
 
 
 

ค ำส่ังโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
ท่ี  037 / 2560 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับนักเรียนและด ำเนินกำรสอบช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3  
    เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4    ปีกำรศึกษำ 2560 

…………………………………………………………………………………. 
                

เพื่อให้กำรด ำเนินงำน  กำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3  เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4  
ปีกำรศึกษำ 2560  เป็นไปตำมนโยบำยของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  และส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 โดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พุทธศักรำช 2547   มำตรำ 27 ( 1 )   จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ดังต่อไปนี้ 
 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
                    นำยสมพร  สังวำระ   ประธำนกรรมกำร 
  นำยสมชัย  ก้องศักดิ์ศรี  กรรมกำร 

นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   กรรมกำร 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       

หน้าที่    วำงแผน ประสำนงำน ให้กำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  3  เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี  4   
           ปีกำรศึกษำ 2560  เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบังเกิดผลดี 

 

2.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำร 
น.ส.จิรำ   จ่ันเล็ก   กรรมกำร 

  นำงโสภำ  พงศ์เทพูปถัมภ์  กรรมกำร 
นำยพิรำม  ภูมิวิชิต   กรรมกำร 
น.ส.มณทิพย์            เจริญรอด  กรรมกำร    
น.ส.ภัทรนุช ค ำดี    กรรมกำร    
นำงธัญญำ                สติภำ   กรรมกำร   

     นำงนลินพร  สมสมัย   กรรมกำร 
  นำงนวรัตน ์  นำคะเสนีย์กุล  กรรมกำร 
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นำยณรงค์  หนูนำร ี   กรรมกำร 
น.ส.นงพร  จู่พิชญ์   กรรมกำร 
นำยนิพนธ ์  พจนสุวรรณชัย  กรรมกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำร   
นำยไพโรจน ์  อินต๊ะภำ  กรรมกำร 
ครูท่ีปรึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  กรรมกำร 
น.ส.ศิริพร   โกมำรกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
นำงพัชร ี  ระมำตร์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที่    1. ประชุมพิจำรณำเกณฑ์คุณสมบัตินักเรียน  ม.3   เข้ำศึกษำต่อ ม.4   ปีกำรศึกษำ  2560   
               ตำมควำมเหมำะสมของแผนกำรเรียนรู้  และเสนอฝ่ำยบริหำรทรำบ 

2. ประสำนงำนคณะกรรมกำรทุกคณะ ด ำเนินงำนให้เรียบร้อยตำมก ำหนดเวลำ 
 

3. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน  ม.3  ที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียน ม.4  ตามเกณฑ์คุณสมบัติ 
    ของโรงเรียน 

น.ส.ภรณ์กมนส์  ดวงสุวรรณ์  ประธำนกรรมกำร 
นำงปำนทิพย์  สุขเกษม   รองประธำนกรรมกำร 
น.ส.จิรำ   จ่ันเล็ก   กรรมกำร 
น.ส.ฝนทอง  ศิริพงษ์   กรรมกำร 
นำยพิรำม  ภูมิวิชติ   กรรมกำร 
หัวหน้ำกลุ่มสำระทุกกลุ่มสำระ   กรรมกำร 
ครูท่ีปรึกษำระดับช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3  กรรมกำร 
น.ส.ศิริพร  โกมำรกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
น.ส.จุฬำลักษณ์  วงศ์ค ำจันทร์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
น.ส.อนุศรำ  บุญหลิม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที่  1. ประธานกรรมการแจ้งเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนท่ีเหมำะสมในกำรเข้ำศึกษำต่อ ม.4 ของโรงเรียน 
             แก่ครูท่ีปรึกษำทรำบ 
     2. เลขานุการ ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครองเกี่ยวกับก ำหนดกำร  กำรรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
             เข้ำศึกษำต่อช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2560 พร้อมใบสมัครและเกณฑ์คุณสมบัติ  
     3. ครูที่ปรึกษา รับใบสมัครน ำไปแจกนักเรียนวันท่ี 24 มกรำคม 2560 ส่งคืนวิชำกำรวันท่ี 27  
             มกรำคม 2560 และให้ค ำปรึกษำผู้ปกครองนักเรียน  เรื่องกำรเลือกแผนกำรเรียนให้เหมำะสม 
             กับควำมถนัด  และควำมสำมำรถของนักเรียน และตำมเกณฑ์คุณสมบัติของโรงเรียน เพื่อให้ 
             ผู้ปกครองและนักเรียนจะน ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรพิจำรณำสมัครเข้ำรับกำรคัดเลือกตำม 
         แผนกำรเรียน 



