
 
 
 

 

ค าสั่งโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 
ที่ ๐๖๓/๒๕๕๙  

เร่ือง  แต่งตั้งครูเวรประจ าวัน ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
                    ........................................................................................................................................ 
 เพื่อเป็นการเสริมสร้างวินัยและความรับผิดชอบให้กับนักเรียน  ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
โรงเรียน  จึงแต่งตั้งข้าราชการครู  พนักงานราชการ  และครูอัตราจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวรประจ าวันดังนี้ 
 ๑. ครูเวรประจ าวันจันทร์ 
  ๑.๑ นายชลเทพ    สมัครการ ครู   หัวหน้าเวร 
  ๑.๒ นางสาววันด ี  แววสว่าง  ครูช านาญการ  ครูเวร 
  ๑.๓ นางสุภาพ  มงคล  ครูช านาญการ  ครูเวร 
  ๑.๔ นางสาวสุมิตรา ด้วงหิรัญ  ครู   ครูเวร 
  ๑.๕ นายชัยณรงค์     รัตนปรีดา ครู   ครูเวร 
  ๑.๖ นางสาวอุษณีย ์ ทับทิมทอง ครูผู้ช่วย   ครูเวร 
  ๑.๗  นายฤทธินนัท์ ห่อคนดี  พนักงานราชการ  ครูเวร 
   

๒. ครูเวรประจ าวันอังคาร 
 ๒.๑ จ.ส.ต.ธนพงษ์   วรรณมาตย์ พนักงานราชการ  หัวหน้าเวร 
 ๒.๒ นางบุญเรือน   หาลาภ  ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 
 ๒.๓ นางสาวประภาสิร ิ ด้วงเงิน  ครูช านาญการ  ครูเวร 
 ๒.๔ นางศิริพร     รอดกสิกรรม ครูช านาญการ  ครูเวร 
 ๒.๕ นางสาวภัทิรา    สอาด  ครูช านาญการ  ครูเวร 
 ๒.๖ นางสาวสุธามาศ หวังถ้ ากลาง ครู   ครูเวร 

๒.๗ นางสาวยุพา  สุวรรณศร ี ครูผู้ช่วย   ครูเวร 
 

 ๓. ครูเวรประจ าวันพุธ 
  ๓.๑นายสุนทร  จิตต์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวร 

 ๓.๒ นางรัตนาวลี   ชูเมือง  ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 
 ๓.๓ นางเบญจางค์   เจริญสุข  ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 
 ๓.๔ นางอาจารี     จิตต์สว่าง ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 
 ๓.๕ นางเทพสุดา   เมฆวิลัย  ครูช านาญการ  ครูเวร 
 ๓.๖ นางพรทิพย์    ทาส ี  ครู   ครูเวร 
 ๓.๗ นายอรรถกร    จันทร์เทว ี ครูผู้ช่วย   ครูเวร 
  

๔. ครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
  ๔.๑ นายสิริพงศ ์  ชาญเชนกมลศักดิ ์ครู   หัวหน้าเวร 
  ๔.๒ นางประไพ    อ่อนสลุง  ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 



  ๔.๓ นางชญาภา  พึ่งสุข  ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 
  ๔.๔ นางนิตยา  วงศ์จันทร ครู   ครูเวร 

๔.๕ นางสาวทักษญา    เจริญเวช  ครู   ครูเวร 
  ๔.๖ นางสุรีรัตน์      แววสว่าง  พนักงานราชการ  ครูเวร 
  ๔.๗ นางสาวรุ่งนภา    ชัยภา  ครูพี่เลี้ยง  ครูเวร 
   
 ๕. ครูเวรประจ าวันศุกร์ 
  ๕.๑ นางพยอม    ไชยสงโท  ครูช านาญการพิเศษ หัวหน้าเวร 
  ๕.๒ นายอุทัย    ไชยสงโท  ครูช านาญการพิเศษ ครูเวร 
  ๕.๓ นางสาวบุณยหนุน   ประสมสุข ครูช านาญการ  ครูเวร 
  ๕.๔ นางสาวพิริยาตะวัน วิชานนช์นะกิจ ครู   ครูเวร 

