
คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
ที่ 271 / 2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 

………………………………… 
 เพื่อให้การจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   รายการค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  
2564  ในวันที่ 9 , 10 และ 13  มิถุนายน 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
27(1)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 
1. คณะกรรมการอำนวยการ 

นายสันติพงศ์   ชินประดิษฐ ประธานกรรมการ 
นางปานทิพย์ สุขเกษม  กรรมการ 
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์     กรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง    กรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด กรรมการ 
นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่   กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษา  และอำนวยความสะดวกเพื่อให้การจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและ  
ค่าเครื่องแบบนักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

 
2. คณะกรรมการดำเนินการ 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 

นางปานทิพย์ สุขเกษม  รองประธานกรรมการ 
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์     รองประธานกรรมการ 
น.ส.นฤมล         รับส่ง    รองประธานกรรมการ 
นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด รองประธานกรรมการ  

 นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ กรรมการ นายทินกร พานจันทร์ กรรมการ 
 น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ 

น.ส.เมธาวี        สุขเจริญ  กรรมการ นายเกรียงศักดิ์   มะละกา  กรรมการ 
น.ส.ณิชพัณณ์    เฉลิมพันธุ์ กรรมการ  
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   น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว   กรรมการและเลขานุการ 
  นางทัศนีย์ วงค์เขียว  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

หน้าที ่  ดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้เรียบร้อยแก้ไขปัญหาที่         
           อาจเกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี  
 
      3. คณะกรรมจ่ายเงิน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที ่1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.1/1 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวพิกุลทา หงษ์ทอง 

ม.1/2 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวเกวลี เงินศรีสุข 

ม.1/3 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวสมฤด ีจันทะคร 

ม.1/4 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวจีระภา ชินภักด ี

ม.1/5 นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข ์ นางนวรัตน์ นาคะเสนีย์กุล 

ม.1/6 นางสาวธนาภา แซ่เล้า นางอาภาภรณ์ อริวัน 

ม.1/7 นางสาวจิตรลดา อินทรขุนทศ นางสาวศิริลักษณ์ อภิรมย์พฤกษา 

ม.1/8 นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ นางทัศนีย์ วงค์เขียว 

ม.1/9 นางสาวอริสา แช่มชื่น นางสาวปริยากร งามตรง 

ม.1/10 นางสาวชื่นกมล คงหอม นางสาวมณทิพย์ เจริญรอด 

ม.1/11 นางสาวอลิษา ไชยรินทร นางสาวศิริมา บุญสวัสดิ์ 

ม.1/12 นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ นางสาวศิราภร นาบุญ 

ม.1/13 นางสาวปรัชญา การรักษา นายสมจิตร์ แพทย์รัตน์ 

ม.1/14 นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์ นางสาวภัทรนุช คำดี 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.2/1 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวรัตยา ร่างกายดี 

ม.2/2 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์ 

ม.2/3 นางสาวเกศินี จันทร์ครบ นางทิพย์จันทร์ หงษา 

ม.2/4 นางสาวกิตติมา ธรรมวิสุทธิ์ นางสุมิตรา สุขอร่าม 
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ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.2/5 นางสาวณัฐวดี โพธิจักร นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสต 

ม.2/6 นางสาวพรทิวา สมเนตร์ นายภาคภูมิ แก้วเย็น 

ม.2/7 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นายอติวรรตน์ พันธุวงศ์ 

ม.2/8 ว่าที ่ร.ต.หญิงสุทธิดา แซ่หล่อ ว่าที ่ร.ต. ประจักษ์ จอมทอง 

ม.2/9 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาววิไลพรรณ คงดี 

ม.2/10 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นายเกรียงศักดิ ์มะละกา 

ม.2/11 ว่าที ่ร.ต.หญิงธมลวรรณ สีทอง นางสาวกวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์ 

ม.2/12 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ 

ม.2/13 นางสาวลาวัลย์ คงแก้ว นายสาธิต แก้วศรีทัศน 

ม.2/14 นางสาวจิราพร เวียงชนก นางสาวนิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.3/1 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวเยาวรัตนา พรรษา 

