
 

 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง 
ที ่ 116/๒๕๖4 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำค ระดับชั้น ม.๑ – ม.๖ 
ภำคเรียนที่ ๒  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

…………………………………………………………….. 
 

 ด้วยโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง  ได้ก ำหนดกำรสอบปลำยภำค ภำคเรียนที่ ๒ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๓  
ระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๖  ในระหว่ำงวันที่  ๓๐ มีนำคม –  ๒ เมษำยน  ๒๕๖๔ 
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้เกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผลต่อสถำนศึกษำและ
ทำงรำชกำร จึงอำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรกระทรวงศึกษำธิกำร        
พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ  ๒๗ (๑) และมำตรำ ๘๖  แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง    
กำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งและมอบหมำยให้บุคลำกรปฏิบัติหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร      ประกอบด้วย                                      
          ๑.๑ นำยจรัส  ค ำอ้ำย    ประธำนกรรมกำร  
      ๑.๒ นำงศิริญญำ  หล้ำเต็น   กรรมกำร  
          ๑.๓ นำยคมสันต์  พิพัฒน์วุฒิกุล  กรรมกำร 
      ๑.๔ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่ ให้ค ำปรึกษำ ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรด ำเนินกำรสอบและเกิดผลดีต่องำนรำชกำร 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินกำร      ประกอบด้วย 
    ๒.๑ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธำนกรรมกำร 
    ๒.๒ นำงพิชยำ  ชูมก    รองประธำนกรรมกำร 
    ๒.๓ นำงญำดำ  ตรีเนตร   กรรมกำร 
    ๒.๔ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำร 
    ๒.๕ นำงสำวขวัญฤดี   ศรีษะ   กรรมกำร 
    ๒.๖ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  กรรมกำร 
    ๒.๗ นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
    ๒.๘ นำงอุมำพร  แก้วปวน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๒.๙ นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
มีหน้ำที ่ ๑. ด ำเนินกำรจัดสอบ, ควบคุม, ดูแลให้เป็นไปตำมระเบียบกำรสอบ  

 ๒. ดูแลควำมเรียบร้อยของกำรสอบพร้อมทั้งจัดครูเข้ำควบคุมกำรสอบแทนในกรณี    
                                              ทีผู่้ควบคุมกำรสอบไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในค ำสั่งได้   
 

  ๓. คณะกรรมกำรดูแลควำมเรียบร้อย      ประกอบด้วย 
      ๓.๑ นำงรุ้งตะวัน  ไชยเจริญ   ประธำนกรรมกำร   
      ๓.๒ นำงลำวัลย์  ขยันขำย   กรรมกำร             

        ๓.๓ นำงพิชยำ  ชูมก    กรรมกำรและเลขำนุกำร      
  มีหน้ำที ่ ดูแลควำมเรียบร้อยในกำรจัดสอบแต่ละอำคำร 



  ๔. คณะกรรมกำรกลำง      ประกอบด้วย  
      ๔.๑ นำงอุมำพร  แก้วปวน         ประธำนกรรมกำร 
      ๔.๒ นำงสำวสุดำรัตน์   เปียงน้อย  กรรมกำร 
      ๔.3 นำงสำวปำณิสรำ  พิมพิรัตน์  กรรมกำร 
      ๔.4 นำยประสงค์  เลิศสมบัติพลอย       กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  มีหน้ำที ่๑. จัดเตรียมข้อสอบ อุปกรณ์กำรสอบ จัดเก็บและรักษำกระดำษค ำตอบและข้อสอบ                                        

๒. จัดข้อสอบตำม วัน เวลำ ที่ก ำหนดให้ผู้ควบคุมกำรสอบแต่ละห้อง       
๓. กำรควบคุมกำรสอบแทนผู้ควบคุมกำรสอบในกรณีท่ีผู้ควบคุมกำรสอบไม่ปฏิบัติ 

                                   หน้ำที่ตำมค ำสั่งได้                               
   ๔. อ ำนวยควำมสะดวกโดยทั่วไป    

 

๕. คณะกรรมกำรอัดส ำเนำข้อสอบ      ประกอบด้วย    
      ๕.๑ นำงญำดำ  ตรีเนตร  ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำที่ข้อที่ ๑, ๒,๓ 
      ๕.๒ นำงจันทร์วัน  รั่วรู้               กรรมกำร     ท ำหน้ำที่ข้อที่ ๔ 
  มีหน้ำที ่๑. รับข้อสอบพร้อมทั้งส ำรวจจ ำนวนชุดข้อสอบให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของแต่ละห้อง 
   ๒. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยข้อสอบที่อัดส ำเนำเรียบร้อยแล้วแก่อำจำรย์ประจ ำวิชำ     
   ๓. ควบคุม ดูแล ก ำกับ  ติดตำมผลกำรจัดกำรอัดส ำเนำให้เป็นไปตำมขั้นตอนรวมถึง 
                                              กำรป้องกันกำรสูญหำย 