๕.๕ นายจตุชัย   นันทวชิิต ครูผู้ช่วย   ครูเวร 
๕.๖ นางสาวศิรินภา  เติมสูงเนิน ครูผู้ช่วย   ครูเวร   

  ๕.๗ นางสาวพรรณวรท ศิริมากร  ครูผู้ช่วย   ครูเวร 
 
 

หน้าที่ครูเวรประจ าวัน 
 ๑.  หัวหน้าครูเวร  มีหน้าที่ รวมนักเรียน  เช้า - เย็น  ดูแลการเข้าแถว  ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่  
รับผิดชอบ  การบันทึกเหตุการณ์ในสมุดบันทึกเวรประจ าวัน  การพิจารณาและอนุญาตให้ออกนอกบริเวณโรงเรียน
ตามความจ าเป็นหากมีข้อใดบกพร่องให้หัวหน้าครูเวรด าเนินการแก้ไขและช่วยเหลือโดยเร่งด่วน 
 ๒.  ครูเวรดูแลโรงอาหาร   มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของโรงอาหารทั้งตอนเช้าและกลางวัน  โดยดูแลการ
รับประทานอาหารและการเก็บภาชนะของนักเรียนให้เรียบร้อย 
 ๓.  ครูเวรดูแลอาคารเรียน  มีหน้าที่ดูแลการท าความสะอาดอาคารเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบของ
นักเรียนโดยประสานงานกับคณะกรรรมการนักเรียนที่ตรวจความเรียบร้อย 
 ๔.  ครูเวรดูแลรอบบริเวณโรงเรียน  มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ของนักเรียน  สถานที่ บริเวณรอบ
โรงเรียนให้มีความปลอดภัย 
 ๕.  ครูเวรรับนักเรียนตอนเช้า  มีหน้าที่ดูแลนักเรียนที่ประตูทางเข้าโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๒๐ น. 
ร่วมกับสารวัตรนักเรียนในการจดบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มาสาย  เพื่อพิจารณาว่ากล่าวตักเตือนตามความเหมาะสม 
 ๖.  ครูเวรส่งนักเรียนตอนเย็น  มีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยที่ประตูทางออกโรงเรียน  ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – 
๑๖.๓๐ น. และประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจที่มาปฏิบัติหน้าที่  

ทั้งนี้  หน้าที่เวรประจ าวัน จะสลับสับเปลี่ยนตามตารางที่ก าหนดไว้ ยกเว้นหัวหน้าเวร โดยมีรองผู้อ านวยการ
ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการปฏิบัติหน้าที่เวรประจ าวัน   
 

 ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามค าสั่งนี้  ปฏิบัติหนา้ที่อย่างเคร่งครัดเพื่อผลดีต่อโรงเรียนและราชการสืบไป  
 

   สั่ง   ณ   วันที่ ๙   เดือน พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
             
 

    (นางกาญจนา   บญุคง) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม 



ตารางครูเวรประจ าวันจันทร์ 
นายชลเทพ   สมัครการ      หัวหน้าเวร  ดูแลรอบบริเวณโรงเรยีน 
 

