
แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบล      คลองชีล�อม กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

1. ชื่อบ�านหนังสือ      บ�านคลองชีล�อม        ชื่อเจ�าของบ�าน              น.ส.นรินทร*  สวัสดิประภา                                     
2. ชื่ออาสาสมัครส-งเสริมการอ-าน            นายพงศธร  ณะสตา 
3. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี     ชื่อหมู-บ�าน   บ�านหนองเสม็ด    หมู-ท่ี    3       ถนน.    กันตัง-ทุ-งค-าย      ตําบล  คลองชีล�อม    

อําเภอ กันตัง       จังหวัด ตรัง                
สถานท่ีใกล�เคียง โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด 

4. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต-อคน/วัน.      17     คน    จํานวนหนังสือขวัญเรือน 2 เล-ม,คู-สร�างคู-สม 4 เล-ม ต-อเดือน /สื่อ
สิ่งพิมพ*วันละ     2 ฉบับ 

5. จํานวนวัสดุ อุปกรณ*  ป=าย       1           ชิ้น   โต>ะ..............................ตัว        เก�าอ้ี........12.................ตัว  
                               ชั้นวาง    1           ตัว อ่ืนๆ  โต>ะ- ม�านั่ง 3     ชุด         

6. ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 
 -  การจัดเก็บหนังสือประเภท นิตยสาร ไม-สามารถเก็บให�อยู-ในสภาพเดิมได�   

-  เนื่องจาก ท่ีบ�านเปCนร�านขายข�าวแกง และกาแฟ  จะขายช-วงเช�าถึงประมาณบ-าย  ส-วนมากผู�มาใช�บริการจะ                   
เปCนลูกค�าท่ีมาชื้อข�าว-แกง และผู�ใช�บริการ ส-วนใหญ-จะไม-ต�องการลงซ่ือ 

 -  กลุ-มผู�อ-านท่ีเปCนวัยรุ-น มีความต�องการให�เพ่ิมหนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ ดารา เช-น ทีวีพูล หรือ สตาร*นิวส*   
             หรือ ชีวจิต สําหรบักลุ-ม กลุ-มผู�ใหญ- เปCนต�น   

7. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือ  ท่ีวางหนังสือพิมพ*  เพ่ิม 
 - ควรรับหนังสือ-นิตยสาร เก่ียวกับ ดารา เช-น ทีวีพูล หรือ สตาร*นิวส* หรือ ชีวจิต  

8. แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ-ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 
 
                   
                
                ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
          หมู� 6  คลองเคียน  ต.คลองชีล�อม  อ.กันตัง 
   
 
 
                                                                                  
            

                 ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
             หมู� 4 ทอญหาร  ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง 
 
 

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ-ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

      หมู� 3 บ�านคลองชีล�อม ต.คลองชีล�อม  อ.กันตัง จ.ตรัง 

 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

ถนน กันตัง – ตรัง 

 

 

ทุ-ง
ค-าย 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะม.3 

ม.3 

 
โรงเรียน

บ�าน 
หนองเสม็ด 

 
อบต. 

คลองชีล�อม 



แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ตําบล      คลองชีล�อม กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 

 
 

คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

9. ชื่อบ�านหนังสือ     บ�านปJากอ      ชื่อเจ�าของบ�าน นายสัญญา  แดหวา                     
10. ชื่ออาสาสมัครส-งเสริมการอ-าน            นางสาวปภานัน  เมืองทวี                     
11. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี 13/1 ชื่อหมู-บ�าน    ปJากอ  หมู-ท่ี    4       ถนน.    กันตัง-ทุ-งค-าย      ตําบล  คลองชีล�อม    อําเภอ 

กันตัง       จังหวัด ตรัง               โทรศัพท*   089-9728913 
สถานท่ีใกล�เคียง  โรงเรียนบ�านคลองชีล�อม 

12. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต-อคน/วัน     22     คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู-สร�างคู-สม /สื่อสิ่งพิมพ*  4/2  เล-ม/ฉบับ
จํานวนวัสดุ อุปกรณ*  ป=าย     1    ชิ้น   โต>ะ       1     ตัว        เก�าอ้ี.          4       ตัว  
                               ชั้นวาง    1     ตัว อ่ืนๆ   โต>ะของทางร�านจํานวน 2 ชุด         