                                                                -3- 
    4. คณะกรรมการทุกท่านประชุมพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียน ม.๔ ตำมเกณฑ์คุณสมบัติ 
    5. เลขานุการ สรุปรำยช่ือ และจ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์และไม่ผ่ำนเกณฑ์คุณสมบัติ รำยงำน               
        เสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และประกำศให้นักเรียนทรำบ 
                                                        

4. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าเรียน ม.4 
 4.1 คณะกรรมการประจ ากองกลาง 
   น.ส.ภรณ์กมนส์             ดวงสุวรรณ์      ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  นำงโสภำ พงศ์เทพูปถัมภ์ 
  นำงพัชร ี ระมำตร์  น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล 
  น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  น.ส.อัญชิสำ เหมทำนนท์ 
  น.ส.จุฬำลักษณ์ วงศ์ค ำจันทร์  น.ส.อินทิรำ จ่ันโต 
  น.ส.วิไลพรรณ คงดี  นำยสุวิท ปิ่นอมร 
  นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ   
  น.ส.จิรำ จ่ันเล็ก  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           น.ส.อนุศรำ บุญหลิม              กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
วันที่  6  กุมภาพันธ์ 2560 นำงธัญญำ             สติภำ น.ส.ปทุม โศภำคนี 
วันที่  7  กุมภาพันธ์ 2560 
 

น.ส.มณทิพย์    เจริญรอด น.ส.วชิรำภรณ์ สันตวงษ์ 
นำงล ำพอง พูลเพิ่ม น.ส.อรวรรณ          นิ่มดวง 

วันที่  8  กุมภาพันธ์ 2560 
 

น.ส.ภัทรนุช            ค ำดี นำยสมพร             โพธิ์ศรี 
นำงนลินพร สมสมัย น.ส.สุกัญญำ          มหำฤทธิ์ 

    
หน้าที่   1. จัดเตรียมข้อสอบท่ีรับมอบจำกคณะกรรมกำรออกข้อสอบ เพื่อพร้อมให้นักเรียนสอบในวันท่ี 

          6 – 8  กุมภำพันธ์ 2560 
  2. ดูแลกำรสอบ และกำรก ำกับกำรสอบให้เป็นไปตำมก ำหนดในตำรำงสอบ 
  3. ตรวจเช็คกระดำษค ำตอบของนักเรียน ท่ีกรรมกำรก ำกับห้องสอบน ำส่งให้ถูกต้องครบถ้วน น ำส่ง 
          คณะกรรมกำรตรวจข้อสอบ 
 4.2 คณะกรรมการตรวจข้อสอบ  
   น.ส.ศิริพร       โกมำรกุล  ประธำนกรรมกำร 
   น.ส.วิลัยภรณ์      ปิยะวงค์  กรรมกำร 
   นำยวุฒิพงษ ์       แสนรังค์  กรรมกำร 
                               น.ส.สุภิดำ        โลเกษ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   น.ส.ธัญญำรัตน์    พิมสำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าที่    1. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมล ำดับ แยกตำมรำยวิชำ 
   2. ตรวจกระดำษค ำตอบด้วยคอมพิวเตอร์ 
   3. ตรวจทำนคะแนนท่ีพิมพ์ออกจำกคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องแม่นย ำ 
   4. สรุปผลกำรสอบและน ำเสนอหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร เพื่อน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรต่อไป 
 
