
 
คำส่ังโรงเรียนรามราชพิทยาคม 

ท่ี  212 / 2565 

เร่ือง   แต=งต้ังคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1  ปGการศึกษา 2565 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 ดLวยโรงเรียนรามราชพิทยาคม สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม ไดLกำหนดการสอบ 

ปลายภาค ภาคเรียนท่ี 1  ปGการศึกษา  2565  ในระหว=างวันท่ี 29 - 30 กันยายน พ.ศ.2565  รายละเอียด 

ดังปรากฏตามตารางสอบปลายภาค   

เพื่อใหLการสอบดำเนินไปดLวยความเรียบรLอย จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 39(1) แห=งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 เรื่อง อำนาจการบังคับบัญชาขLาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา แต=งต้ังครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนรามราชพิทยาคม ปฏิบัติหนLาท่ี ดังต=อไปน้ี 

1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดLวย 

1.1 นายประชา สมศรี   ผูLอำนวยการโรงเรียน  ประธานคณะกรรมการ 

1.2 นางสาวมณฑิตา  สุตัญต้ังใจ  รองผูLอำนวยการโรงเรียน  รองประธานคณะกรรมการ 

1.3 นายแกLวสัมฤทธ์ิ บุทา   ครู    กรรมการ 

 1.4 นางดาริณี  พัตรภักด์ิ   ครู    กรรมการ 

 1.5 นางสาวเสาวลักษณc ผาอินทรc  ครู    กรรมการ 

 1.6 นายสุริยันตc  ไชยรบ   ครู    กรรมการและเลขานุการ 

 1.7 นางสาววิชุดา  แสนปากดี  ครู    กรรมการและ 

          ผูLช=วยเลขานุการ 

 หน1าท่ี  ใหLคำปรึกษา  และแนะนำเก่ียวกับการสอบใหLดำเนินการไปดLวยความเรียบรLอย 

2. คณะกรรมการดำเนินการกลาง ประกอบดLวย 

 2.1 นายสุริยันตc  ไชยรบ   ครู    ประธานคณะกรรมการ 

 2.2 นางสาววิชุดา  แสนปากดี  ครู          รองประธานคณะกรรมการ 

 2.3 นางสาวพรนภา  สาระขันธc  นักศึกษาฝfกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ 

 2.4 นางสาวจริยา  เสนาจันทรc  ครูอัตราจLาง   กรรมการ 

 2.5 นางสาววิราสินี  แกLวพาดี  ครูผูLช=วย          กรรมการและเลขานุการ 

/หนLาท่ี… 
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หน1าท่ี 

  1) จัดทำบัญชี รับ –จ=าย ขLอสอบและกระดาษคำตอบในระหว=างดำเนินการสอบในแต=ละวันใหL

 เรียบรLอย 

2) ส=ง-รับขLอสอบ และกระดาษคำตอบจากกรรมการ กำกับการสอบเมื ่อเสร็จสิ ้นการสอบ 

แต=ละวิชา ตรวจสอบรายละเอียดใหLถูกตLองตรงกับรายการในปะหนLากระดาษคำตอบ 

  3) เบิก-จ=ายกระดาษคำตอบและคำถามใหLครูประจำวิชาไปตรวจใหLคะแนน 

  4) คุมสอบแทนในกรณีท่ีกรรมการคุมสอบไปราชการหรือมีขLอราชการเร=งด=วน 

3.  คณะกรรมการคุมสอบ ประกอบดLวย 

 

 

ชื่อกรรมการคุมสอบ 
ที่คุมสอบ 

29 ก.ย. 65 30 ก.ย. 65 

นายธนากร อุมะวรรณ ม.1/1 (ห3อง 124) ม.1/2 (ห3อง 325) 

นายกฤษฎา วุฒิสาร ม.1/1 (ห3อง 124) ม.1/2 (ห3อง 325) 

นางสาวจีรารัตนD ศรีหะมงคล ม.1/2 (ห3อง 125) ม.1/1 (ห3อง 327) 

นางสาวลักษิกา ละราคี ม.1/2 (ห3อง 125) ม.1/1 (ห3อง 327) 

