
 
 

 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
ที ่ ๑๙๑ / ๒๕6๕  

เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕6๕  
.............................................. 

 

เพื่อให้การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนมัธยมนครรังสิต ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมายการจัดกิจกรรมและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีมีการพัฒนา
ด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้ เร ียน บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ จึงแต่งตั้งบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนดังต่อไปนี้ 
๑. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนมัธยมนครรังสิต ประกอบด้วย   

๑.๑ นางรุ่งฤมล  สวัสดิ์พันธ์        ผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
๑.๒ นายนที  นุชนนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองลูกเสือโรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 

มีหน้าที ่ 
  ตัดสินใจ นิเทศติดตาม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา อำนวยความสะดวก กำกับติดตาม ประเมินผล     
การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ 
 

๒. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 

 ๒.๑ นายวรกานต์ จุลกนก  ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
๒.๒ นางสาวรัตนา   ยอดญาติไทย รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๓ นางฉวีวรรณ จาง  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๔ นายตันติกร   คมคาย  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๕ นางสาวธนิวรา  กออำไพ  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๖ นายจิรัสย์  โสภณรุ่งทรัพย์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๗ นางสาวสุดารัตน์  หวังเก่ียวกลาง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๘ นางสาวจามจุรี  จันสิมมา รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๙ นายชลสิทธิ์   วิ่งเดช  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๑๐ นายกิตติศักดิ ์ กรดนวม รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๑๑ นางสาวจุฑารัตน์   นารถสิทธิ์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๑๒ นายไซมอน  อัครสกุลชัย รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๑๓ นางสาวจุฑามาศ เหล่าจันทร์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๒.๑๔ นางสาวณิศรา  วิทยเจียกขจร รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 ๒.๑๕ นางสาวพรรณทิวา  ชามา  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

๓. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ 

๓.๑ นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๓.๒ นายสรวุฒิ  จิ๋วกร่าง  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๓.๓ นางสาวอัญชลี   บัวสาย  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

หน้า ๒ /๓.๔ นาย 



 
 

๓.๔ นายพนม  บัวใหญ่รักษา รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่             
๓.๕ นางสาวสุจิตรา คชผล  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๓.๖ นายวุฒิชัย   ปานสิงห์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๓.๗ นายภานุวัฒน์  ไชยศิลป์  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 ๓.๘ นางสาวณัฐธนา วรรณา  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๙ นายเทอดพงษ์   เพชรจันทึก รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๑๐ นางสาวเบญจรัตน์  บัวอ่อน  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๑๑ นายกฤตนน   อรุณเสถียร รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๑๒ นายนคเรศ สุขจันทึก รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๑๓ นายกิตติภูมิ   ตราชื่นต้อง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๑๔ นางสาวนิตย์ชนันต์ พูนเกตุ  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 ๓.๑๕ นายวรวัฒน์  นาพังคะบุตร   รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
 

๔. กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 

๔.๑ นายอาคม   สีสมบัต ิ  ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๒ นายพีรสิทธิ์  ดวงแก้ว  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๓ นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรบูรณ์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่    
๔.๔ นายบัณฑิต   จงแต่งกลาง รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๕ นายพิเชษฐ์  ระคนจันทร์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
๔.๖ นายปัณณวิชญ์ กำลังเก้ือ   รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๗ นางสาวกชกร รัตนรัตน์ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๘ นางสาวมณีกาญจน์  สีแหล้  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๙ นางสาวธัญลักษณ์   คำสะอาด รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๑๐ นายวราวุฒิ  ป้อมรอด รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๑๑ นายปวรวิทย์   กิจสิงห์  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๑๒ นายบัณฑิต   ผิวบัวคำ  รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
๔.๑๓ นางสาวสุภาวดี เศษสุวรรณ รองผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 

 

มีหน้าที ่   
๑. แต่งกายด้วยเครื่องแบบผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
2. อบรมส่งเสริมให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ มีระเบียบวินัยมีความประพฤติเรียบร้อย 
3. อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ 
๔. จัดทำแผนการจัดกิจกรรม/หน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนและมีประสิทธิภาพ 
๕. ช่วยเหลือและร่วมทำกิจกรรมกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่อย่างใกล้ชิด 
๖. ตรวจสอบเวลาในการทำกิจกรรมของผู้เรียนทุกสัปดาห์ 
๗. บันทึกผลการประเมินผลการร่วมกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เพ่ืออนุมัติผล 
๘. รวบรวมผลการประเมินการจัดกิจกรรม บันทึกรายการรายการเสนองานวัดผล 
๙. จัดทำเอกสาร รวบรวมข้อมูล รายงานการประเมินผล 
๑๐. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำกิจกรรมเปิด-ปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ตามเวลาที่กำหนดให้ 
 