 4.3 คณะกรรมการรับ – ส่งข้อสอบ วันที่ 6 – 8  กุมภาพันธ์ 2560 
   น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์  หัวหน้ำ 
  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม    ผู้ช่วย   น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล ผู้ช่วย 
  น.ส.วทันยำ ใจนันทำ    ผู้ช่วย  นำยสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสำ      ผู้ช่วย 
  นำยสมศักดิ์ สวนสุข     ผู้ช่วย  นักกำร-ภำรโรงทุกคน      ผู้ช่วย 
หน้าที่ 1. น ำข้อสอบท่ีกองกลำงจัดไว้ให้  แจกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ ตำมก ำหนดเวลำในตำรำงสอบ 
 2. จัดเก็บซองกระดำษค ำตอบในรำยวิชำท่ีนักเรียนสอบเสร็จแล้วจำกกรรมกำรก ำกับห้องสอบ และ 
             น ำส่งกองกลำง 
 3. ดูแลควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในอำคำร 
 4. ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำรก ำกับห้องสอบกบักองกลำงเมื่อมีปัญหำ 
 
 4.4 คณะกรรมการก ากับห้องสอบ 
  1 ) คุมสอบคัดเลือกวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.30 – 15.30 น. 
   สอบวิชา คณิตศาสตร์ 
ห้องสอบที่ 1  ห้อง 761 น.ส.ปทุม        โสภำคนี  น.ส.เมทิตำ  ชัยมำ  
ห้องสอบที่ 2  ห้อง 762 น.ส.พนิดำ        ยอดรัก  น.ส.นฤมล  รับส่ง 
ห้องสอบที่ 3  ห้อง 763 น.ส.มลิวรรณ       ไชยรักษ์  นำยเพชร สำระจันทร์ 
ห้องสอบที่ 4  ห้อง 764 ว่ำท่ีร.ต.ศุภกิจ      เซียะสวัสด์ิ  น.ส.ภัทรนันท์  แดนวงศ์ 
ห้องสอบที่ 5  ห้อง 765 นำยทินกร          พำนจันทร์  นำงสุภำพร        จันทร์กิตติคุณ 
ห้องสอบที่ 6  ห้อง 766 น.ส.ลำวัลย์         คงแก้ว  น.ส.พัชรำวัลย์     บุตรพรม 
ห้องสอบที่ 7  ห้อง 767 น.ส.ณิชพัณณ์      เฉลิมพันธ์  น.ส.ภำนุมำศ  ชำติทองแดง 
ห้องสอบที่ 8  ห้อง 768 นำยเศรษฐโสรช   ช่ืนอำรมย์  น.ส.ชลิตำ  บุญรักษำ 
ห้องสอบที่ 9  ห้อง 758 น.ส.อมรรัตน์       มะลิงำม  นำยจักรกฤษณ์  ชัยปรำโมทย์ 
ห้องสอบที่ 10 ห้อง 757 ว่ำท่ีร.ต.กิ่งกมล    ชูกะวิโรจน์  นำยภำคภูมิ  แก้วเย็น 
ห้องสอบที่ 11 ห้อง 756 น.ส.ณัฎฐณิชำ     โมสันเทียะ  น.ส.จีระภำ  ชินภักดี 
ห้องสอบที่ 12 ห้อง 755 นำยสุมังครัตน์     โคตรมณี  นำยสุริยำ  ทรัพย์เฮง 
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  2 ) คุมสอบคัดเลือกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. 
       สอบวิชา วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษา 
ห้องสอบที่ 1 ห้อง 761 นำยสุเนตร      ศรีใหญ่  น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภัครินทร ์  
ห้องสอบที่ 2 ห้อง 762  น.ส.ฌัชชำ      ปัญญำเมำ  น.ส.ณัฐวดี โพธิจักร 

