
แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบลบางหมาก  กศน.อําเภอกันตัง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

๑.ชื่อบ�านหนังสือ พรุใหญ) ชื่อเจ�าของบ�าน  นายอีสมะแอน  เพ็ชร-สนั่น                                     
๒.ชื่ออาสาสมัครส)งเสริมการอ)าน  นายอีสมะแอน  เพ็ชร-สนั่น 
๓.ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  ๙๙   ชื่อหมู)บ�าน พรุใหญ) หมู)ท่ี  ๒  ถนน  -  ตําบล บางหมาก อําเภอ กันตัง  จังหวัด  ตรัง               
โทรศัพท- -      สถานท่ีใกล�เคียง มัสยิดบ�านทุ)งทับไท 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต)อคน/วัน   ๒๐  คน  จํานวนหนังสือขวัญเรือน ๒ เล)ม,คู)สร�างคู)สม ๔ เล)ม ต)อเดือน /                  
สื่อสิ่งพิมพ-วันละ ๒ ฉบับ 
จํานวนวัสดุ/อุปกรณ-  ป=าย  ๑  ชิ้น   โต>ะ  -   ตัว        เก�าอ้ี   -   ตัว  
                               ชั้นวาง    ๑  ตัว อ่ืนๆ  โต>ะ- ม�านั่ง     จํานวน       ๑   ชุด         
๕.ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 -  การจัดเก็บหนังสือประเภท นิตยสาร ไม)สามารถเก็บให�อยู)ในสภาพเดิมได�   
 -  เนื่องจาก ท่ีบ�านเปBนร�านขายของชํา ขายกาแฟ และขายขนมจีน ในตอนเช�า   ส)วนมากผู�มาใช�บริการจะเปBนลูกค�า
    ในละแวกนั้น และผู�ใช�บริการ ส)วนใหญ)จะไม)ต�องการลงซ่ือ 
 -  กลุ)มผู�อ)านท่ีเปBนวัยรุ)น มีความต�องการให�เพ่ิมหนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ ดารา เช)น ทีวีพูล หรือ สตาร-นิวส-   
             หรือ ชีวจิต สุขภาพ สําหรับกลุ)ม กลุ)มผู�ใหญ) เปBนต�น   

๖.แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือ  ท่ีวางหนังสือพิมพ-   
 - ควรรับหนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ ดารา เช)น ทีวีพูล หรือ สตาร-นิวส- หรือ ชีวจิต สุขภาพ 

๗.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 

                 
     

                                                                                                   

                                      ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
                      หมู�ท่ี ๒  บ�านพรุใหญ� ต.บางหมาก อ.กันตัง 
           

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

  

   โรงเรียนบ�านพรุใหญ�       

บ�าน 

มัสยิด 
บ�านทุ�งทบัไท 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม.๒ 

ไป
กัน
ตัง 



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบลบางหมาก   กศน.อําเภอกันตัง      สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
๑.ชื่อบ�านหนังสือ  บ�านโต>ะเมือง ชื่อเจ�าของบ�าน นางสุภร  พรมจิตร 
๒.ชื่ออาสาสมัครส)งเสริมการอ)าน นางสุภร  พรมจิตร 
๓.ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  ๑๑๙/๑  ชื่อหมู)บ�าน โต>ะเมือง  หมู)ที ๔  ถนน  -  ตําบลบางหมาก  อําเภอ กันตัง       จังหวัด ตรัง             
โทรศัพท-   ๐๘-๙๓๙๐-๕๙๒๕   สถานท่ีใกล�เคียง กลุ)มโต>ะเมืองบาติก 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต)อคน/วัน     ๑๘     คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู)สร�างคู)สม จํานวน ๒/๔ เล)มต)อเดือน/ 
สื่อสิ่งพิมพ-วันละ ๒ ฉบับ  
จํานวนวัสดุ /อุปกรณ-  ป=าย ๑  ชิ้น   โต>ะ       -     ตัว        เก�าอ้ี.          -       ตัว  
                               ชั้นวาง  ๑  ตัว อ่ืนๆ   โต>ะ – เก�าอ้ี  ๑ ชุด         
๕.ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 - ผู�ใช�บริการไม)ต�องการลงชื่อเวลามาใช�บริการอ)านหนังสือ แต)ต�องการยืมหนังสือไปอ)านท่ีบ�านซ่ึงเจ�าบ�านไม)มีเวลา    
            มากพอในการดูแลส)วนนี้  

