
 
 
 

       ค ำสั่งโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
    ที่  150 / 2560 

เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์และจัดค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ทีปรำษฎร์พิทยำ 

       
 ด้วยในวันที่ 18 สิงหำคมของทุกปี เป็นวันวิทยำศำสตร์ เพ่ือให้นักเรียนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญและเป็น
กำรเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว บิดำแห่งวงกำรวิทยำศำสตร์ไทยและส่งเสริมทักษะ
ควำมรู้ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์จึงได้จัดกิจกรรมวันวิทยำศำสตร์ ประจ ำปี 2559 และ
กิจกรรมค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ทีปรำษฎร์พิทยำส ำหรับเยำวนนในอ ำเออเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์าำนี โดย
กิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์ จัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหำคม 2560 กิจกรรมค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ทีปรำษฎร์พิทยำ
จัดขึ้นในวันที่ 24-25 สิงหำคม 2560 และ เพ่ือให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอ ำนำจตำม
พระรำนบัญญัติระเบียบบริหำรรำนกำรกระทรวงศึกษำาิกำร พ.ศ.2556  มำตรำ 39 และ พระรำนบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำนกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 มำตรำ 27 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้  
     
  1.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ   มีหน้ำที ่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ตัดสินใจ และแก้ปัญหำให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   1.1  นำยประยงค์   อินนุพัฒน์   ประาำนกรรมกำร 
  1.2  นำยประยงค์  ด่วนเดิน   รองประาำนกรรมกำร 
  1.3  นำยสมศักดิ์  นนท์เจริญ   รองประาำนกรรมกำร 
  1.4  นำยานิต   ดีทอง        กรรมกำร 
  1.5  นำงสุลีพร   ดีทอง    กรรมกำร 
  1.6  นำงจ ำเรียง  ใจกว้ำง    กรรมกำร 
  1.7  นำยณรงค์   ศิริยงค์    กรรมกำร 
  1.8  นำยจงรักษ์   บ ำรุงวงษ์   กรรมกำร 
  1.9  นำยปรีนำ  อิสสระ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  1.10 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ   กรรมกำรและผู้น่วยเลขำนุกำร  
      

2.  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ    มีหน้ำที่ วำงแผนด ำเนินกำร ประสำนงำนกับคณะกรรมกำรทุกฝ่ำย 
เพ่ือให้กำรจัดงำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

2.1  นำยปรีนำ อิสสระ    ประาำนกรรมกำร 
  2.2  นำยสุรศักดิ์ ศรีขวัญ    รองประาำนกรรมกำร 
  2.3  นำงสำวนนกพร  ทองปำน   กรรมกำร 

2.4  นำงสำวกราิดำ  กิมำคม   กรรมกำร   
  2.5  นำยเดนศรี สุวิรัตน์    กรรมกำร 

2.6  นำงสำวอังคณำ ทองด ำ   กรรมกำร 



2.7  นำงสำวจันาิรัตน์  หมำนจิตร ์   กรรมกำร 
2.8  นำงสำวจิรำรัตน์ ตรีรัตนพันา์   กรรมกำร 

 2.9 นำยพินัย  บุญนูประอำ   กรรมกำร 
  2.10 นำงจุฑำมำศ ซุ้นง้วน   กรรมกำร  
  2.11 นำยอรำดร  ไนยเขียว   กรรมกำร 
  2.12 นำงสำวพันริณี สมผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

 3.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  มีหน้ำที่ จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน และเป็นพิาีกรในงำนตำมก ำหนดกำร และ
ควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตำมเวลำ ประกอบด้วย   
  3.1  นำงสำวนนกพร   ทองปำน   ประาำนกรรมกำร 
  3.2 นำยปรีนำ  อิสสระ    กรรมกำร 
  3.3  นำยเดนศรี สุวิรัตน์    กรรมกำร 
  3.4 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    กรรมกำร 
  3.5 นำงสำวศศิวิมล วังศ์ด่ำน   กรรมกำร 
  3.6  นำงสำวพันริณี  สมผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

