใชงานมากๆ ฟนทื่อ ใหลับดวยตะไบสามเหลี่ยม หลังใชปดแปรงเช็ดส่ิงสกปรก 

ชะโลมน้ํามันใหทัว่ การเกบ็เลือ่ยควรแขวน ไมวางหรือพิง และควรหาปลอกหุมปองกัน

ฟนเลื่อยบิ่น

๑๒



๑๓

 การใชเครื่องมืออื่นๆ เชน กรรไกร คอน ไขควง ก็เชนเดียวกับการใชมีด เลื่อย 

คือ ถารูจักใชและวิธีบํารุงรักษา จะใชไดนานและคงทนถาวร ขอที่ควรระวังคือ อยา

ใชผิดประเภทเพราะจะไมไดผลและอาจเกิดอันตรายตอผูใชดวย

เพลง

สุขอุรา

 สุขฤทัยเพลินใจเพลินตา  สุขอุราเพลินตาเพลินใจ

โอละเนอ  โอละเนอ (ซํ้า)   ฉันไดเจอเพื่อนใจเพื่อนใจ(ซํ้า)
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 ๑๖.  นางสาวสุดใจ  กกมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลพิจิตร คณะทํางาน

 ๑๗.  นางนพวรรณ  วิจิตรเนตร ครูโรงเรียนบานสวนแตง คณะทํางาน

 ๑๘.  นางสมทรง  ทองสวาง ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๑๙.  นายฤทธิพร  ชมพู ครูโรงเรียนบานหัวดง คณะทํางาน

 ๒๐.  นางสาวสมพิศ  ฑีฆะภรณ ครูโรงเรียนบานเนินยาว คณะทาํงาน

 ๒๑.  นางนิตยา  นากแนม ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๒.  วาที่รอยตรีปริญญา  เถื่อนช่ืน  ครูโรงเรียนวัดเขารูปชาง คณะทํางาน

 ๒๓.  นางสาวปราณี  สุขาภิรมย ครูโรงเรียนบานเมืองเกา คณะทํางาน

 ๒๔.  นายวุฒิศักดิ์  คํามา ครูโรงเรียนเนินหัวโลหนองยางพิทยาคม   

    คณะทํางาน

 ๒๕.  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิจิตร    

   คณะทาํงานและเลขานุการ

 ๒๖.  นายวิษณุ  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

 ๒๗.  นางรัตนา  สนป ครูโรงเรียนบานสวนแตง                  

   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

บรรณาธิการกิจ

  นางสาวธนาธิ  เหรียญวิลาศ

ออกแบบปก

        นายจักรพันธ  ศรีภิรมย



๑๗



๑๙