นายอนุวัฒนD เดชไธสง ม.2/1 (ห3อง 211) ม.2/2 (ห3อง 212) 

นางสาวพัชรี ขันทีท3าว ม.2/1 (ห3อง 211) ม.2/2 (ห3อง 212) 

นางสาวธนาภรณD โฉมเฉลา ม.2/2 (ห3อง 212) ม.2/1 (ห3อง 211) 

นายกมล โฮมวงศD ม.2/2 (ห3อง 212) ม.2/1 (ห3อง 211) 

นายรัฐพงศD ลินทะละ ม.3/1 (ห3อง 213) ม.3/2 (ห3อง 214) 

นางสาวมัสญา อนุญาหงษD ม.3/1 (ห3อง 213) ม.3/2 (ห3อง 214) 

นางสาวทิพยDอักษร อินธิเสน ม.3/2 (ห3อง 214) ม.3/1 (ห3อง 213) 

นายธนพล ถำวาปY ม.3/2 (ห3อง 214) ม.3/1 (ห3อง 213) 

นางสาวณัฐชา มZวงคลา ม.4/1 (322) ม.4/1 (322) 

นายวัฒนา เถาวัลยDด ี ม.4/2 (ห3อง 215) ม.4/1 (322) 

ส.อ.สหธรณD วงศDป[สสะ ม.4/2 (ห3อง 215) ม.6/3 (ห3อง 328) 

นางสาวภัสราภา พัฒนา ม.4/3  (ห3อง 323) ม.4/3  (ห3อง 323) 

นายสันติ มารัตนD ม.5/1 (ห3อง 324) ม.5/1 (ห3อง 324) 

นางดาริณี พัตรDภักดิ์ ม.5/2 (ห3อง 325) ม.6/1 (ห3อง 326) 

นายกฤษณพงศD อินอุZนโชต ิ ม.5/2 (ห3อง 325) ม.5/1 (ห3อง 324) 

นางพาณินี ภูมิลุน ม.6/1 (ห3อง 326) ม.6/1 (ห3อง 326) 

นายธนิต สิทธิเสนา ม.6/2  (ห3อง 327) ม.4/3 (323) 

นางสาวเสาวลักษณD  ผาอินทรD ม.6/3 (ห3อง 328) ม.6/3 (ห3อง 328) 

/หนLาท่ี… 
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หน1าท่ี 

1) รับขLอสอบจากคณะกรรมการดำเนินการกลางใหLนักเรียนสอบตามตารางสอบ 

  2) เก ็บกระดาษคำตอบจากนักเร ียนเร ียงตามลำด ับเลขที ่จากน Lอยไปหามากและเย็บ

กระดาษคำตอบโดยมีเอกสารเรียงตามลำดับ คือใบปะหนLา, (มีลายมือชื่อของนักเรียนที่เขLาสอบ, ผังที่นั ่งสอบ) 

ขLอสอบที่สอบ 1 ชุด, กระดาษคำตอบของนักเรียน, กระดาษรองหลังกระดาษคำตอบและนำส=งใหLคณะกรรมการ

ดำเนินการกลางหลังเสร็จส้ินการสอบในแต=ละวิชา 

  3) ปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว=าดLวยการปฏิบัติตนของผูLเขLาสอบและผูLกำกับการ

สอบโดยเคร=งครัด 

4.  คณะกรรมการจัดห1องสอบ  ประกอบดLวย 

4.1 นายแกLวสัมฤทธ์ิ  บุทา  ครู   ประธานคณะกรรมการ 

 4.2 นายอนุวัฒนc เดชไธสง  ครู   รองประธานคณะกรรมการ 

 4.3 ครูท่ีปรึกษาทุกหLอง      กรรมการ 

 4.4 นายศุภักชัย นิวงษา   ช=างปูน ช้ัน 4  กรรมการ 

 4.5 นายมิตร นิวงษา   ช=างปูน ช้ัน 4  กรรมการ 

4.6 นายกมล โฮมวงศc   ครูอัตราจLาง  กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าท่ี  กำกับ ดูแล ความเรียบรLอยในการจัดหLองสอบใหLเรียบรLอยก=อน - หลังดำเนินการสอบ  

