
 
 
 
 
  

 
คณะครุศาสตร จุฬา ฯ เสริมสรางคุณธรรม จรยิธรรมคร ู
 
 

 คณบดี  (รองศาสตราจารย ดร.พฤทธิ ์  ศิริบรรณพทิักษ)  แจงวา  สืบเนื่องจากคราวประชุม
คณะกรรมาธกิารวิสามัญศกึษาและสงเสริมการสรางคณุธรรมและจริยธรรมแกนักการเมือง  ขาราชการและ
ประชาชน  สภานิติบัญญัติแหงชาติ ที่ประชุมไดหยิบยกปญหาตาง ๆ ที่เกีย่วกับครูข้ึนมาพจิารณา  โดยมี
ความหวงใยและตระหนกัถงึความสาํคัญทีส่งผลกระทบตอสังคมโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งเปนกาํลัง
หลักในการพฒันาประเทศ  สมควรที่จะตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวน  คณะครศุาสตร  จึงไดเสนอขอมูล
การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกครูกอนประจําการและครูประจําการ ดังนี ้

๑.  การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกนสิิตที่จะเปนครูใหมในอนาคตหรือครูกอน 
ประจําการ  (Pre-service teacher education) ไดดําเนินการ ๒ ดาน คือ  

๑.๑  กําหนดให “ความเรืองปญญาและคุณธรรม” เปนมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตคณะ 
ครุศาสตร 
    ๑.๒ กาํหนดใหการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเปนกิจกรรมสําคญัของโครงการเสริมความ
เปนครูตลอดหลักสูตร ประกอบดวย การปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตและเจริญปญญา ๑ คร้ัง การพฒันา
บุคลิกภาพและมารยาทครู ๑ คร้ัง การพฒันาจิตวิญญาณความเปนครู ๑ คร้ัง การบริการสาธารณะหรือคาย
อาสา หรือ กิจกรรมอาสาเพื่อสังคม ๑ คร้ัง (รายละเอียดดจูากประกาศคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั เร่ือง โครงการเสิรมความเปนครูฯ)  
   ๑.๓ จัดตั้ง “ศูนยพฒันานิสิตและบัณฑิตอุดมคติ” เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ รวมทั้งกิจกรรม 
เกี่ยวกับการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเติมตลอดหลักสูตร 

๒.  การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมแกครูประจําการ (Inservice teacher education) ได 
ดําเนินการ ๒  ดาน คือ 

๒.๑   จัดตั้ง “ศูนยวิจยัและพัฒนาคุณธรรมและจิตสํานึกสาธารณะ” เพื่อดําเนนิการวิจัยและ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูประจําการ กิจกรรมในปทีผ่านมาไดรวมมือกับศูนยคุณธรรม ในการจัดประชุม
ทางวิชาการเกีย่วกับการสอนเพื่อเสริมสรางคุณธรรม โดยเชิญวิทยากรจากสมาคมครูและมูลนิธิฉือจี้ 
ประเทศจีน ไตหวนั 

ฉบับที่  ๔๘   ประจําสัปดาหที่  ๔     วันจันทรที่   ๒๔   ธันวาคม ๒๕๕๐    

 
 
 



 ๒

         ๒.๒ ดําเนนิการวิจยั เร่ือง กลยุทธการพฒันาและขับเคลือ่นการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึง
ประสงคของนกัเรียนโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษา ซึ่งไดรับการสนับสนุนทุนอุดหนนุการวิจัย จาก สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาตใิหมีการวิจัยโดยใชเครือขายวิจัยการศึกษาระดับภูมิภาค ๑๒ เครือขายทั่ว
ประเทศ    มีระยะเวลาวิจัย ๑ ป (ตุลาคม ๒๕๕๐ - กนัยายน ๒๕๕๑) 
 
 “การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมครูทีก่ําหนดขางตนนี้  จะทาํใหครูประจําการและครูใหม
ในอนาคตมคีวามเขมแขง็และเปนแบบอยางดานคณุธรรมจรยิธรรม ซ่ึงเปนการสอนคุณธรรม
จริยธรรมโดยการประพฤติปฏิบัติแทนการสอนการบรรยาย”   คณบดีกลาว 
 