หน้า ๓ /ให้ครูและ 

๒ 



 
 

ให้ครูและบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายด้วยความเสียสละ รับผิดชอบเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการกำหนด เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการสืบไป 

 

 ทั้งนี ้ตั้งแต ่๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

   สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 

   (นางสาวรุ่งฤมล สวัสดิ์พันธ์) 
  ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมนครรังสิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 



 
 

ผู้รับผิดชอบเปิดกองลูกเสอื-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๑ 

 
 

ที ่ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ  จาง  
๒ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวรกานต์  จุลกนก 
๓ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวธนิวรา    กออำไพ 
๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจิรัสย์  โสภณรุ่งทรัพย์ 
๕ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายชลสิทธิ์        วิ่งเดช 
๖ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุดารัตน์  หวังเก่ียวกลาง 
๗ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายกิตติศักดิ์  กรดนวม 
๘ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวจามจุรี    จันสิมมา 
๙ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวรกานต์  จุลกนก  

๑๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ  จาง 
๑๑ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวธนิวรา    กออำไพ 
๑๒ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายจิรัสย์  โสภณรุ่งทรัพย์ 
๑๓ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายชลสิทธิ์        วิ่งเดช 
๑๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวสุดารัตน์  หวังเก่ียวกลาง 
๑๕ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายกิตติศักดิ์  กรดนวม 
๑๖ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวจามจุรี    จันสิมมา 
๑๗ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายวรกานต์  จุลกนก  
๑๘ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นางฉวีวรรณ  จาง 
๑๙ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวธนิวรา    กออำไพ 
๒๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายจิรัสย์  โสภณรุ่งทรัพย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้รับผิดชอบเปิดกองลูกเสอื-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๒ 

 
 

ที ่ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายระพีพัฒน์  ธนศักดิ์พูนชัย 
๒ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายพนม        บัวใหญ่รักษา 
๓ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา คชผล 
๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวอัญชลี  บัวสาย 
๕ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวุฒิชัย       ปานสิงห ์
๖ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายภานุวัฒน์    ไชยศิลป ์
๗ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายระพีพัฒน์    ธนศักดิ์พูนชัย 
๘ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายพนม          บัวใหญ่รักษา 
๙ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา   คชผล 

๑๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวอัญชลี    บัวสาย 
๑๑ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายวุฒิชัย         ปานสิงห ์

๑๒ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นายภานุวัฒน์      ไชยศิลป์ 
๑๓ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นายระพีพัฒน์      ธนศักดิ์พูนชัย 
๑๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายพนม            บวัใหญ่รักษา 
๑๕ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวสุจิตรา     คชผล 
๑๖ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวอัญชลี     บัวสาย 
๑๗ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายวุฒิชัย          ปานสิงห์ 
๑๘ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายภานุวัฒน์      ไชยศิลป์ 
๑๙ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายระพีพัฒน์      ธนศักดิ์พูนชัย 
๒๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นายพนม            บวัใหญ่รักษา 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ผู้รับผิดชอบเปิดกองลูกเสอื-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศกึษาปีที่ ๓ 

 
 

ที ่ วันที่ ผู้รับผิดชอบ 
๑ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
๒ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว  
๓ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรบูรณ์ 
๔ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายปัณณวิชญ์   กำลังเก้ือ   
๕ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางสาวกชกร รัตนรัตน์ 
๖ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุภาวดี   เศษสุวรรณ 
๗ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายบัณฑิต        จงแต่งกลาง 
๘ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
๙ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว  

๑๐ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรบูรณ์ 
๑๑ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ นายปัณณวิชญ์   กำลังเก้ือ   
๑๒ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวกชกร รัตนรัตน์ 
๑๓ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวสุภาวดี   เศษสุวรรณ 
๑๔ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายบัณฑิต        จงแต่งกลาง 
๑๕ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
๑๖ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว  
๑๗ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางสาวเจนจิรา  เพ็ชรบูรณ์ 
๑๘ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ นายปัณณวิชญ์   กำลังเก้ือ   
๑๙ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวกชกร รัตนรัตน์ 
๒๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ นางสาวสุภาวดี   เศษสุวรรณ 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางกำหนดการสอน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี (สามัญรุ่นใหญ่) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 2565 
 

สัปดาห์
ที ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  ชั่วโมง สัปดาห์
ที ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๒  ชั่วโมง สัปดาห์
ที ่

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  ชั่วโมง 

๑-๒ 1.การปฐมนิเทศ 
- การปฏิบัติตนในระบบหมู่ 
- การเรียนเครื่องหมายพิเศษ 

๒ ๑ 1.ปฐมนิเทศ 
 1.1 การเรียนเพื่อรับเครื่องหมายวิชา
พิเศษ 
 1.2 การเรียนเพื่อรับเครื่องหมายสายยศ 