  4.  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่ จัดเตรียมสถำนที่จัดกิจกรรมสัปดำห์วิทยำศำสตร์บริเวณหน้ำเสำ
าง ในวันที่ 18 สิงหำคม 2560 และสถำนที่จัดค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ในห้องโสตทีปรณ์ นุดรับแขก จัดโต๊ะ เก้ำอ้ี 
ส ำหรับกำรอบรมในวันที่ 24-25 สิงหำคม 2560 ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   4.1  นำยสุรศักดิ์   ศรีขวัญ   ประาำนกรรมกำร 
   4.2  นำยอรรถพล พลวัฒน์   รองประาำนกรรมกำร   
   4.3  นำยปรีนำ  อิสสระ    กรรมกำร 
   4.4  นำงสำววิอำวรรณ   น่วยสงค์   กรรมกำร 
   4.5  นำงสำวนนกพร  ทองปำน   กรรมกำร  
   4.6  นำงสำวกราิดำ  กิมำคม   กรรมกำร 
   4.7  นำยเดนศรี  สุวิรัตน์    กรรมกำร 
   4.9  นำงสำวจันาิรัตน์  หมำนจิตร   กรรมกำร 
   4.10 นำงสำวอังคณำ  ทองด ำ   กรรมกำร 
   4.11 นำงสำวจิรำรัตน์ ตรีรัตนพันา์   กรรมกำร 
   4.12 นำงสำวสุรรีัตน์  ตลึงจิตร   กรรมกำร 
   4.13 นำงสำวสำยทอง  นำรักดี   กรรมกำร 
   4.14 นำยศักดิ์นัย  แอกอ้วน   กรรมกำร 
   4.15 นำยอองซำน อำว พม่ำ   กรรมกำร  
    4.12 นำงสำวพันริณี  สมผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 5. คณะกรรมการจัดการแข่งขันตอบปัญาหา มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหำทำง
วิทยำศำสตร์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย   ตลอดจนตัดสินผลกำรแข่งขัน ประกอบด้วย 
   5.1  นำงสำวจันาิรัตน์ หมำนจิตร   ประาำนกรรมกำร  
   5.2  นำงสำวอังคณำ  ทองด ำ   กรรมกำร 



   5.3 นักเรียนนั้น ม.6/1    กรรมกำร 
   5.4  นำงสำวจิรำรัตน์ ตรีรัตนพันา์   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

 6. คณะกรรมการจัดการแข่งขันประกวดค าขวัญและกล่าวสุทรพจน์ มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม
แข่งขันประกวดค ำขวัญและกล่ำวสุนทรพจน์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลำย   ตลอดจนก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนใน
กำรตัดสินกำรพูดสุนทรพจน์ และตัดสินผลกำรแข่งขันประกอบด้วย 
   6.1 นำงจ ำเรียงใจกว้ำง    ประาำนกรรมกำร 
   6.2 นำยปรีนำ  อิสสระ    กรรมกำร 
   6.3 นำงจันทร์นิอำ ขวยไพบูลย์   กรรมกำร 
   6.4 นำงสำวอัญนรีย์ มีแสง   กรรมกำร  
   6.5 นำงสำวฉันทลักษณ์ ทำนทน   กรรมกำร 
  6.6 นำงสำวออินญำ ฤทาิ์พันา์   กรรมกำร 
  6.7  นำงสำวจิรำอรณ์ ทลิกรรณ์   กรรมกำร 
  6.8  นำงสำวอำรีรัตน์  คล้ำยอุดม   กรรมกำร 
  6.9 นำยารพงษ์ คงด้วง    กรรมกำร 
  6.10 นำงสำวนนกพร  ทองปำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 7. คณะกรรมการจัดการแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ มีหน้ำที่ก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนในกำร
ตัดสินกำรวำดอำพทำงวิทยำศำสตร์ พร้อมตัดสินผลกำรแข่งขัน ทั้งระดับม.ต้น และระดับม.ปลำย ประกอบด้วย 
   7.1 นำงสำวจุฑำมำส ซุ่นห้วน   ประาำนกรรมกำร 
   7.2 นำยพินัย บุญนูประอำ   กรรมกำร 
   7.3 นำงสำวพันริณี  สมผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  
 8. คณะกรรมการฝ่ายตัดสินการจัดบอร์ด มีหน้ำที่ จัดท ำเกณฑ์กำรประกวดกำรจัดบอร์ดวันสัปดำห์
วิทยำศำสตร์และด ำเนินกำรตัดสินผลกำรจัดบอร์ดทั้งระดับม.ต้น และระดับม.ปลำย  ประกอบด้วย 
  8.1 นำยเดนศรี สุวิรัตน์    ประาำนกรรมกำร 
  8.2 นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพันาุ์   กรรมกำร 
  8.3 นำยสุรศักดิ์ ศรัขวัญ    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
   