 
 

คณะครุศาสตร เปดรับสมัครศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาตลอดปการศึกษา ๒๕๕๑ 
  
 

รองคณบดีดานหลักสูตรและการสอน     (รองศาสตราจารย ดร.ณรุทธ  สุทธจิตต)      แจงวา คณะ
ครุศาสตรมีการจัดรูปแบบการเปดรับสมัครผูเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําภาค
การศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๕๑   ในรูปแบบใหม คือ  เปดรับสมัครตลอดทั้งป    

ระดับมหาบัณฑิต มีการเปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ  ๑๗  สาขาวิชา  ดังนี้ 
๑.  สาขาวิชาพัฒนศกึษา   ๒.  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา 
๓.  สาขาวิชาสถิติการศึกษา  ๔.  สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศกึษา 
๕.  สาขาวิชาประถมศึกษา  ๖.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๗.  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  ๘.  สาขาวิชาการสอนสงัคมศึกษา 
๙.  สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร       ๑๐.  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร 

          ๑๑.  สาขาวิชาพลศกึษา                          ๑๒.  สาขาวิชาสุขศึกษา 
          ๑๓.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา           ๑๔.  สาขาวิชานเิทศการศึกษาและพัฒนาหลักสตูร 
          ๑๕.  สาขาวิชาโสตทศันศึกษา                  ๑๖.  สาขาวิชาศิลปศึกษา 
          ๑๗.  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน             
และเปดการเรียนการสอน นอกเวลาราชการ จํานวน ๔  สาขาวิชา  ดังนี ้

๑.  สาขาวิชาวิจัยการศึกษา   ๒.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
๓.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  ๔.  สาขาวิชานิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร 

 
 

 
 
 



 ๓

กิจกรรมดานหลักสูตรและการสอน 

 สําหรับระดับดุษฏีบัณฑิต  เปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ จํานวน ๑๐ สาขาวิชา ดังนี ้
 ๑.  สาขาวิชาพัฒนศึกษา    ๒.  สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๒.  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา  ๔.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๕.  สาขาวิชาพลศึกษา    ๖.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
 ๗.  สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา      ๘.  สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 ๙.  สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน                     ๑๐.  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
และเปดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ จํานวน ๙ สาขาวิชา เชนเดียวกับในเวลาราชการ ยกเวน
สาขาวชิาการศึกษาปฐมวยั  ที่ยงัไมเปดรับสมัคร ในปการศึกษา ๒๕๕๑   

ผูสนใจที่จะเขาศึกษาตอสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเติมไดที ่โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๗๑๒ 
หรือ และดูรายละเอียดไดที ่และดูรายละเอียดไดที ่WWWWWW..EEDDUU..CCHHUULLAA..AACC..TTHH 
 
 
 

  อบรมการพัฒนา EQ 
 สาขาวิชาการศึกษานอกระบบโรงเรียน  ภาควิชานโยบาย การจัดและความเปนผูนาํทางการศึกษา 
จะจัดโครงการฝกอบรมเรื่อง “การพัฒนา EQ  สาํหรบัเด็กเพื่อการเปนอัจฉริยะดวยจิตวทิยานีโอฮิว
แมนนิส”       ในวนัเสารที่ ๒๖  มกราคม  ๒๕๕๑       เวลา ๐๘.๐๐- ๑๗.๐๐ น.  ณ หองสมัมนา ๑  
คณะครุศาสตร    
 หัวขอการฝกอบรม ประกอบดวย 

- ทฤษฎพีื้นฐานของจิตวิทยานโีอฮิวแมนนิส 
- การสอนเด็กใหเปนอัจฉริยะและมีความสขุตามแนวจิตวิทยานีโอฮิวแมนนิส 
- การพัฒนาคลื่นสมองอัลฟาและเซลลสมองเพื่อการเรียนรูที่ดีสําหรับเดก็ 
- เทคนิคการสอนเด็กใหมีจินตนาการ ความชางสงัเกต ความคิดสรางสรรค และความจํา