 ๔. อัดส ำเนำข้อสอบวิชำต่ำง ๆ ให้เรียบร้อยและเสร็จสิ้น  
 

๖. คณะกรรมกำรออกข้อสอบ ได้แก่ ครูประจ ำวิชำ   
มีหน้ำที ่ จัดท ำข้อสอบโดยส่งข้อสอบที่หัวหน้ำกลุ่มสำระฯ  และหัวหน้ำกลุ่มสำระฯ         

                                น ำส่งหัวหน้ำงำนวัดผลเสร็จสิ้น  ภำยในวันที่ ๒๕ มีนำคม ๒๕๖๔  
 

๗. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบก ำหนดให้ใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบและให้ครูที่ปรึกษำแต่ละห้อง 
ดูแลกำรจัดห้องสอบให้เรียบร้อยให้เสร็จสิ้นก่อนกำรสอบ ในกรณีที่ห้องสอบมี โต๊ะ เก้ำอ้ีไม่เพียงพอแก่จ ำนวน
นักเรียนให้จัดหำให้ครบตำม วัน เวลำ  ที่ ระบุในตำรำงสอบ      ประกอบด้วย 
      ๗.๑  นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  ประธำนกรรมกำร 
      ๗.๒ นำยสมำน  จันทร์ธง   กรรมกำร 
      ๗.๓ นำยบุญเลิศ  มูลศรี   กรรมกำร   
                         ๗.๔ นำยผจญ  ภิระแก้ว   กรรมกำร 
      ๗.๕ นำงจันทร์วัน  รั่วรู้   กรรมกำร 

    ๗.๖ พนักงำนท ำควำมสะอำดทุกคน  กรรมกำร 
      ๗.๗ นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี   กรรมกำรและเลขำนุกำร    

 

  ๘. คณะกรรมกำรผู้ควบคุมกำรสอบแต่ละห้อง      ประกอบด้วย 
          ๘.๑ นำงสำวนัยนำ  หมื่นจ ำปำ   ๘.๒ นำงสำวสุริยำพร  ญำณตำล 
      ๘.๓ นำงสุภำภรณ์  พิพัฒน์วุฒิกุล  ๘.๔ นำงสำวสุพัตรำ  จินดำหลวง 
      ๘.๕ นำงนพผกำมำศ  สำยนุวงศ์  ๘.๖ นำงสำวอรนุช  เรือนค ำ 
      ๘.๗ นำงจันทร์เพ็ญ  ยอดยำ   ๘.๘ นำงสำวขวัญฤดี  ศรีษะ 
      ๘.๙ นำยพงศ์นรินทร์  อินกองงำม  ๘.๑๐ นำงพันนภำ  วลีด ำรงค์ 
      ๘.๑๑ นำยชำญณรงค์  สมบัติใหม่  ๘.๑๒ นำงสำวนิรมล  พิมพ์ทอง 
      ๘.๑๓ นำงกำญจนำ  เหลืองทำ   ๘.๑๔ นำยเอกดน  อินต๊ะปัน 