และตลอดระยะเวลาสอบ 

5. คณะกรรมการดูแลความเรียบร1อย  ประกอบดLวย 

5.1 นายแกLวสัมฤทธ์ิ  บุทา  ครู   ประธานคณะกรรมการ 

 5.2 นายอนุวัฒนc  เดชไธสง  ครู   รองประธานคณะกรรมการ 

 5.3 นายสันติ มารัตนc   ครู   กรรมการ 

 5.4 นายสุริยันตc  ไชยรบ   ครู   กรรมการและเลขานุการ 

 5.5 นายธนากร  อุมะวรรณ  ครู   กรรมการและผูLช=วยเลขานุการ 

หน1าท่ี 1) ดูแลความเรียบรLอยในระหว=างการสอบของนักเรียน 

  2) ดูแลความประพฤติของนักเรียนตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียน 

  3) รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือเปoนขLอมูลในการพัฒนางานต=อไป 

6. คณะกรรมการจัดทำข1อสอบ  ประกอบดLวย 

 6.1 นางสาววิชุดา แสนปากดี  ครู   ประธานคณะกรรมการ 

 6.2 นางสาวจีรารัตน์  ศรีหะมงคล  ครู   รองประธานคณะกรรมการ 

 6.3 นางสาวมนัสญา  อนุญาหงษc             นักศึกษาฝfกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ    

 6.4 นางสาวพัชรี  ขันทีทLาว            นักศึกษาฝfกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ   

/6.5 นายธนพล … 
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 6.5 นายธนพล  ถำวาปG              นักศึกษาฝfกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ    

 6.6 นางสาวพรนภา  สาระขันธc     นักศึกษาฝfกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ  

 6.7 นางสาวลักษิกา  ละราคี  นักศึกษาฝfกปฏิบัติการสอนฯ กรรมการ  

 6.8 นางสาววิราสินี  แกLวพาดี  ครูผูLช=วย     กรรมการและเลขานุการ 

 หน1าท่ี 1) รวบรวมขLอสอบ และจัดทำขLอสอบรายวิชาต=าง ๆ ใหLเสร็จตามกำหนด 

  2) จัดส=งขLอสอบใหLครูผูLรับผิดชอบต=อไป 

  3) รายงานผลการดำเนินงานเพ่ือเปoนขLอมูลในการพัฒนางานต=อไป 

7. คณะกรรมการฝIายประชาสัมพันธN  ประกอบดLวย 

 7.1 นายสุริยันตc  ไชยรบ   ครู   ประธานคณะกรรมการ 

 7.2 นางสาววิชุดา  แสนปากดี  ครู   รองประธานคณะกรรมการ 

 7.3 นางสาววิราสินี  แกLวพาดี  ครูผูLช=วย   กรรมการและเลขานุการ 

หน1าท่ี  ประชาสัมพันธcรายละเอียดเก่ียวกับการสอบใหLครูและนักเรียนทราบ 

 ท้ังน้ีใหLคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดLรับการแต=งต้ัง  ปฏิบัติหนLาท่ีดLวยความรับผิดชอบ  

เต็มความสามารถ  เพ่ือใหLบังเกิดผลดีกับนักเรียน  โรงเรียน  และราชการสืบไป 

 

  ส่ัง ณ  วันท่ี 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 

 

 

 

                       (นายประชา  สมศรี) 

                                                    ผูLอำนวยการโรงเรียนรามราชพิทยาคม 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   1 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ครูผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค21101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน ครูจีรารัตนD,ครูลักษิกา 

09.40-10.10 น. 30 ส21101 สังคมศึกษา ครูเสาวลักษณc 

10.20-10.50 น. 30 ว21103 วิทยาการคำนวณ ครูธนพล 

11.00-11.30 น. 30 ศ21101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ท21101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

14.10-14.40 น. 30 ส21105 ภูมิศาสตรc ครูธนาภรณc 

 14.50-15.20 น. 30 ง21101 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 
 

    
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว21101 วิทยาศาสตรcพ้ืนฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 อ21101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