ม.3/2 นางสาวกนกภรณ ์ โพธิ์เขียว นางสาวอรวรรยา ภาคคำ 

ม.3/3 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวศศิตา อยู่ยืน 

ม.3/4 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล 

ม.3/5 นางสาวอโนชา โปซิว นายณรงค ์หนูนารี 

ม.3/6 นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะ นายสุชาติ รัตนเมธากูร 

ม.3/7 นางธัญญา สติภา นางสาวจันทรา ตระกูลเศรษฐศิริ 

ม.3/8 นางสาวสรินนา หมอนสุภาพ นางอรอนงค ์ชาญรอบ 

ม.3/9 นางสาวประภาศิริ อุทัยศรี นางสาวธนิดา ไชยสุนทรกิตติ 

ม.3/10 นางสาวอรวรรณ พันธุ์ภัครินทร์ ว่าที ่ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ 

ม.3/11 นางสาวกุลยา บูรพางกูร นายเพชร สาระจันทร์ 

ม.3/12 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวพรวลี สุขสอาด 

ม.3/13 นายทศพร โอภาโส นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล 

ม.3/14 นายสุริยา ทรัพย์เฮง นางสาวสุธิดา ด่านซ้าย 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.4/1 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน 

ม.4/2 นางสาววชิราภรณ์ สันตวงษ ์ นางสาวธัญญารัตน์ พิมสา 

ม.4/3 นางสาวอนุสรา สุขสุคนธ์ นางสาวฌัชชา ปัญญาเมา 

ม.4/4 นางปัทมา รัตนจำนงค์ นางสาวพัชราวัลย์ บุตรพรม 

ม.4/5 นางสาวจินต์จุฑา เกษร นางสาววิไลวรรณ ์รัตนะ 

ม.4/6 นางสาวสุภิดา โลเกษ นางสาววณิชชา เอนกวิชวิทยา 

ม.4/7 นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ นางสาวเจนจิรา เพ็งจันทร์ 

ม.4/8 นางสาวกมลลักษณ์ สร้อยเงิน นางสาวปรารถนา รุ่งเรือง 

ม.4/9 นางสาวญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ นางเกษรา ก้องศักดิ์ศรี 

ม.4/10 นายชนินทร์ บัวแจ้ง นางจันทร์เพ็ญ จันทร์ทอง 

ม.4/11 นายอรรถพล ยตะโคตร นายวิทวัส นิดสูงเนิน 

ม.4/12 นางสาวเมทิตา ชัยมา นางสาวจีญาพัชญ์ แก้มทอง 

ม.4/13 นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี นางสาววทันยา ใจนันตา 
 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 

ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.5/1 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวจุฑารัตน์ เกาะหวาย 

ม.5/2 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวสุนทรี วีระปรีชา 

ม.5/3 นางสาวเมธาวี สุขเจริญ นายปวิตร สมนึก 

ม.5/4 ว่าที ่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว 

ม.5/5 นางสาวชลิตา บุญรักษา นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน 

ม.5/6 นายชิษณุ หนูแดง นางพัชรา ไตรยวงศ์ 

ม.5/7 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวนงคราญ คำลัยวงษ์ 

ม.5/8 นางสาววิมล อภิเมธีกุล นางสาวจิรา จั่นเล็ก 

ม.5/9 นางสาวกชพรรณ เอ่ียมอุ้ย นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 

ม.5/10 นายชวนัส แก้วพรม นางสาวโสภิดา ไชยวรรณ 
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ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.5/11 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวอมรรัตน์ มะลิงาม 

ม.5/12 นายนพดล คำพร นายชนเมธี ศรีษะเทือน 

ม.5/13 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา 

 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

ระดับชั้น ผู้จ่ายเงิน/ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.6/1 นายจักรกฤษณ์ แก้วลำหัด นางสาวอัญชนา แซ่จิว 