      ๘.๑๕ นำงศิริเพ็ญ  พินิจพรรณ   ๘.๑๖ นำงล ำดวน  ติดทะ 
      ๘.๑๗ นำงสำวสุภำพร  เปง็ปิง   ๘.๑๘ นำยชัยพิชิต  อุดค ำมี 
      ๘.๑๙ นำยสุทน  คุ้มเสม   ๘.๒๐ นำงสำวสภุำณี  วงค์ปวน 
      ๘.๒๑ นำงสำวอ ำภำ  เขียวดี   ๘.๒๒ นำงสำวพิมพ์ชนก  กันทะวัง 
      ๘.๒๓ นำงศรีเริญ  มีพิมพ์   ๘.๒๔ นำยพิชัย  นิรำรำช 
      ๘.๒๕ นำงลำวัลย์  ขยันขำย            ๘.๒๖ นำยพินิจ  ทังสุนันท์ 
      ๘.๒๗ นำงสำวสุดำรัตน์  เปียงน้อย  ๘.๒๘ นำงเสำวนีย์  แสงหงษ ์
      ๘.๒๙ นำงสำวอัมพร  นำมณี   ๘.๓๐ นำยบรรรจบ  ชูมก 
      ๘.๓๑ นำยเฉลิมชน  วรรณพำน   ๘.๓๒ นำงสำวอ ำไพ  สิทธิกำน 
      ๘.๓๓ นำยณฐพล  พงษ์ธรรม   ๘.๓๔ Mr. Phillip  Dave 
      ๘.๓๕ นำงอรพินธ์  กันทะรัน   ๘.๓๖ นำงสำวรุจิตำ  ปัญญำแก้ว 
      ๘.๓๗ นำยฐำนันดร์  สุรวิรรณ   ๘.๓๘ นำงสำวประทุมพร  อภิวงศ์ 
      ๘.๓๙ นำยกฤษฎิ์ชำญ  รุ่นบำง   ๘.๔๐ นำยธนวรรธน์  ชัยยำ 
      ๘.๔๑ นำงสำววรัญญำ เปง็ปิง   ๘.๔๒ นำงสำววชัรินทร์  แก้วมูล 
      ๘.๔๓ นำยนิพล  ปลุกเสก   ๘.๔๔ นำงญำดำ  ตรีเนตร 
      ๘.๔๕ นำงสำวชลิดำ  โอดบำง   ๘.๔๖ นำยธนวัฒน์  สิทธิกัน 
      ๘.๔๗ นำยอภิชำติ  อินมะกอก   ๘.๔๘ นำงสำวกำญจนำวดี  คุ้มเสม 
      ๘.๔๙ นำงสำวพรธิดำ  จนัตำ   ๘.๕๐ นำงสำวอรพินท์  อุยี่ 
      ๘.๕๑ นำยนัฐพงษ์  ชนัญชนะ   ๘.๕๒ นำงสำวอภิสรำ  ปฐมปญัญำดี 

มีหน้ำที ่๑. รับข้อสอบจำกกรรมกำรกลำงด้วยตนเองมำแจกให้นักเรียนสอบ  
   ๒. ควบคุมเวลำให้เป็นไปตำมก ำหนดในตำรำงสอบ  
   ๓. ควบคุมก ำกับห้องสอบให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพตำมระเบียบ  
                                              กระทรวงศึกษำธิกำร ว่ำด้วยกำรปฏิบัติของผู้เข้ำสอบและผู้ก ำกับกำรสอบ  
                                   พ.ศ. ๒๕๔๑ 
   ๔. เก็บรวบรวมข้อสอบแต่ละวิชำที่สอบแล้วและจัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ  
                                              เลขที่ของห้องเรียนแต่ละห้องแล้วรวบรวมเย็บจัดส่งกรรมกำรกลำงด้วยตนเอง     

 
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำมค ำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดีต่อ 

ทำงรำชกำร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  ๒3  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

       
 
           (นำยจรัส  ค ำอ้ำย) 

      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนธีรกำนท์บ้ำนโฮ่ง



ตารางแนบท้ายค าสั่งโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ที ่116/2564  ลว. 23  มีนาคม  2564 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมการคุมสอบ  

วันอังคารที่  ๓๐  มีนาคม  256๔    
ภาคเช้า ภาคบ่าย 

543 3/1 นำยสทุน   นำงสำวนัยนำ นำยสทุน   นำงกำญจนำ 
544 3/2 นำงสำวสุภำณ ี นำงพนันภำ นำงสำวสุภำณ ี นำยพงศ์นรินทร ์
545 3/3 นำงสำวอ ำภำ               นำงสำวพิมพช์นก          นำงสำวอ ำภำ               นำงสำวพิมพช์นก          
526 3/4 นำงศรีเริญ   นำยพชิัย นำงศรีเริญ   นำยพชิัย 
546 3/5 นำงลำวลัย ์ นำงสำวพรธิดำ นำงลำวลัย ์ นำงสำวพรธิดำ 
533 4/1 นำยพนิิจ    นำงสำวสุริยำพร นำยพนิิจ    นำงสำวสุริยำพร 
534 4/2 นำงสำวอ ำไพ นำงสุภำภรณ ์ นำงสำวอ ำไพ นำยชำญณรงค ์
535 4/3 - 4/4 นำงเสำวนีย์    นำงสำวอัมพร   นำงเสำวนีย์    นำงสำวอัมพร   
536 4/5 นำยบรรรจบ    นำยเฉลิมชน นำยบรรรจบ    นำยเฉลิมชน 
547 4/6 นำยณฐพล   นำงสำวสุพัตรำ นำยณฐพล   นำยเอกดน 
318 5/1 นำงอรพินธ์   นำงสำวอรพินท ์ นำงอรพินธ์   นำงสำวอรพินท ์
322 5/2 นำงสำวรุจิตำ   นำงสำวกำญจนำวด ี นำงสำวรุจิตำ   นำงสำวกำญจนำวด ี
548 5/3 - 5/4 นำยฐำนนัดร์   นำงสำวประทุมพร นำยฐำนนัดร์   นำงสำวประทุมพร 
326 5/5 นำยกฤษฎิ์ชำญ   นำยธนวรรธน ์ นำยกฤษฎิ์ชำญ   นำยธนวรรธน ์
521 6/1 นำยนิพล   นำงสำวขวัญฤด ี นำยนิพล   นำงศิริเพ็ญ 
522 6/2 นำงสำววรัญญำ นำงสำวอภิสรำ นำงสำววรัญญำ นำงสำวอภิสรำ 
523 6/3 นำงสำววชัรินทร ์ Mr. Phillip Dave   นำงสำววชัรินทร ์ Mr. Phillip Dave   
524 6/4 นำงญำดำ  นำยนัฐพงษ ์ นำงญำดำ  นำยนัฐพงษ ์
525 6/5 นำงสำวชลิดำ  นำยธนวัฒน ์ นำงสำวชลิดำ  นำยธนวัฒน ์