10.20-10.50 น. 30 ส21102 ประวัติศาสตรc ครูสันติ 

11.00-11.30 น. 30 ง21281 คอมพิวเตอรc ครูสหธรณc 

11.40-12.10 น. 30 ง21241 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (1/2) ครูรัฐพงศc 

 

 พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

ห<องสอบ ม.1/1   ห<อง  124   อาคาร เสมา 100 ปB    

   ม.1/2   ห<อง  125   อาคาร เสมา 100 ปB 

 

ศุกรE 30 กันยายน 2565 

ห<องสอบ ม.1/1   ห<อง  327   อาคารใหมI    

   ม.1/2   ห<อง  325   อาคารใหมI 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   2   

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา หมายเหตุ 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค22101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน ครูพรนภา 

09.40-10.10 น. 30 ส22101 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณc 

10.20-11.20 น. 60 ว22103 วิทยาการคำนวณ ครูภัสราภา 

11.30-12.00 น. 30 ศ22101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ท22101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

14.10-14.40 น. 30 ส22105 ภูมิศาสตรc เสาวลักษณc 

14.50-15.50 น. 60 ค20203 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม(2/1) ครูพรนภา 

14.50-15.20 น. 30 ง22241 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (2/2) ครูรัฐพงศc 
 

    
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว22101 วิทยาศาสตรcพ้ืนฐาน ครูวิชุดา 

09.40-10.10 น. 30 อ22101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

10.20-10.50 น. 30 ส22102 ประวัติศาสตรc ครูสันติ 

11.00-11.30 น. 30 ง22101 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

 

 ห<องสอบ ม.2/1   ห<อง   211   อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.2/2   ห<อง   212  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   3 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ครูผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค23101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน ครูธนากร 

09.40-10.10 น. 30 ส23101 สังคมศึกษา ครูสันติ 

10.20-10.50 น. 30 ว23103 วิทยาการคำนวณ ครูสหธรณc 

11.00-11.30 น. 30 ศ23101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ท23101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

14.10-14.40 น. 30 ส23105 ภูมิศาสตรc ครูสันติ 

 14.50-15.20 น. 30 ง23101 การงานอาชีพ ครูรัฐพงศc 

15.30-16.00 น. 30 ส20235 หนLาท่ีพลเมือง ครูธนาภรณc 
 

    
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว23101 วิทยาศาสตรcพ้ืนฐาน ครูจริยา 

09.40-10.10 น. 30 อ23101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

10.20-10.50 น. 30 ส23102 ประวัติศาสตรc ครูเสาวลักษณc 

11.00-12.00 น. 

11.00-11.30 น. 

60 ค20205 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม (3/1) ครูจีรารัตนc 

30 ง23241 บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง (3/2) ครูรัฐพงศc 

 

 
 
 ห<องสอบ ม.3/1   ห<อง   213  อาคารพระอุทัยประกาศ 

   ม.3/2   ห<อง   214  อาคารพระอุทัยประกาศ 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   4 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค31201 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม(4/1) ครูจีรารัตนc 

ค31102 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน(4/2-3) ครูจีรารัตนc 

09.40-10.10 น. 30 ส31101 สังคมศึกษา  ครูเสาวลักษณc 

10.20-11.20 น. 60 ท31101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูพาณินี 

11.30-12.00 น. 30 ว31101 วิทยาศาสตรcชีวภาพ(4/1) ครูณัฐชา 

ว31102 วิทยาศาสตรcชีวภาพ(4/2-3) ครูณัฐชา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31107 วิทยาการคำนวณ ครูภัสราภา 

14.10-14.40 น. 30 อ31101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

14.50-15.20 น. 30 ส31102 ประวัติศาสตรc ครูสันติ 

15.30-16.00 น. 30 ศ31101 ศิลปะ ครูวัฒนา 
    

 
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว31221 เคมี(4/1) ครูวิชุดา 

ว31281 การสร8างอินโฟกราฟ<กเบื้องต8น(4/3) ครูภัสราภา 

09.40-10.40 น. 60 ว31241 ชีววิทยา(4/1) ครูณัฐชา 

ว30287 ผลิตภัณฑcธรรมชาติ(4/3) ครูวิราสินี 

 10.50-11.50 น. 60 ว31261 โลก ดาราศาสตรc (4/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-14.00 น. 60 ว31201 ฟtสิกสc(4/1) ครูสุริยันตc 