ว ด ป อาคาร ๑ อาคาร ๒ โรงอาหาร รับนักเรียน 
ตอนเช้า 

ส่งนักเรียน 
ตอนเย็น 

อบรมนักเรยีน
หน้าเสาธง 

๑๖ พ.ค. ๕๙ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ 
๒๓ พ.ค. ๕๙  ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ 
๓๐ พ.ค. ๕๙ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์
๖ มิ.ย. ๕๙  ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์
๑๓ มิ.ย. ๕๙  อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา 
๒๐ มิ.ย. ๕๙  สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี
๒๗ มิ.ย. ๕๙  วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ 
๔ ก.ค. ๕๙  ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ 
๑๑ ก.ค. ๕๙  สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์
๑๘ ก.ค. ๕๙  ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์
๒๕ ก.ค. ๕๙  อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา 
๑ ส.ค. ๕๙  สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี
๘ ส.ค. ๕๙  วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ 
๑๕ ส.ค. ๕๙  ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ 
๒๒ ส.ค. ๕๙  สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์
๒๙ ส.ค. ๕๙  ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์
๕ ก.ย. ๕๙  อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา 
๑๒ ก.ย. ๕๙  สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี
๑๙ ก.ย. ๕๙  วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ ฤทธินันท์ 
๒๖ ก.ย. ๕๙  ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์ สุภาพ 
๓ ต.ค. ๕๙  สุภาพ ฤทธินันท์ วันด ี สุมิตรา อุษณีย ์ ชัยณรงค ์

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางครูเวรประจ าวันอังคาร 
จ.ส.ต.ธนพงษ์   วรรณมาตย์      หัวหน้าเวร  ดูแลรอบบริเวณโรงเรียน 
 

ว ด ป อาคาร ๑ อาคาร ๒ โรงอาหาร รับนักเรียน 
ตอนเช้า 

ส่งนักเรียน 
ตอนเย็น 

อบรมนักเรียน
หน้าเสาธง 

๑๗ พ.ค. ๕๙ ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร 
๒๔ พ.ค. ๕๙ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ 
๓๑ พ.ค. ๕๙ สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา 
๗ มิ.ย. ๕๙ ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน 

๑๔ มิ.ย. ๕๙ บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา 
๒๑ มิ.ย. ๕๙ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ 

๒๘ มิ.ย. ๕๙ ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร 
๕ ก.ค. ๕๙ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ 
๑๒ ก.ค. ๕๙ สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา 
๑๙ ก.ค. ๕๙ ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน 
๒๖ ก.ค. ๕๙ บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา 
๒ ส.ค. ๕๙ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ 
๙ ส.ค. ๕๙ ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร 
๑๖ ส.ค. ๕๙ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ 
๒๓ ส.ค. ๕๙ สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา 
๓๐ ส.ค. ๕๙ ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน 
๖ ก.ย. ๕๙ บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา 
๑๓ ก.ย. ๕๙ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ 
๒๐ ก.ย. ๕๙ ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ ศิริพร 
๒๗ ก.ย. ๕๙ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา สุธามาศ 
๔ ต.ค. ๕๙ สุธามาศ ศิริพร ประภาสิริ ภัทิรา บุญเรือน ยุพา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางครูเวรประจ าวันพุธ 
นายสุนทร  จิตต์สว่าง   หัวหน้าเวร  ดูแลรอบบริเวณโรงเรียน 
 

ว ด ป อาคาร ๑ อาคาร ๒ โรงอาหาร รับนักเรียน 
ตอนเช้า 

ส่งนักเรียน 
ตอนเย็น 

อบรมนักเรียน
หน้าเสาธง 

๑๘ พ.ค. ๕๙ เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี 
๒๕ พ.ค. ๕๙ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ 
๑ มิ.ย. ๕๙ พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร 
๘ มิ.ย. ๕๙ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ 

๑๕ มิ.ย. ๕๙ เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี 
๒๒ มิ.ย. ๕๙ อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา 
๒๙ มิ.ย. ๕๙ เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี 
๖ ก.ค. ๕๙ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ 

๑๓ ก.ค. ๕๙ พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร 
๒๐ ก.ค. ๕๙ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ 
๒๗ ก.ค. ๕๙ เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี 
๓ ส.ค. ๕๙  อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา 

๑๐ ส.ค. ๕๙ เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี 
๑๗ ส.ค. ๕๙ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ 
๒๔ ส.ค. ๕๙ พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร 
๓๑ ส.ค. ๕๙ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ 
๗ ก.ย. ๕๙ เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี 