 9. คณะกรรมการฝ่ายเครื่องเสียงและเทคนิค  มีหน้ำที่  ด ำเนินกำรเกี่ยวกับ  เครื่องเสียง อุปกรณ์ ICT 
และแสง- สว่ำงในห้องประนุม เพ่ือให้กิจกรรมด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
   9.1  นำยพินัย  บุญนูประอำ   ประาำนกรรมกำร  
   9.2 นำยสุรศักดิ์  ศรีขวัญ    กรรมกำร 
   9.3  นำยออิเดน   จิตมุ่ง    กรรมกำร 
  9.4 นำยอรำดร  ไนยเขียว    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 



 10.  คณะกรรมการฝ่ายอาหาร มีหน้ำที่ จัดเตรียมอำหำรอำหำรว่ำงและอำหำรกลำงวันส ำหรับคณะครู
และนักเรียนที่เข้ำอบรมค่ำยอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนจัดเตรียมน้ ำดื่มและจัดเก็บอุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลังกำรจัด
กิจกรรม ประกอบด้วย 
  10.1  นำงสำวกราิดำ  กิมำคม   ประาำนกรรมกำร 
  10.2  นำยเดนศรี สุวิรัตน์    กรรมกำร 
  10.3  นำงสำวพันริณี  สมผล   กรรมกำร 
  10.4  นำงสำวจันาิรัตน ์หมำนจิตร   กรรมกำร 
  10.5  นำงสำวสำยทอง  นำรกัดี   กรรมกำร 
  10.6 นำงวินวินโซ ฟอง พม่ำ   กรรมกำร 
  9.7  นำงสำวนนกพร  ทองปำน   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  

 11.  คณะกรรมการฝ่ายจัดอบรมค่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับเยาวชน มีหน้ำที่ในกำรเตรียมควำมพร้อมใน
กำรจัดกิจกรรมค่ำยอิเล็กทรอนิส์ส ำหรับเยำวนน ทั้งกำรจัดเตรียมคู่มือ สื่ออุปกรณ์ และจัดกิจกรรมต่ำงๆ ขณะอบรม
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ตำมเวลำที่ก ำหนด 
  11.1 นำยสุรศักดิ์ ศรีขวัญ    ประาำนกรรมกำร 
  11.2 นำยออิเดน จิตรมุ่ง    รองประาำนกรรมกำร 
  11.3 นำยปรีนำ อิสสระ    กรรมกำร 
  11.4 นำยอรำดร ไนยเขียว   กรรมกำร 
  11.5 นักเรียนระดับนั้น ม.4/1 และ 5/1 จ ำนวน 20 คน กรรมกำร 
  11.6 นำยเดนศรี สุวิรัตน์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 12.  คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ  มีหน้ำที่ บันทึกอำพนักเรียนในกำรเข้ำร่วมท ำกิจกรรมต่ำงๆ ตลอด
กำรจัดอบรม ประกอบด้วย 
  12.1 นำยอำวุา  จันทร์เมือง   ประาำนกรรมกำร 
  12.2 นำยสัญนัย   พิกุลงำม   กรรมกำร 
  12.3 นำงสำวศิรินำถ ไทรงำม   กรรมกำร 
  12.4 นำงสำวอังคณำ ทองด ำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 13. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์เกียรติบัตร มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดพิมพ์เกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับรำงวัลทุก
ประเอท ประกอบด้วย 
   13.1 นำงสำวนนกพร  ทองปำน    ประาำนกรรมกำร 
   13.2 นำยอรำดร  ไนยเขียว   กรรมกำร 
   13.3 นำงสำวจิรำพร บุญเหลือ   กรรมกำร 
   13.4 นำงสำวศิรินำถ  ไทรงำม   กรรมกำร 
   13.4 นำงสำวพันริณี  สมผล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 



14. คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล  มีหน้ำที ่จัดท ำแบบประเมินผล รวบรวมข้อมูลกำร
ประเมินผลกำรจัดกิจกิจกรรม และสรุปผลเป็นรูปเล่ม  ประกอบด้วย 
  14.1 นำยปรีนำ  อิสสระ    ประาำนกรรมกำร 
  14.2 นำงสำวจันาิรัตน์  หมำนจิตร   กรรมกำร 
  14.3 นำงสำวจิรำรัตน์  ตรีรัตนพันาุ์  กรรมกำร 
  14.4 นำงสำวพันริณี   สมผล     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    

       ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ ให้เต็มควำมสำมำรถ และให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย เพื่อประโยนน์
แก่ทำงรำนกำร ต่อไป 

 
    สั่ง  ณ  วันที่   15  สิงหำคม   2560 
 
 
 
 
                 (นำยประยงค์  ด่วนเดิน) 
                                                               ครู คศ.3 
        ปฏิบัติรำนกำรแทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ก าหนดการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 

บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 

 

เวลำ 08.15 – 8.30น. พิาีเปิดโดยผู้อ ำนวยกำรประยงค์  อินนุพัฒน์ 

       08.30 - 09.00 น. กำรแสดงละครวิทยำศำสตร์โดยนักเรียนระดับนั้นม.5/1 

       09.00 – 9.20 น. พิาีมอบเกียรตบัตรนักเรียนที่นนะกำรแข่งขัน 

       9.20– 16.00 น. พิาีปิด 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการ 

"ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ทีปราษฎร์พิทยา " 
(Tpp e'Camp' 60) 