  

ห<องสอบ 4/1 ห<อง 322 อาคารใหมI 

   4/2 ห<อง 215  อาคารพระอุทัยประกาศ  

   4/3 ห<อง 323 อาคารใหมI 
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ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   5 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ท32101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

09.40-10.10 น. 30 ส32102 ประวัติศาสตรc ครูธนาภรณc 

10.20-10.50 น. 30 ว32107 วิทยาการคำนวณ ครูสหธรณc 

11.00-11.30 น. 30 ศ32101 ศิลปะ ครูวัฒนา 

11.40-12.10 น. 30 

 

อ32201 ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม(5/1) ครูณัฐชา 

ว32102 วิทยาศาสตรDกายภาพ(5/2) ครูวิชุดา 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ค32101 คณิตศาสตรcพ้ืนฐาน(5/1) ครูลักษิกา 

ว30289 การแปรรูปอาหาร(5/2ASP) ครูกฤษฎา 

14.10-15.10 น. 60 ว32221 เคมี(5/1) ครูวิชุดา 

ง30289 อาหารไทย(5/2ASP) ครูกฤษฎา 

15.20-16.20 น. 60 ว30283 อาหารวDางและเครื่องดื่ม(5/2ASP) ครูวิราสินี 
    

 
ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ค32201 คณิตศาสตรcเพ่ิมเติม(5/1) ครูลักษิกา 

09.40-10.40 น. 60 ว32241 ชีววิทยา(5/1) ครูณัฐชา 

10.50-11.50 น. 60 ว32261 โลก ดาราศาสตรc ฯ(5/1) ครูสุริยันตc 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. 60 ว32201 ฟtสิกสc(5/1) ครูสุริยันตc 

14.10-14.40 น. 30 ว32281 การสร3างอินโฟกราฟhกฯ(5/1) ครูสหธรณc 

 

 ห<องสอบ 5/1 ห<อง 324 อาคารใหมI 

   5/2 ห<อง 325 อาคารใหมI 

   

 

 



 10 

ตารางสอบปลายภาค 1/2565 

ช้ันมัธยมศึกษาปSท่ี   6 

วัน/เดือน/ปS เวลาสอบ (นาที) รหัส ช่ือวิชา ผู1สอน 

พฤหัสบดี 29 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ท33101 ภาษาไทยพ้ืนฐาน ครูดาริณี 

09.40-10.10 น. 30 ส33101 สังคมศึกษา  ครูธนาภรณc 

10.20-10.50 น. 30 ว33103 วิทยาการคำนวณ ครูภัสราภา 

11.00-11.30 น. 30 อ33101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ครูทิพยcอักษร 

พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-13.30 น. 30 ว33102 วิทยาศาสตรcโลกฯ(6/2-3) ครูสุริยันตc, ครูจริยา 

13.40-14.40 น. 

13.40-14.10 น. 

13.40-14.40 น. 

60 ว33221 เคมี(6/1) ครูวิชุดา 

30 ง30225 งานไฟฟyาเบ้ืองตLน(6/2) ครูธนิต 

60 ว30285 การบูรณาการวิทยาศาสตรD

สุขภาพ(6/3) 
ครูวิราสินี 

    
 

ศุกร5 30 กันยายน 2565 

08.30-09.30 น. 60 ว33201 ฟtสิกสc(6/1) ครูสุริยันตc 

ว33281 การสรLางส่ือมัลติมิเดีย(6/3) ครูภัสราภา 

09.40-10.40 น. 

 

60 ว33241 ชีววิทยา(6/1) ครูณัฐชา 

ว30293 เบเกอร่ี(6/3) ครูวิราสินี 

10.50-11.50 น. 60 ว33261 โลก ดาราศาสตรcฯ (6/1) ครูสุริยันตc 

 

ห<องสอบ 6/1 ห<อง 326 อาคารใหมI 

   6/2 ห<อง 327 อาคารใหมI 

6/3 ห<อง 328 อาคารใหมI  

 