13. ปAญหา/ข�อจํากัด/อุปสรรค 
  - การจัดเก็บหนังสือประเภท นิตยสาร ไม-สามารถเก็บให�อยู-ในสภาพเดิมได�   
 - การจัดเก็บหนังสือ ไม-สามารถเก็บให�เรียบร�อย เพราะ ไม-มีเวลาได�จัดเก็บ  
 - ผู�ใช�บริการไม-ต�องการลงชื่อเวลามาใช�บริการอ-านหนังสือ แต-ต�องการยืมหนังสือไปอ-านท่ีบ�านซ่ึงเจ�าบ�านไม-มีเวลา    
            มากพอในการดูแลส-วนนี้  

14. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ 
 - ต�องการชั้นวางหนังสือเพ่ิม เพราะทุกเดือนจะมีหนังสือเพ่ิมข้ึน  
   

15. แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ-ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
 

 
                   
                
                ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
          หมู� 6  คลองเคียน  ต.คลองชีล�อม  อ.กันตัง 
   
 
 
                                                                                  
            

                 ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
             หมู� 4 ทอญหาร  ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง 
 
 

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ-ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

     หมู� 4  บ�านปากอ  ต.คลองชีล�อม  อ.กันตัง จ.ตรัง 

 
 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

ถนน กันตัง – ตรัง 

 

 

ทุ-ง
ค-าย 

บ�านหนังสือ
อัจฉริยะม.4 

ม.4 

 
โรงเรียนบ�าน 
หนองเสม็ด 

 
อบต. 

คลองชีล�อม 



 
แบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

กศน.ตําบล      คลองชีล�อม กศน.อําเภอ      กันตัง           สํานักงาน กศน.จังหวัดตรัง 
 

 
คําแนะนํา : กรุณาตอบแบบรายงานบ�านหนังสืออัจฉริยะให�ครบถ�วน 
 

1. ชื่อบ�านหนังสือ     บ�านหนองเสม็ด      ชื่อเจ�าของบ�าน      นางละไม  สองเมือง                                     
2. ชื่ออาสาสมัครส-งเสริมการอ-าน            นางสาวณัฐพร  นุ�ยเศษ 
3. ท่ีต้ัง บ�านเลขท่ี  35/3  ชื่อหมู-บ�าน    หนองเสม็ด หมู-ท่ี    2      ถนน.    กันตัง-ทุ-งค-าย      ตําบล  คลองชีล�อม    อําเภอ 

กันตัง       จังหวัด ตรัง               โทรศัพท*   082-8237743     
สถานท่ีใกล�เคียง โรงเรียนบ�านหนองเสม็ด  

4. จํานวนผู�ใช�บริการเฉลี่ยต-อคน/วัน.......24....... คน     จํานวนหนังสือขวัญเรือน/คู-สร�างคู-สม /สื่อสิ่งพิมพ*  4/2  เล-ม/ฉบับ 
5. จํานวนวัสดุ อุปกรณ*  ป=าย..............1............ ชิ้น   โต>ะ................3........ตัว        เก�าอ้ี.........12......ตัว  

                               ชั้นวาง.............1............ตัว อ่ืนๆ   
6. 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   

7. แนวทางแก�ไข/ข�อเสนอแนะ............................................................................................................................................. 
 -  ขอชั้นวางหนังสือ   และท่ีแขวนหนังสือพิมพ* เพ่ิม 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ และภาพถ-ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

 
                   
                
                ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
          หมู� 6  คลองเคียน  ต.คลองชีล�อม  อ.กันตัง 
   
 
 
                                                                                  
            

                 ภาพถ�ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 
             หมู� 4 ทอญหาร  ต.คลองชีล�อม อ.กันตัง 
 
 

 
แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ      ภาพถ-ายบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

     หมู� 2  หนองเสม็ด  ต.คลองชีล�อม  อ.กันตัง จ.ตรัง 

 
 

 

แผนท่ีตั้งบ�านหนังสืออัจฉริยะ 

ถนน กันตัง – ตรัง 

 

 

ทุ-ง
ค-าย บ�านหนังสือ

อัจฉริยะม.2 
ม.2 

 
โรงเรียน

บ�าน 
หนองเสม็ด 

 
อบต. 

คลองชีล�อม 