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 
       เวลำ                               รำยละเอียดกิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.    รำยงำนตัวพร้อมลงทะเบียน ณ หน้ำห้องโสตทัศนศึกษำ  โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ09.00 – 
09.30 น.    พิาีเปิด “"ค่ำยอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยำว์ทีปรำษฎร์พิทยำ (Tpp e'Camp'59) "    
                            โดย    นำยประยงค์   อินนุพัฒน์   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ                         
09.30 – 10.00 น.    บรรยำยพิเศษ “อิเล็กทรอนิกส์ในโลกปัจจุบัน (In today's electronic world)” 
                            โดย    นำยออิเดน    จิตมุ่ง 
                                     ครูคอมพิวเตอร์  หัวหน้ำงำนสำรบรรณ     โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
10.00 – 10.15 น.    พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.15 – 11.00 น.    “วงจรไฟฟ้ำเบื้องต้น  กำรใน้งำนโพรโตบอร์ด  กำรต่อวงจรไฟฟ้ำอย่ำงง่ำย  กำรต่อ 
                          สวิตซ์แบบกดติดปล่อยดับ  และกดดับปล่อยติด” 
                          โดย    นำยสุรศักดิ์   ศรีขวัญ   ครูฟิสิกส์  โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ        
 11.00 – 11.20 น.    “สันทนำกำร ละลำยพฤติกรรม ร่วมรุ่น Tpp e'Camp'59 ” 
11.20 – 12.00 น.    “ตัวต้ำนทำน  กำรอ่ำนค่ำสีตัวต้ำนทำน  ตัวต้ำนทำนปรับค่ำตำมแสง (LDR) กำรท ำงำน  
                          และหนำ้ที่ของตัวต้ำนทำนในวงจร  ” 
                          โดย    นำยสุรศักดิ์   ศรีขวัญ    ครูฟิสิกส์  โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ                                        
12.00 – 13.00 น.    รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น.    “ทรำนซิสเตอร์  และกำรใน้งำนทรำนซิสเตอร์ท ำหน้ำที่เป็นสวิตซ์” 
       โดย    นำยสุรศักดิ์   ศรีขวัญ 
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 – 16.00 น.    “ปฏิบัติกำรต่อวงจรไฟกระพริบ บนโพรโตบอร์ด” 
        โดย    นำยสุรศักดิ์   ศรขีวัญ 
        ทีมผู้น่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2560 
      เวลำ                              รำยละเอียดกิจกรรม 
08.30 – 09.00 น.    “ทรำนซิสเตอร์  LDR  และมอเตอร์ ท ำงำนร่วมกัน” 
        โดย    นำยสุรศักดิ์   ศรขีวัญ 
       ครูฟิสิกส์  โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
        ทีมผู้น่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
09.00 – 09.30 น.    กิจกรรมสันทนำกำร  ร่วมขับร้องเพลงมำร์นทีปรำษฎร์พิทยำ 
       และทีมสันทนำกำร  และวงดนตรีโรงเรียน 
19.30 – 09.45 น.    รับประทำนอำหำรว่ำง 
09.45 – 12.00 น.    ประดิษฐ์หุ่นยนต์ หนูวิ่งตำมแสง 
       โดย    นำยสุรศักดิ์   ศรีขวัญ 
       ทีมผู้น่วยวิทยำกรประจ ำกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น.    รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
13.00 – 14.30 น.    น ำเสนอผลงำนแต่ละกลุ่ม 
14.30 – 14.45 น.    พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 – 16.00 น.    รับประกำศนียบัตร 
        ใต้อำคำรเรียน 2 โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
        รว่มถ่ำยรูปร่วมกัน  
                 หอพระครูวิอำตทีปกรณ์  โรงเรียนทีปรำษฎร์พิทยำ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

วันที่ 18 สิงหาคม 
- กิจกรรมการแข่งขัน 
 1. กำรแข่งขันตอบปัญหำทีมละ 3 คน สมัครได้ที่ ครจูิรำรัตน์  ตรีรัตนพันาุ์และครูจันาิรัตน์  หมำนจิตร 
  ระดับม. ต้น แข่งขันวันอังคำรที่ 15 สิงหำคม ห้องเลบวิทย์ 1 คำบนุมนุม 
  ระดับ ม.ปลำย  แข่งขันวันพุาที่ 16 สิงหำคม ห้องเลบวิทย์ 1 คำบกิจกรรม 
 2. กำรแข่งขันค ำขวัญและกำรกล่ำวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “วิทยำศำสตร์กับกำรพัฒนำประเทศ” สมัครได้ที่ครู
จ ำเรียง ใจกว้ำง และครูปรีนำ  อิสสระ และครู 
  ระดับนั้น ม. ต้น 
  ระดับนั้น ม. ปลำย 
 3. กำรแข่งขันวำดอำพระบำยสี ในหัวข้อ “วิทยำศำสตร์กับกำรพัฒนำประเทศ” สมัครได้ที่ครูจุฑำมำศ ซุ้นง้วน 
และครูพันริณี  สมผล 
  ระดับนั้นม.ต้น ใน้สีนอร์กหรือสีโปสเตอร์ 
  ระดับนั้นม.ปลำย ใน้สีโปสเตอร์ 
 แข่งขันวันพุาที่ 16 สิงหำคม   เวลำ 13.00  ตึกศิลป์ 
 
 4. กำรแข่งขันจัดบอ์ดควำมรู้ระดับม.ต้น และม.ปลำย 
 ตัดสินวันพุา ที่ 16 สิงหำคม 2560 เวลำ 15.00 น. 