  ห้องสอบที่ 3  ห้อง 763 น.ส.กุลยำ      บูรพำงกูร  น.ส.วิไลวรรณ รัตนะ 
ห้องสอบที่ 4  ห้อง 764 น.ส.วรำลี      สินธุวำ  นำงสุมิตรำ สุวรรณธำดำ 
ห้องสอบที่ 5  ห้อง 765 น.ส.เยำวรัตนำ   พรรษำ  น.ส.อัญชนำ แซ่จิว    
ห้องสอบที่ 6  ห้อง 766 น.ส.วนิชชำ       เอนกวิชวิทยำ  น.ส.รัตยำ ร่ำงกำยดี 
ห้องสอบที่ 7  ห้อง 767 น.ส.ศศิธร      เมืองมูล  นำยสิทธิชัย มำโนชญ์กุล 
ห้องสอบที่ 8  ห้อง 768  น.ส.เมธำวี      สุขเจริญ  นำยอภิวัฒน ์ บุญอ่อน   
ห้องสอบที่ 9  ห้อง 758  น.ส.จุฑำรัตน์     เกำะหวำย  น.ส.จิตรลดำ อินทรขุนทศ 
ห้องสอบที่ 10 ห้อง 757 นำงกุณฑลี        เจษฎำวัลย์  น.ส.สุทธิดำ แซ่หล่อ 
ห้องสอบที่ 11 ห้อง 756 น.ส.อำภำพร     ภิระบรรณ์  น.ส.ปรัชญำ กำรรักษำ 
ห้องสอบที่ 12 ห้อง 755 น.ส.ศิรำภร      นำบุญ  นำงบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ 
 
  3 ) คุมสอบคัดเลือกวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.30 – 16.30 น. 
       สอบวิชา ภาษาต่างประเทศ   ภาษาไทย 
ห้องสอบที่ 1  ห้อง 761 นำงชนิสรำงค์    ปรำกฏช่ือ  น.ส.พิทธิดำ ปรำโมทย์ 
ห้องสอบที่ 2  ห้อง 762 น.ส.อุษำ          นะแน่งน้อย  น.ส.ทรงพร อรุณรัมย์ 
ห้องสอบที่ 3  ห้อง 763 น.ส.นิภำพรรณ  อดุลย์กิตติชัย  ว่ำท่ีร.ต.นุชนำถ สนำมไชย 
ห้องสอบที่ 4  ห้อง 764 น.ส.กมลรัตน์     ตระกูลสถิตมั่น  น.ส.มยุรี  มิ่งมงคล 
ห้องสอบที่ 5  ห้อง 765 นำงทิพย์จันทร์   หงษำ  น.ส.รุ่งตะวัน ทำโสต 
ห้องสอบที่ 6  ห้อง 766 น.ส.อรวรรรยำ   ภำคค ำ  น.ส.เกวลี เงินศรีสุข 
ห้องสอบที่ 7  ห้อง 767 นำยรัชกฤต       ภูธนคณำวุฒิ  นำงสุภำภรณ์ ภู่ระหงษ ์
ห้องสอบที่ 8  ห้อง 768 นำยสุชำติ         รัตนเมธำกูร  น.ส.พรทิพย์ นำคเกิด 
ห้องสอบที่ 9  ห้อง 758 น.ส.กวิณวัณณ์   กำฬดิษฐ์  นำยศุภกิจ หนองหัวลิง 
ห้องสอบที่ 10 ห้อง 757 น.ส.เจนจิรำ      เพ็งจันทร์  น.ส.วนิดำ ตนภู 
ห้องสอบที่ 11 ห้อง 756 นำยสมุฎฎิ์      ภำษำดี  น.ส.พรวลี สุขสอำด 
ห้องสอบที่ 12 ห้อง 755 น.ส.จันทรำ      ตระกูลเศรษฐสิริ น.ส.มวำรี ใจชูพันธ์ 
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หน้าที่  1.มำถงึห้องสอบก่อนเวลำสอบอย่ำงน้อย 10 นำที 
 2. จัดห้องสอบจ ำนวน 30 ท่ีนั่ง ( ตำมใบรำยช่ือ ) 
 3. รับซองข้อสอบท่ีส ำนักงำนกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 4. ก ำกับห้องสอบตำม วัน เวลำ และห้องสอบท่ีก ำหนดในตำรำง 
 5. ปฏิบัติหน้ำท่ีก ำกับห้องสอบตำมระเบียบกำรคุมสอบอย่ำงเคร่งครัด 
 6. ตรวจดู กำรฝนรหัส เลขประจ ำตัว ของนักเรียนให้ถูกต้อง 
 7. จัดเรียงกระดำษค ำตอบตำมเลขท่ีจำกน้อยไปมำก  เก็บใส่ซองกระดำษค ำตอบ 
 8. น ำกระดำษค ำตอบจำกข้อ 6 ส่งกองกลำง 
                                                      