ที่ดี 
- การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพกับเด็กและจิตวิทยาในการจูงใจเด็ก 
- เทคนิคการสอนโยคะ  สมาธ ิ และการผอนคลายอยางล้ําลึกสําหรับเดก็ 

พลาดไมได  ฟรี !    เอกสารประกอบการฝกอบรม   หนงัสือเกี่ยวกับจติวิทยานโีอฮิวแมนนิส  เทปเพลงเพื่อ
พัฒนาจิตใจ   ฯลฯ   
            ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่  โทร. ๐๒ – ๒๑๘ – ๒๖๓๑       
    
 
 



 ๔

กิจกรรมดานวิจัยและบริการวิชาการ  
 
     

 ผลการพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย กองทุนคณะครุศาสตร  
  ตามที่คณะครุศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จัดตั้งเงินทุนเพื่อการวิจัยในกองทุนคณะ 
ครุศาสตร นั้น   คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ไดพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อการวิจัย 
กองทุนคณะครุศาสตร ปงบประมาณ ๒๕๕๑  (คร้ังที่ ๑)  มีโครงการวิจัยที่ไดรับการพิจารณาจัดสรรเงินทุน
เพื่อการวิจัย โครงการวิจัยทั่วไปไมจํากัดหัวขอ ดังนี้   
    ๑.  โครงการวจิัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม  ที่มภีูมิหลัง และการสนับสนุนทางดานการเรยีนของผูปกครองแตกตาง
กัน    มีรองศาสตราจารย สุพร   ชัยเดชสุริยะ  และรองศาสตราจารย พชัรี  วรจรัสรังสี เปนผูวิจัย  จาํนวน
เงินทุน  ๓๖,๐๐๐  บาท    
     ๒.  โครงการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิและความคงทนในการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ ๓  ระหวางกลุมที่ใชและไมใชเอกสารสรุปมโนทัศน”  มีรองศาสตราจารย 
พัชรี  วรจรัสรังสี เปนผูวิจัย  จํานวนเงินทนุ  ๒๐,๐๐๐  บาท    
       ๓.  โครงการวิจัยเร่ือง “การเปรียบเทียบความคิดเหน็ ปญหา และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ตารางเรียนในกิจกรรมสัปดาหแสนสนุกสขุหรรษาระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๒ ปการศกึษา 
๒๕๔๗  กับปการศึกษา ๒๕๔๙”    มีอาจารยสมใจ  ตั้งปณิธานสุข  เปนผูวิจยั  จํานวนเงินทุน  ๑๕,๐๐๐  บาท    
      ๔.  โครงการวิจัยเร่ือง “ผลของการสอนแบบสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม และการจัด
ประสบการณการเรียนรูแบบรวมมือในวชิาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ โรงเรียนสาธิตจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม” 
มีอาจารยจรัสศรี  พัวจินดาเนตร  เปนผูวิจยั  จํานวนเงนิทุน  ๒๐,๐๐๐  บาท    
  
 

  รับสมัครรับสมัคร ครูอาสาสมัครโครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ 
               ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย  ศาสตราจารย ม.ล.จิรายุ – ศาสตราจารยทาน
ผูหญิง พูนทรัพย นพวงศ  คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  รับสมัรับสมัครคร ครูอาสาสมัครโครงการสอน
ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในตางประเทศ   ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑     กําหนดการขายใบสมคัรและรับ
สมัคร วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐ - ๓๑ มกราคม  ๒๕๕๑ 
กําหนดสอบขอเขียน   วันศุกรที่  ๑  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
กําหนดสอบสมัภาษณ   วันเสารที่  ๙  กุมภาพนัธ  ๒๕๕๑ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   
ประกาศผลสอบ    วันศุกรที่  ๑๕  กุมภาพันธ  ๒๕๕๑ 



 ๕

       กิจกรรมดานบริหาร    

          