๖.แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือเพ่ิม เพราะทุกเดือนจะมีหนังสือเพ่ิมข้ึน นอกจากท่ีรับจากร�านประจําแล�วจะมีผู�บริจาคมาให�
   แต)ไม)มีท่ีวางหรือชั้นวาง  
 - ต�องการท่ีแขวนหนังสือพิมพ-เพ่ิมเพราะถ�าจะให�ทําคงไม)มีเวลา  
 - ต�องการหนังสือประเภท บันเทิง ทีวี หรือ สตาร-นิวส-  

๗.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

                                                                                                 

                 ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
             หมู�ท่ี ๔ บ�านโต*ะเมือง  ต.บางหมาก อ.กันตัง 
 

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

  

บ�าน 

                ไป  กนัตงั 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม. ๔  
(กลุ�มโต*ะเมือง

บาติก) 

ร�านขาย 
ของชํา   

ร�านขาย 
ของชํา   



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบลบางหมาก    กศน.อําเภอกันตัง     สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 

๑.ชื่อบ�านหนังสือ บ�านตะเคียนหลบฟ=า ชื่อเจ�าของบ�าน  นายเกษม  ศรีอ)อน 
๒.ชื่ออาสาสมัครส)งเสริมการอ)าน  นายเกษม  ศรีอ)อน 
๓.ท่ีต้ัง บ�านเลขที ๑๒๒/๑   ชื่อหมู)บ�าน ตะเคียนหลบฟ=า  หมู)ท่ี  ๖  ถนน  -  ตําบลบางหมาก อําเภอ กันตัง    จังหวัด ตรัง             
โทรศัพท-   ๐๘-๖๙๔๓-๗๗๙๔    สถานท่ีใกล�เคียง ตลาดนัดบ�านตะเคียนหลบฟ=า 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต)อคน/วัน   ๑๕  คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู)สร�างคู)สม จํานวน  ๒/๔  เล)มต)อเดือน/ 
 สื่อสิ่งพิมพ-วันละ ๒ ฉบับ 
  จํานวนวัสดุ อุปกรณ-  ป=าย  ๑   ชิ้น   โต>ะ  ๑  ตัว        เก�าอ้ี  ๔  ตัว  
                               ชั้นวาง  -  ตัว อ่ืนๆ  -   
๕.ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 -  เนื่องจากมีหนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ-เพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีรับประจํา และผู�นํามาบริจาค แต)ขาดชั้นวาง ตู� การเก็บและการ 
    ดูแลจึงไม)สามารถเก็บให�อยู)ในสภาพท่ีดีได� 
 -  การลงชื่อผู�ใช�บริการ  ทําได�ยาก ผู�ใช�ส)วนใหญ)ไม)ต�องการเพราะเห็นว)าเสียเวลา บางคนมาอ)านทุกวันก็ต�อง     
             ลงชื่อทุกวัน   

๖.แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 -  ขอชั้นวางหนังสือ   และท่ีแขวนหนังสือพิมพ- เพ่ิม 

๗.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
                   

                   
                ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
                  หมู�ท่ี ๖  บ�านตะเคียนหลบฟ2า  ต.บางหมาก  อ.กันตัง 
   
 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 
  

ถนน ภายในหมู�บ�าน 

ตลาดนัดบ�าน
ตะเคียนหลบฟ2า 

 
ร�านขาย
ของชํา 

 

 

ไป 
กันตัง 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม.๖ 

ม.๖ 

 

บ�าน 
  

 

บ�าน 
  



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบลบางหมาก  กศน.อําเภอกันตัง  สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