5. คณะกรรมการจัดพิมพ์ประกาศโรงเรียน  และรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนตาม 
    ตามแผนการเรียน 
  น.ส.ศิริพร          โกมำรกุล ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.ธัญญำรัตน์    พิมสำ กรรมกำร 
  น.ส.วิลัยภรณ์      ปิยวงค์ กรรมกำร 
  นำยวุฒิพงษ์        แสนรังค์ กรรมกำร 
  น.ส.สุภิดำ          โลเกษ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่  1.  ตรวจทำนผลกำรสอบคัดเลือกนักเรียนและน ำเสนอหัวหน้ำกลุ่มบริหำรวิชำกำร 
 2.  ด ำเนินกำรจัดพิมพ์ประกำศโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต  เรื่องผลกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนเข้ำเรียน 
             ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4 ปีกำรศึกษำ 2560 และพิมพ์รำยช่ือนักเรียน ม.4 แต่ละแผนกำรเรียน 
             พร้อมน ำเสนอผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำม และประกำศผลให้นักเรียนทรำบตำมก ำหนด 
 
6. คณะกรรมการรับรายงานตัวนักเรียน ม.3 ที่ผ่านการคัดเลือก 
  น.ส.ฝนทอง ศิริพงษ์ ประธำนกรรมกำร 
  น.ส.จิรำ จ่ันเล็ก รองประธำนกรรมกำร 
 น.ส.อินทิรำ  จ่ันโต         กรรมกำร น.ส.จุฬำลักษณ์   วงศ์ค ำจันทร์ กรรมกำร 
         น.ส.ทิพวรรณ    โล่กิตติธรกุล กรรมกำร น.ส.วทันยำ ใจนันตำ  กรรมกำร  
 น.ส.อัญชิสำ  เหมทำนนท์ กรรมกำร น.ส.พรวลี สุขสอำด          กรรมกำร 
 น.ส.วิไลพรรณ คงดี กรรมกำร น.ส.จันทรำ ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมกำร  
  น.ส.ศิริพร โกมำรกุล      กรรมกำรและเลขำนุกำร   
  น.ส.อนุศรำ บุญหลิม       กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่ 1. รับรำยงำนตัวนักเรียนท่ีผ่ำนกำรคัดเลือก 
 2. แจกเอกสำรท่ีโรงเรียนก ำหนด 
 3. นัดหมำยนักเรียนตำมปฏิทินกำรรับนักเรียน                                                 
 



                                                       - 7 - 
7. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ 
  นำยสมชัย ก้องศักดิ์สรี ประธำนกรรมกำร 
 นำยสมศักดิ์      สวนสุข  กรรมกำร นักกำรภำรโรงทุกคน กรรมกำร 
  นำยศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที่ 1. จัดสถำนท่ีรับสมัคร  สอบ  รำยงำนตัว  และรับมอบตัว 
 2. ดูแลนักกำรภำรโรง  จัดสถำนท่ี  และท ำควำมสะอำดสถำนท่ีให้พร้อมเพื่อกำรปฏิบัติงำนทุกวัน 
 
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี  23  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2560 
 
          ส่ัง  ณ  วันท่ี  23  เดือนมกรำคม  พ.ศ. 2560 
 
 
          ( นำยสมพร    สังวำระ ) 
                                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   
 
 
  

ตารางสอบนักเรียนชั้น ม. 3  เข้าเรียนต่อ ม.4 
ปีการศึกษา 2560 

 

วัน  เดือน  ป ี เวลา วิชาสอบ 
6 กุมภาพันธ์ 2560 14.30 – 15.30 น. คณิตศาสตร์ 
7 กุมภาพันธ์ 2560 14.30 – 15.30 น. วิทยาศาสตร์ 
7 กุมภาพันธ์ 2560 15.30 – 16.30 น. สังคมศึกษา 
8 กุมภาพันธ์ 2560 14.30 – 15.30 น. ภาษาอังกฤษ 
8 กุมภาพันธ์ 2560 15.30 – 16.30 น. ภาษาไทย 

 
 
 

 