ผูสนใจเขารวมโครงการ ซ้ือใบสมัครไดที่ผูสนใจเขารวมโครงการ ซ้ือใบสมัครไดที่ศูนยสงเสริมการสอนภาษาไศูนยสงเสริมการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยทยและวัฒนธรรมไทยฯฯ  
คณะครุศาสตร จุฬาคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ช้ัน ลงกรณมหาวิทยาลัย ช้ัน ๔ ๔ อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง ((อาคาร อาคาร ๓๓))  
  ตั้งแตเวลา ตั้งแตเวลา ๘๘..๓๐๓๐  ––  ๑๖๑๖..๐๐ ๐๐ นน..  โทรโทร. . ๐ ๒๒๑๘ ๒๕๒๔ ๐ ๒๒๑๘ ๒๕๒๔ หรือ หรือ ๐๘๑ ๘๑๕ ๗๐๔๘ ๐๘๑ ๘๑๕ ๗๐๔๘ ((ในเวลาราชการในเวลาราชการ))  

        ดูรายละเอยีดไดที่ ดูรายละเอยีดไดที่ WWWWWW..EEDDUU..CCHHUULLAA..AACC..TTHH  
 

                
        

  คณาจารยไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
 ประชาคมครุศาสตร ขอแสดงความยนิดีกบัคณาจารยทีไ่ดรับการแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงเปน 
ผูชวยศาสตราจารย   ดังนี ้

๑. อาจารยชุติมา          พงศวรินทร 
๒. อาจารยจรัสศรี        พัวจนิดาเนตร 
๓. อาจารยวัลภาภรณ   วศนิสมบัติ 
๔. อาจารยขณิษฐ         คําทอน 
๕. อาจารยวิศัลยศยา    รุดดิษฐ 
     

  รักษาราชการแทนคณบด ี
 ดวยคณบดีคณะครุศาสตร ไดรับเชิญจาก UNESCO  เขารวมประชุม 1st  Asia – Pacific Deans of 
Education   ณ ประเทศออสเตรเลีย  ในวนัที ่๑๘ – ๒๐  กุมภาพันธ ๒๕๕๑   
 ดังนัน้  ในชวงเวลาดังกลาวรองศาสตราจารย ดร.สุกรี  รอดโพธิ์ทอง รองคณบดีดานแผน 
งบประมาณและการบริหาร  เปนผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร  
  
 

       คนดีคนเกง 
 
   ประชาคมครุศาสตร  ขอแสดงความยินดกีับ นายปริญญา  ชนะวาที  นิสิตบัณฑิตศกึษาชั้นปที่ ๒   

คณะครุศาสตร   ไดรับการสรรหาเปนเยาวชนดีเดน ประจําป ๒๕๕๐  จากสมาคมสงเสริมเอกลักษณของชาติ 
เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแหงชาติประจําป ๒๕๕๐    
 
 
 
 



 ๖

           
นานาขาว 

 
  อบรมโครงการพัฒนาคณาจารยเพื่อการเรียนการสอนยุคใหม 

 สํานักบริหารวชิาการ  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  กําหนดจัดอบรมโครงการพัฒนาคณาจารยเพื่อการ
เรียนการสอนยุคใหม (Faculty  Development  for  Tomorrow  Teaching  : FDT)   จาํนวน ๒ หลักสูตร 
ดังนี้   
 ๑.  หลกัสูตรการใชงานระบบ Blackboard  วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธนัวาคม  ๒๕๕๐  เวลา ๑๓.๐๐ – 
๑๖.๐๐ น.  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  (หอง ๒๑๙)  ชั้น ๒    ตึก ๓  คณะวิศวกรรมศาสตร   

   ๒. หลักสูตรการใชงานโปรแกรม Macromedia  Breeze วันศุกรที ่๒๑ ธนัวาคม  ๒๕๕๐  เวลา 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  (หอง ๒๑๙)  ชั้น ๒    ตึก ๓  คณะวิศวกรรมศาสตร   

 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ โทร. ๐๒ – ๒๑๘ ๐๒๓๒ 
 
 
 

ปชวดมาแลวจา 
คณะครุศาสตร   รวมกับ   ชมรมอาจารย 

ขอเชิญคณาจารยทุกทานรวมงานสังสรรคปใหม ๒๕๕๑ 
วันอังคารที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐    เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