๑ ๑ 1.ปฐมนิเทศ ๑ 

๓-๗ ๒.วิชานักผจญภัย 
- การเดินทางไกล 
- การตัง้ค่ายพักแรม 
- เหตุการณ์ในการเดินทางไกล 

๕ ๒-๓ ๒.วิชานักแสดงบันเทิง 
 2.1 วางแผนจัดการบันเทิง 
 2.2 เตรียมจัดโปรแกรมบันเทิง 

๒ ๒ ๒.หน้าที่พลเมือง ๑ 

๘-๑๐ ๓.วิชาลม ฟ้า อากาศและฤดูกาล ๓ ๔-๕ ๓.นักกรีฑา 
 3.1 ออกกำลังกายด้วยวิธีต่างๆได้ 
 -วิ่ง ระยะสั้น 
 -วิ่ง ระยะกลาง 
 -วิ่ง กระโดดสูง 

๒ ๓-๕ ๓.วิชานักอุตินิยมวิทยา ๓ 

๑๑-๑๓ ๔.วิชาผู้จดัการอยู่คค่ายพักแรม ๓ ๖-๗ ๔.วิชานักผจญภัย 
 -การเดินทางไกลแรมคืน 
 -วา่ ยน้า  
 -กระโดดขา้มสิ่งกีดขวาง 
 -การไต่เชือก 

๒ ๖-๑๐ ๔.วิชานักบุกเบิก ๕ 

๑๔-๑๖ ๕.วิชาผู้พิทักษ์ป่า ๓ ๘-๑๐ ๕.แผนที่ทหาร /เข็มทิศ 
- ความรู้เบื้องตน้ เกี่ยวกบัแผนที่ 
- กำหนดที่ตั้งลงบนแผนที่ด้วยพิกดั 

๓ ๑๑-๑๓ ๕.วิชาการฝึกเปน็ผู้นำ ๒ 



 
 

- การใช้เข็มทิศ 

๑๗-๑๘ ๖.การประดับเครื่องหมายลูกเสือ
โลก 

๒ ๑๐-๑๒ ๖.วิชานักดาราศาสตร์ 
 - ดาวและกลุ่มดาว 
 - เครื่องมือ,หอดูดาว 
 -กิจกรรมมนุษย์ในอวกาศ 

๓ ๑๔-๑๕ ๖.วิชาพลาธิการ ๒ 

๑๙-๒๐ ๗.ทบทวนกิจกรรมและทดสอบ ๓ ๑๓-๑๔ ๗.นักธรรมชาติวิทยา 
- ความรู้เรื่องธรรมชาติ 
- โครงงานธรรมชาติศึกษา 

๒ ๑๖-๑๗ ๗.วชิาล่าม ๒ 

๑๕-๑๘ ๘.นักสะกดรอย 
- การสะกดรอย 
- นักสะกดรอย 

๔ ๑๘-๑๙ ๘.วิชาอนุรักษ์ธรรมชาติ ๒ 

๑๙-๒๐ ๙.ทดสอบความรู้วิชาพิเศษ ๒ ๒๐ ๙.สอบภาคทฤษฎี ๑ 
ครูผู้สอน ๑. นายวรกานต์ จุลกนก  

๒. นางฉวีวรรณ จาง 
๓. นางสาวธนิวรา กออำไพ 
๔. นายจิรัสย ์ โสภณรุ่งทรัพย์ 
๕. นายชลสิทธิ ์ วิ่งเดช 
๖. นางสาวสุดารัตน์ หวังเก่ียวกลาง 
๗. นายกิตติศักดิ ์กรดนวม 
๘. นางสาวจามจุรี จันสิมมา 
 

๒๐
ชม./ 
ภาค
เรียน 

ครูผู้สอน ๑. นายระพีพัฒน์ ธนศักดิ์พูนชัย 
๒. นายพนม บัวใหญ่รักษา 
๓. นางสาวสุจิตรา คชผล  
๔. นางสาวอัญชลี  บัวสาย 
๕. นายวุฒิชัย     ปานสิงห ์
๖. นายภานุวัฒน์      ไชยศิลป์ 

๒๐
ชม./ 
ภาค
เรียน 

ครูผู้สอน ๑. นายพิเชษฐ์ ระคนจันทร์ 
๒. นายพีรสิทธิ์ ดวงแก้ว  
๓. นางสาวเจนจิรา เพ็ชรบูรณ์ 
๔. นายปัณณวิชญ์ กำลังเกื้อ   
๕. นางสาวกชกร  รัตนรัตน์ 
๖. นางสาวสุภาวดี เศษสุวรรณ 
๗. นายบัณฑิต   จงแต่งกลาง 

๒๐
ชม./ 
ภาค
เรียน 

 
  
 



 
 

   
  
  
   
   

 

 
   
   

        
         
         
         
         
         
         
         

 