 

 
 
 
 

หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมการคุมสอบ  

   วันพุธที่  ๓๑  มีนาคม  256๔    
ภาคเช้า ภาคบ่าย 

533 1/1 นำงสำวนัยนำ   นำยพชิัย นำงสำวนัยนำ   นำงเสำวนีย ์
534 1/2 นำงสุภำภรณ์  นำงสำวสุพัตรำ นำงสุภำภรณ์  นำงสำวสุพัตรำ 
535 1/3 นำงนพผกำมำศ   นำงสำวอรนชุ   นำงนพผกำมำศ   นำงสำวอรนชุ   
536 1/4 นำงจนัทร์เพ็ญ   นำงสำวขวัญฤดี   นำงจนัทร์เพ็ญ   นำงสำวขวัญฤดี   
5๒๖  1/5 นำยพงศน์รินทร์   นำงพนันภำ   นำยพงศน์รินทร์   นำงพนันภำ   
521  2/1 นำยชำญณรงค์   นำงสำวนิรมล  นำยชำญณรงค์   นำงสำวนิรมล  
522 2/2 นำงกำญจนำ   นำยเอกดน   นำงกำญจนำ   นำยเอกดน   
523 2/3 นำงศิริเพ็ญ   นำงล ำดวน   นำงศิริเพ็ญ   นำงล ำดวน   
524 2/4 นำงสำวสุภำพร   นำยชัยพิชิต   นำงสำวสุภำพร   นำยชัยพิชิต   
525 2/5 นำยอภิชำต ิ นำยบรรรจบ    นำยอภิชำต ิ นำงศรีเริญ 
 



หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมการคุมสอบ  

   วันพฤหัสบดีที่  ๑  เมษายน  256๔ 
ภาคเช้า ภาคบ่าย 

543 3/1 นำยสทุน   นำงสำวสุภำพร นำยสทุน   นำงสำวสุภำพร 
544 3/2 นำงสำวสุภำณ ี นำยชัยพิชิต นำงสำวสุภำณ ี นำยชัยพิชิต 
545 3/3 นำงสำวอ ำภำ               นำงสำวพิมพช์นก          นำงสำวอ ำภำ               นำงสำวพิมพช์นก          
526 3/4 นำงศรีเริญ   นำงสำวสุริยำพร นำงศรีเริญ   นำยพชิัย 
546 3/5 นำงลำวลัย ์ นำงสำวพรธิดำ นำงลำวลัย ์ นำงสำวพรธิดำ 
533 4/1 นำยพนิิจ    นำงนพผกำมำศ นำยพนิิจ    นำงนพผกำมำศ 
534 4/2 นำงสำวอ ำไพ นำยอภิชำต ิ นำงสำวอ ำไพ นำยอภิชำต ิ
535 4/3 - 4/4 นำงเสำวนีย์    นำงสำวนิรมล นำงจนัทร์เพ็ญ นำงสำวอัมพร   
536 4/5 นำงล ำดวน นำยเฉลิมชน นำงสุภำภรณ ์ นำยเฉลิมชน 
547 4/6 นำยณฐพล   นำงสำวนัยนำ นำยณฐพล   นำงสำวนัยนำ 
318 5/1 นำงอรพินธ์   นำงสำวอรพินท ์ นำงสำวอ ำภำ นำงสำวอรพินท ์
322 5/2 นำงสำวรุจิตำ   นำงสำวกำญจนำวด ี นำงสำวสุริยำพร นำงสำวกำญจนำวด ี
548 5/3 - 5/4 นำยฐำนนัดร์   นำงสำวประทุมพร นำยฐำนนัดร์   นำงสำวนิรมล 
326 5/5 นำยกฤษฎิ์ชำญ   นำยธนวรรธน ์ นำยกฤษฎิ์ชำญ   นำยธนวรรธน ์
521 6/1 นำยนิพล   นำงสำวอรนชุ นำยนิพล   นำงสำวอรนชุ 
522 6/2 นำงสำววรัญญำ นำงสำวอภิสรำ นำงสำววรัญญำ นำงสำวอภิสรำ 
523 6/3 นำงสำววชัรินทร ์ Mr. Phillip Dave   นำยเอกดน Mr. Phillip Dave   
524 6/4 นำงญำดำ  นำยนัฐพงษ ์ นำงญำดำ  นำยนัฐพงษ ์
525 6/5 นำงสำวชลิดำ  นำยธนวัฒน ์ นำงสำวชลิดำ  นำยธนวัฒน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเลข 
ห้องสอบ 