ม.6/2 นางสาวศศิธร เมืองมูล นายทินกร พานจันทร์ 

ม.6/3 นางสาววิลัยภรณ์ ปิยะวงค ์ นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล 

ม.6/4 นางสาวณิชชา บุตรสีมาตร นางสาวนฤมล รับส่ง 

ม.6/5 นายธีระพงษ์ มวานนท์ นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ 

ม.6/6 นางสาวกนกภรณ์ โพธิ์เขียว นางสาวสมฤด ีเจียรสกุลวงศ์ 

ม.6/7 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นายนักขตฤกษ ์ภู่ระหงษ์ 

ม.6/8 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวอุษณีษ์ อ่อนแท้ 

ม.6/9 นางสาวกนกภรณ์  โพธิ์เขียว นางสาวกมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น 

ม.6/10 นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ นางสาวนลินพร สมสมัย 

ม.6/11 นายศราวุธ คารมหวาน นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์ 

ม.6/12 นางสาวอัญชิสา เหมทานนท์ นายศักรินทร ์ศรีตระกูล 

 
หน้าที ่  1. ให้ครูทึ่ปรึกษารับเงินที่ห้องเรียนสีเขียว ก่อนเวลาปฏิบัติหน้าทีต่ามตารางแนบท้าย 

2. ครูที่ปรึกษาดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนให้แก่นักเรียนหรือ 
ผู้ปกครอง  โดยให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงลายมือชื่อรับเงิน  และกรรมการทั้ง 2 คน  ลงลายมือชื่อ
ผู้จ่ายเงิน/ครูประจำชั้นในแบบหลักฐานการจ่ายเงิน (เอกสารหมายเลข 1) 
3. ดำเนินการให้นักเรียนหรือผู้ปกครองลงชื่อในแบบหลักฐานการยืนยันการจัดหา (ในกรณีไม่มี
ใบเสร็จรับเงิน) (เอกสารหมายเลข 2)    
4. ให้ครูที่ปรึกษามาปฎิบัติหน้าที่จ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนตามวัน เวลา
ในตารางแนบท้ายคำสั่งนี้ 
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5. เมื่อดำเนินการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียนเรียบร้อยแล้ว นำเอกสารที่มี
ลายเซ็นครบเรียบร้อยส่งคืนที่สำนักงานบริหารงบประมาณ ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
   นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
   นักการภารโรงทุกคน  กรรมการ 
   นายสมศักดิ์ สวนสุข  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดสถานทีใ่นการดำเนินการจ่ายเงินให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
 2. ดูแลนักการภารโรง จัดสถานที่ ทำความสะอาดสถานที่พร้อมการใช้งานทุกวันและพร้อมฉีดยาฆ่า
เชื้อตามตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
 
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 

นายจักรกฤษณ์   ชัยปราโมทย์  ประธานกรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น  กรรมการ นายวัชระ  เต๋งเจริญสุข กรรมการ 
นายกำพล จางจะ  กรรมการ    

          นายสุริยา ทรัพย์เฮง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่ จัดติดตั ้งระบบเสียงในวันจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื ่องแบบนักเรียนให้พร้อมเพ่ือ 
การใช้งาน 

 
6. คณะกรรมการฝ่ายรายงานผลการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 

นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
   น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ 1. รับเอกสารการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ส่งแบบรายงานที่ สพม.กท.2 
 2. จัดป้ายประชาสัมพันธ์ตามที่โรงเรียนกำหนด 
 3. จัดทำป้ายระบุจุดการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและอ่ืน ๆ ให้ชัดเจน 
 
7. คณะกรรมการฝ่ายจราจร และดูแลความเรียบร้อย 

น.ส.นฤมล  รับส่ง  ประธานกรรมการ 
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล    กรรมการ นายนพดล คำพร  กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตมั่น   กรรมการ นายชนเมธี  ศรีษะเทือน กรรมการ 
นายชิษณุ   หนูแดง  กรรมการ  
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นายสัณห์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
นายอติววรรตน์ พันธุวงศ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ            