๑๔ ก.ย. ๕๙ อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา 
๒๑ ก.ย. ๕๙ เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ รัตนาวลี 
๒๘ ก.ย. ๕๙ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร พรทิพย์ 
๕ ต.ค. ๕๙ พรทิพย์ รัตนาวลี เทพสุดา อาจารี เบญจางค์ อรรถกร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางครูเวรประจ าวันพฤหัสบดี 
นายสิริพงศ์    ชาญเชญกมลศักดิ์ หัวหน้าเวร  ดูแลรอบบริเวณโรงเรียน 
 

ว ด ป อาคาร ๑ อาคาร ๒ โรงอาหาร รับนักเรียน 
ตอนเช้า 

ส่งนักเรียน 
ตอนเย็น 

อบรมนักเรยีน
หน้าเสาธง 

๑๒ พ.ค. ๕๙ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ 
๑๙ พ.ค. ๕๙ ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา 
๒๖ พ.ค. ๕๙ รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา 
๒ มิ.ย. ๕๙ ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา 
๙ มิ.ย. ๕๙ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์

๑๖ มิ.ย. ๕๙ สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา 
๒๓ มิ.ย. ๕๙ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ 
๓๐ มิ.ย. ๕๙ ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา 
๗ ก.ค. ๕๙ รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา 

๑๔ ก.ค. ๕๙ ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา 
๒๑ ก.ค. ๕๙ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์
๒๘ ก.ค. ๕๙ สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา 
๔ ส.ค. ๕๙ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ 

๑๑ ส.ค. ๕๙ ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา 
๑๘ ส.ค. ๕๙ รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา 
๒๕ ส.ค. ๕๙ ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา 
๑ ก.ย. ๕๙ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์
๘ ก.ย. ๕๙ สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา 

๑๕ ก.ย. ๕๙ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา ประไพ 
๒๒ ก.ย. ๕๙ ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา รุ่งนภา 
๒๙ ก.ย. ๕๙ รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา ทักษญา 
๖ ต.ค.๕๙ ทักษญา รุ่งนภา ประไพ ชญาภา สุรีรตัน ์ นิตยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางครูเวรประจ าวันศุกร์ 
นางพยอม   ไชยสงโท      หวัหน้าเวร  ดูแลรอบบริเวณโรงเรียน 
 

ว ด ป อาคาร ๑ อาคาร ๒ โรงอาหาร รับนักเรียน 
ตอนเช้า 

ส่งนักเรียน 
ตอนเย็น 

อบรมนักเรยีน
หน้าเสาธง 

๑๓ พ.ค. ๕๙ พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พยอม 
๒๐ พ.ค. ๕๙ พยอม พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา 
๒๗ พ.ค. ๕๙ ศิรินภา พยอม พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย 
๓ มิ.ย. ๕๙ จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน 

๑๐ มิ.ย. ๕๙ บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย 
๑๗ มิ.ย. ๕๙ อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   
๒๔ มิ.ย. ๕๙ พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน 
๑ ก.ค. ๕๙ พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา 
๘ ก.ค. ๕๙ ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย 

๑๕ ก.ค. ๕๙ จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน 
๒๒ ก.ค. ๕๙ บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย 
๒๙ ก.ค. ๕๙ อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   
๕ ส.ค.๕๙ พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน 

๑๒ ส.ค.๕๙ พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา 
๑๙ ส.ค.๕๙ ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย 
๒๖ ส.ค.๕๙ จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน 
๒ ก.ย. ๕๙ บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย 
๙ ก.ย. ๕๙ อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   

๑๖ ก.ย. ๕๙ พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน 
๒๓ ก.ย. ๕๙ พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย ศิรินภา 
๓๐ ก.ย. ๕๙ ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน จตุชัย 
๗ ต.ค. ๕๙ จตุชัย ศิรินภา พิริยาตะวัน พรรณวรท   อุทัย บุญยหนุน 

 

 

 

 