ชั้น 
กรรมการคุมสอบ  

   วันศุกร์ที่  ๒  เมษายน  256๔ 
ภาคเช้า ภาคบ่าย 

533 1/1 นำงสำวนัยนำ   นำงสำวสุริยำพร นำงสำวสุริยำพร นำงสำวอ ำภำ               
534 1/2 นำงสุภำภรณ์  นำงสำวสุพัตรำ นำงสุภำภรณ์  นำงสำวสุพัตรำ 
535 1/3 นำงนพผกำมำศ   นำงสำวอรนชุ   นำงนพผกำมำศ   นำงสำวอรนชุ   
536 1/4 นำงจนัทร์เพ็ญ   นำงสำวขวัญฤดี   นำงจนัทร์เพ็ญ   นำงสำวขวัญฤดี   
547  1/5 นำยพงศน์รินทร์   นำงพนันภำ   นำยพงศน์รินทร์   นำงพนันภำ   
521  2/1 นำยชำญณรงค์   นำงสำวนิรมล  นำยชำญณรงค์   นำงสำวนิรมล  
522 2/2 นำงกำญจนำ   นำยเอกดน   นำงกำญจนำ   นำยเอกดน   
523 2/3 นำงศิริเพ็ญ   นำงล ำดวน   นำงศิริเพ็ญ   นำงล ำดวน   
524 2/4 นำงสำวสุภำพร   

นำยชัยพิชิต 
นำงสำวสุภำพร   นำยชัยพิชิต 

525 2/5 นำยอภิชำติ   นำยอภิชำติ   นำงสำวสุภำณ ี
543 3/1 นำยสทุน      
544 3/2 นำงสำวสุภำณ ี นำงสำวพิมพช์นก            
545 3/3 นำงสำวอ ำภำ                  
526 3/4 นำยพชิัย  นำยพชิัย นำยนัฐพงษ ์
546 3/5 นำงลำวลัย ์ นำงสำวพรธิดำ นำงลำวลัย ์ นำงสำวพรธิดำ 
442 4/1 นำยพนิิจ     นำยพนิิจ    นำงเสำวนีย ์
443 4/2 นำงสำวอ ำไพ นำงสำวอัมพร   นำงสำวอ ำไพ นำงสำวพิมพช์นก          
444 4/3 - 4/4 นำงเสำวนีย์       
422 4/5 นำยบรรรจบ    นำยเฉลิมชน   
445 4/6 นำยณฐพล      
318 5/1 นำงอรพินธ์   นำงสำวอรพินท ์ นำงอรพินธ์   นำงสำวอรพินท ์
322 5/2 นำงสำวรุจิตำ   นำงสำวกำญจนำวด ี นำงสำวรุจิตำ   นำงสำวกำญจนำวด ี
548 5/3 - 5/4 นำยฐำนนัดร์   นำงสำวประทุมพร นำยฐำนนัดร์   นำงสำวประทุมพร 
326 5/5 นำยกฤษฎิ์ชำญ   นำยธนวรรธน ์ นำยกฤษฎิ์ชำญ   นำงสำวอัมพร   
211 6/1 นำยนิพล   นำยธนวัฒน ์ นำยนิพล    
215 6/2 นำงสำววรัญญำ นำงสำวอภิสรำ นำงสำวชลิดำ  นำงสำวอภิสรำ 
224 6/3 นำงสำววชัรินทร ์ Mr . Phillip Dave   นำงสำววชัรินทร ์ Mr . Phillip Dave   
227 6/4 นำงญำดำ  

นำยนัฐพงษ ์
  

221 6/5 นำงสำวชลิดำ    
 
 
 
 

 
 
 
 