หน้าที่  ดูแลความเรียบร้อย และจัดระเบียบการจราจร อำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและนักเรียน  
          ในวันที่มกีารจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน       
 
8. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

นายจักรกฤษณ์   แก้วลำหัด ประธานกรรมการ 
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน กรรมการ น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ 
น.ส.พรวลี  สุขสะอาด กรรมการ 

น.ส.จุฑารัตน์  เกาะหวาย กรรมการและเลขานุการ 
น.ส.กุลยา   บูรพางกูร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที ่  1. คัดกรองนักเรียนและผู้ปกครองที่มีความความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค COVID-19 
 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการคัดกรองและการควบคุมโรคติดต่อ   
 
9. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศรี ประธานกรรมการ 

นางทัศนีย์ วงค์เขียว กรรมการ น.ส.ศศิธร เมืองมูล  กรรมการ 
   น.ส.กนกภรณ์  โพธิ์เขียว กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่  1. จัดทำเครื่องมือ  เก็บข้อมูล  และแจกให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 2. ประมวลผลแบบสำรวจ และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเสนอฝ่ายบริหารให้ 
               

ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  เพื่อให้งานในทุก ๆ ด้าน 
บรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา 
 
 
 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่    9    เดือนมิถุนายน    พ.ศ.  2564 
  สั่ง    ณ   วันที่  7    มิถุนายน    พ.ศ.  2564           
  

                                                              
         (นายสันติพงศ ์ ชินประดิษฐ)    
            ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต   
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กำหนดการการจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและค่าเครื่องแบบนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564       
ณ ลานอเนกประสงค์ (ใต้โดม) 

 
หมายเหตุ  
- รับเงินและเอกสารที่ห้องเรียนสีเขียว 
- ชั้น ม.ต้น  ค่าอุปกรณก์ารเรียน 210 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน 450 บาท รวม 660 บาท/คน 
- ชั้น ม.ปลาย  ค่าอุปกรณ์การเรียน 230 บาท และค่าเครื่องแบบนักเรียน 500 บาท รวม 730 บาท/คน 
- ครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคลากรทุกคนสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่าง 
 
 

เวลา/วัน 9 มิ.ย. 64 10 มิ.ย. 64 13 มิ.ย. 64 
08.30 – 09.30 น. ม.2/1, ม.2/2, ม.2/3,       

ม.2/4, ม.2/5 
ม.5/1, ม.5/2, ม.5/3,       
ม.5/4, ม.5/5 

ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3,           
ม.1/4, ม.1/5 

09.30 – 10.30 น. ม.2/6, ม.2/7, ม.2/8,       
ม.2/9, ม.2/10 

ม.5/6, ม.5/7, ม.5/8,       
ม.5/9, ม.5/10 

ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8,           
ม.1/9, ม.1/10 

10.30 – 11.30 น. ม.2/11, ม.2/12, ม.2/ 13, 
ม.2/ 14 

ม.5/1, ม.5/12,  ม.5/13,  
ม.6/11, ม.6/ 12 

ม.1/11, ม.1/12, ม.1/13,      
ม.1/14 

11.30 – 12.30 น. ม.3/1, ม.3/2, ม.3/3,      
ม.3/4 , ม.3/5 

ม.6/1, ม.6/2, ม.6/3,      
ม.6/4, ม.6/10 

ม.4/1, ม.4/2 , ม.4/3,          
ม.4/4, ม.4/5 

12.30 – 13.30 น. ม.3/6, ม.3/7, ม.3/8,       
ม.3/9, ม.3/10 

ม.6/5, ม.6/6 , ม.6/7,      
ม.6/8, ม.6/9 

ม.4/6, ม.4/7, ม.4/8,          
ม.4/9, ม.4/10 

13.30 – 14.30 น. ม.3/11, ม.3/12, ม.3/13, 
ม.3/14 

 ม.4/11, ม.4/12, ม.4/13  