๑.ชื่อบ�านหนังสือ พรุใหญ) ชื่อเจ�าของบ�าน  นายอีสมะแอน  เพ็ชร-สนั่น                                     
๒.ชื่ออาสาสมัครส)งเสริมการอ)าน  นายอีสมะแอน  เพ็ชร-สนั่น 
๓.ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  ๙๙   ชื่อหมู)บ�าน พรุใหญ) หมู)ท่ี  ๒  ถนน  -  ตําบล บางหมาก อําเภอ กันตัง  จังหวัด  ตรัง               
โทรศัพท- -      สถานท่ีใกล�เคียง มัสยิดบ�านทุ)งทับไท 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต)อคน/วัน   ๒๐  คน  จํานวนหนังสือขวัญเรือน ๒ เล)ม,คู)สร�างคู)สม ๔ เล)ม ต)อเดือน /                  
สื่อสิ่งพิมพ-วันละ ๒ ฉบับ 
จํานวนวัสดุ/อุปกรณ-  ป=าย  ๑  ชิ้น   โต>ะ  -   ตัว        เก�าอ้ี   -   ตัว  
                               ชั้นวาง    ๑  ตัว อ่ืนๆ  โต>ะ- ม�านั่ง     จํานวน       ๑   ชุด         
๕.ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 -  การจัดเก็บหนังสือประเภท นิตยสาร ไม)สามารถเก็บให�อยู)ในสภาพเดิมได�   
 -  เนื่องจาก ท่ีบ�านเปBนร�านขายของชํา ขายกาแฟ และขายขนมจีน ในตอนเช�า   ส)วนมากผู�มาใช�บริการจะเปBนลูกค�า
    ในละแวกนั้น และผู�ใช�บริการ ส)วนใหญ)จะไม)ต�องการลงซ่ือ 
 -  กลุ)มผู�อ)านท่ีเปBนวัยรุ)น มีความต�องการให�เพ่ิมหนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ ดารา เช)น ทีวีพูล หรือ สตาร-นิวส-   
             หรือ ชีวจิต สุขภาพ สําหรับกลุ)ม กลุ)มผู�ใหญ) เปBนต�น   

๖.แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือ  ท่ีวางหนังสือพิมพ-   
 - ควรรับหนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ ดารา เช)น ทีวีพูล หรือ สตาร-นิวส- หรือ ชีวจิต สุขภาพ 

๗.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 

                 
     

                                                                                                   

                                      ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
                      หมู�ท่ี ๒  บ�านพรุใหญ� ต.บางหมาก อ.กันตัง 
           

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

  

   โรงเรียนบ�านพรุใหญ�       

บ�าน 

มัสยิด 
บ�านทุ�งทบัไท 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม.๒ 

ไป
กัน
ตัง 



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบลบางหมาก   กศน.อําเภอกันตัง      สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
๑.ชื่อบ�านหนังสือ  บ�านโต>ะเมือง ชื่อเจ�าของบ�าน นางสุภร  พรมจิตร 
๒.ชื่ออาสาสมัครส)งเสริมการอ)าน นางสุภร  พรมจิตร 
๓.ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  ๑๑๙/๑  ชื่อหมู)บ�าน โต>ะเมือง  หมู)ที ๔  ถนน  -  ตําบลบางหมาก  อําเภอ กันตัง       จังหวัด ตรัง             
โทรศัพท-   ๐๘-๙๓๙๐-๕๙๒๕   สถานท่ีใกล�เคียง กลุ)มโต>ะเมืองบาติก 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต)อคน/วัน     ๑๘     คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู)สร�างคู)สม จํานวน ๒/๔ เล)มต)อเดือน/ 
สื่อสิ่งพิมพ-วันละ ๒ ฉบับ  
จํานวนวัสดุ /อุปกรณ-  ป=าย ๑  ชิ้น   โต>ะ       -     ตัว        เก�าอ้ี.          -       ตัว  
                               ชั้นวาง  ๑  ตัว อ่ืนๆ   โต>ะ – เก�าอ้ี  ๑ ชุด         
๕.ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 - ผู�ใช�บริการไม)ต�องการลงชื่อเวลามาใช�บริการอ)านหนังสือ แต)ต�องการยืมหนังสือไปอ)านท่ีบ�านซ่ึงเจ�าบ�านไม)มีเวลา    
            มากพอในการดูแลส)วนนี้  