ณ หองสัมมนา ๑ 
      โปรดนําของขวัญมารวมจับฉลากเชนเคย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ ความเรืองปญญาและคณุธรรม  คือ  มาตรฐานคณุภาพบัณฑติครุศาสตร ” 

วัตถุประสงค :  ๑.   เพ่ือนําเสนอความเคลื่อนไหวในการจดัการศึกษา  การวิจัย  การบริการวิชาการ   และ 
     กิจกรรมสําคัญของนักเรียนโรงเรียนสาธิต  นิสิต   เจาหนาที่  และคณาจารย   
     คณะครุศาสตร 

๒. เพ่ือนําเสนอขาวสารที่มีความสําคัญตอประชาคมครุศาสตร 
๓. เพ่ือเปนส่ือกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคณะครุศาสตร 

สถานที่ติดตอ :  หนวยประชาสมัพันธ  โทร.  ๐ – ๒๒๑๘ – ๒๔๑๗  โทรสาร  ๐ - ๒๒๑๕ – ๓๕๖๘ 
อานประชาคมครุศาสตรไดที่    www.edu.chula.ac.th 



 ๗

    ขอแจงการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท 
ภาควิชาหลกัสูตร  การสอน และเทคโนโลยีการศึกษา 

อาคาร ๔   ดังน้ี 
สวนกลาง ภาควิชาหลักสูตรการสอนฯ  โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  201  โทรสาร   82625      หัวหนาภาควิชาฯ   222 
หองอาจารยพิเศษ 127  หองเก็บส่ือ 129 
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  โทร. 82604 – 10 
ธุรการ  101      โทรสาร             82600  
จีระพันธุ        102  ปทมศิริ    104  สุกัญญา  105  
อุไรวาส              106  ศศิลักษณ    107  อุดมลักษณ     108  
วรวรรณ   109        
 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  โทร. 82604 – 10 
ธุรการ  110  โทรสาร            82603 
ดวงใจ  111  วิภาวรรณ 112  กมลมนัสชท 113  
ไขสิริ  114  สรอยสน   115  พันธุทิพา 116  
เปรม  117  พรทิพย  118 
 

สาขาวิชาประถมศึกษา  โทร. 82604 – 10 
ธุรการ  119  โทรสาร  82601     
สําลี  120  ประภัสสร 121  สมพงษ  122  
พชรวรรณ 123  ยุรวัฒน  124  มณีรัตน  126  
 

สาขาวิชาหลักสูตรการสอนฯ โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  201  โทรสาร   82625       หัวหนาภาควิชาฯ  222 
 

สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  204  โทรสาร    82628 
อลิศรา  206  วัชราภรณ 208  พิมพันธ 211 

 

สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  203  โทรสาร    82626 
จิณดิษฐ  213  สุวัฒนา  214  ศันสนีย  215  
อัมพร  216 
สมยศ  217 
 

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา โทร. 82620 – 23 
ธุรการ  202  โทรสาร    82624 
อมรา  218  วลัย  220  อรรถพล  221 
 



 ๘

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา    โทร. 82633 – 36 
ธุรการ  302  โทรสาร            302 
สมบูรณ  320  จินตนา  321  เอมอัชฌา 322 
 

สาขาวิชาการสอนภาษาตางประเทศ โทร. 82633 – 36 
ธุรการ    301  โทรสาร  82630 
จันทรทรงกลด  303  ราเชน     304  สุมาลี  305  
ฤดีรัตน  306  มณีรัตน  307     อาภัสรา    308  
ปราณี  310  สุรภี  311  กัลยา  312   
เดวิด  313  จุฑารัตน    314 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
ธุรการ  82644  โทรสาร  82644 
กิดานันท  82650  ธีรวดี  82641  วิวัฒนชัย  82642  
สุกรี  82642  ใจทิพย  82643  เนาวนิตย 82645  
จินตวีร  82649  ปราวีณยา 82651  อรจรีย  82640  
เทคนิคส่ือ 82648 
 
 

………………………………… 