๖.แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือเพ่ิม เพราะทุกเดือนจะมีหนังสือเพ่ิมข้ึน นอกจากท่ีรับจากร�านประจําแล�วจะมีผู�บริจาคมาให�
   แต)ไม)มีท่ีวางหรือชั้นวาง  
 - ต�องการท่ีแขวนหนังสือพิมพ-เพ่ิมเพราะถ�าจะให�ทําคงไม)มีเวลา  
 - ต�องการหนังสือประเภท บันเทิง ทีวี หรือ สตาร-นิวส-  

๗.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

                                                                                                 

                 ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
             หมู�ท่ี ๔ บ�านโต*ะเมือง  ต.บางหมาก อ.กันตัง 
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บ�าน 

                ไป  กนัตงั 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม. ๔  
(กลุ�มโต*ะเมือง

บาติก) 

ร�านขาย 
ของชํา   

ร�านขาย 
ของชํา   



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบลบางหมาก    กศน.อําเภอกันตัง     สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 

๑.ชื่อบ�านหนังสือ บ�านตะเคียนหลบฟ=า ชื่อเจ�าของบ�าน  นายเกษม  ศรีอ)อน 
๒.ชื่ออาสาสมัครส)งเสริมการอ)าน  นายเกษม  ศรีอ)อน 
๓.ท่ีต้ัง บ�านเลขที ๑๒๒/๑   ชื่อหมู)บ�าน ตะเคียนหลบฟ=า  หมู)ท่ี  ๖  ถนน  -  ตําบลบางหมาก อําเภอ กันตัง    จังหวัด ตรัง             
โทรศัพท-   ๐๘-๖๙๔๓-๗๗๙๔    สถานท่ีใกล�เคียง ตลาดนัดบ�านตะเคียนหลบฟ=า 
๔.จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต)อคน/วัน   ๑๕  คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู)สร�างคู)สม จํานวน  ๒/๔  เล)มต)อเดือน/ 
 สื่อสิ่งพิมพ-วันละ ๒ ฉบับ 
  จํานวนวัสดุ อุปกรณ-  ป=าย  ๑   ชิ้น   โต>ะ  ๑  ตัว        เก�าอ้ี  ๔  ตัว  
                               ชั้นวาง  -  ตัว อ่ืนๆ  -   
๕.ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 

 -  เนื่องจากมีหนังสือ นิตยสาร สิ่งพิมพ-เพ่ิมข้ึน ท้ังท่ีรับประจํา และผู�นํามาบริจาค แต)ขาดชั้นวาง ตู� การเก็บและการ 
    ดูแลจึงไม)สามารถเก็บให�อยู)ในสภาพท่ีดีได� 
 -  การลงชื่อผู�ใช�บริการ  ทําได�ยาก ผู�ใช�ส)วนใหญ)ไม)ต�องการเพราะเห็นว)าเสียเวลา บางคนมาอ)านทุกวันก็ต�อง     
             ลงชื่อทุกวัน   

๖.แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 -  ขอชั้นวางหนังสือ   และท่ีแขวนหนังสือพิมพ- เพ่ิม 

๗.แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
                   

                   
                ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
                  หมู�ท่ี ๖  บ�านตะเคียนหลบฟ2า  ต.บางหมาก  อ.กันตัง 
   
 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ)ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 

 
 
 

ถนน ภายในหมู�บ�าน 

ตลาดนัดบ�าน
ตะเคียนหลบฟ2า 

 
ร�านขาย
ของชํา 

 

 

ไป 
กันตัง 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะ ม.๖ 

ม.๖ 

 

บ�าน 
  

 

บ�าน 
  


