
 
ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 

ที ่ 309 / 2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

…………………………………………. 
 ด้วย  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  ได้ก าหนดการจัดการเรียนซ้ ารายวิชา  ภาคเรียนที่  2/2559 
ของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทุกระดับชั้น ระหว่างวันที่ 31 ตลุาคม พ.ศ.2559 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559  
ดั้งนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่ 39 วรรค
แรกแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและมาตรา
ที่  27 (1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  จึงแต่งตั้งครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้    

1.   คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย  
 1.1 นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 
 1.2 นายรัตนะ  บัวรา   กรรมการ   
 1.3 นายโกวิท  มาตย์สาลี  กรรมการ 
 1.4 นางสาวธัญวรรณ แจ่มจ ารัส  กรรมการ 
 1.5 นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับดูแลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ให้ไปด้วยความเรียบร้อย 

 2.   คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
        2.1 นายสันทัศน ์   น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 

 2.2 นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์  รองประธานกรรมการ    
 2.3 นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ  
 2.4 นางสาวศากุน เทียนทอง  กรรมการ 
 2.5 นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
 2.6 นายณัฐสิทธิ์  ทองมหา  กรรมการ 
 2.7 นางสาวอรทัย  จันทรังษี  กรรมการ 
 2.8 นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
 2.9 นางสาวยุวดี เสือใหญ่  กรรมการ 
 2.10 นางวันทนา แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
 2.11 นายไกรสร หม้อแหละ  กรรมการ  
 2.12 นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
 2.13 นางสาวปณยา แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการและเลขานุการ 
 2.14 นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 2.15 นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 2.16 นางสาววาสนา จันทราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
      หน้าที่  1.วางแผนการด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  
             ของนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ร มส และ มผ ทุกระดับชั้น  
     2. ก าหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาและหลักเกณฑ์การวัดผล ประเมินผล 
     3. ประสานและก ากับดูแลการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาให้เป็นไปตามก าหนด 
     4. มอบหมายการจัดการเรียนซ้ ารายวิชาและการวัดผล ประเมินผลแทน กรณีรายวิชาที่ผู้สอน

เป็นบุคลากรในกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ย้าย  เกษียณอายุราชการ หรือลาออก 
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     5.ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

         3.    คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย  
 3.1 นางสาวธัญวรรณ แจ่มจ ารัส  ประธานกรรมการ 

                       3.2 นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
 3.3 นายนวเรศ เสนคุ้ม   กรรมการ  

 3.4 นายอุดม จิรกิตตยากร  กรรมการ  
 3.5 นายสมพร ชัยวงษ์   กรรมการ 
 3.6 นายวรวัฒน ์ เพชรไกรศรี  กรรมการ 
 3.7 นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
 3.8 นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการและเลขนุการ 
      หน้าที่   1. จัดเตรียมสถานที่ส าหรับนักเรียนที่เรียนซ้ ารายวิชา จ านวน 177 คน   
                    ระหว่างวันที่  วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559 - 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 ณ หอประชุม 
                    โรงเรียน 
      2. จัดเตรียมเครื่องเสียง ควบคุมเสียง  และถ่ายภาพในการประชุมผู้ปกครอง การลงทะเบียน

เรียนซ้ า และช่วงระยะเวลาที่นักเรียนเรียนซ้ า                     
     3. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย   

4.   คณะกรรมการจัดการเรียนการสอน 
 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน  กรรมการ 
 2. นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
 3. นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง  กรรมการ 
 4. นางสาวอริสา บุตรดามา  กรรมการ 
 5. นางสาววิจิตรา รอดหยู   กรรมการ 
 6. นายเลอพงศ์ จันสีนาก   กรรมการ 
 7. นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ  กรรมการ 
 8. นางสาวอัจฉรา ทองทา   กรรมการ 
 9. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาต   กรรมการ 
 

          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1. นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
 2. นางสาวนัดธิดา นวลศรี   กรรมการ 
 3. นางสาวมัณฑนา เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
 4. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ   กรรมการ 
 5. นางสาวอารีรัตน์ แคล่วคล่อง  กรรมการ 
 6. นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ์   กรรมการ 
 7. นายเจนภพ มณีพงษ์   กรรมการ 
 8. นางสาวปราณี พรมติ๊บ   กรรมการ 
 9. นางสาวนาถพร มูลจันทร์  กรรมการ 
 10. นางสาวรัตนานุสรณ์ ครองศักดิ์  กรรมการ 
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        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 1. นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
 2. นางสาววันทนา กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ 
 3. นางสาวชญานี วจนะศิริ  กรรมการ 
 4. นายเรวัตต์ นกสว่าง  กรรมการ 
 5. นางสาวกชพร  อารัชกุล  กรรมการ 
 6. นางสาวอัจฉรา  ภักดีรัตนภาคย์  กรรมการ 
 7. นางกัลยา ม่วงมั่น   กรรมการ 
 8. นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม  กรรมการ  
 9. นายรุ่งโรจน ์ สมนิล     กรรมการ 
 10. นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก  กรรมการ 
 11. นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์  กรรมการ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 1. นายณัฐสิทธิ์ ทองมหา  กรรมการ 
 2. นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์  กรรมการ 
 3. นายเกต ุ โพธิ์น้อย  กรรมการ 
 4. นางสมคิด ลอยฟ้า   กรรมการ 
 5. นางสาวจันทมาศ บัวจันทร์  กรรมการ  
 6. นายกิตติคุณ จันทะโมคา  กรรมการ 
 7. นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์  กรรมการ  
 8. นายอุดม จิรกิตตยากร  กรรมการ  
 9. นายทองฉัตร ไรนุ่น   กรรมการ 
 10. นายอัครวัฒน์ ยอแสง   กรรมการ 
 11. นางขันทอง ทองน้อย   กรรมการ 
 12. นางสาวลลิตา แขกรัมย์  กรรมการ 
 13. นายสุรพล กาญจนเวโรจน์  กรรมการ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 1. นางสาวอรทัย จันทรังษี  กรรมการ 
 2. นางทัศนารี อ่อนสุข    กรรมการ 
 3. นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์  กรรมการ 
 4. นางสาวทารินทร์ นาคสร้อย  กรรมการ 
 5. นางสาวสิวลี บุญวัฒน์  กรรมการ  
 6. นางสาวแรกรัก บุญอยู่   กรรมการ 
 7. นายนวเรศ เสนคุ้ม   กรรมการ 
 8. นางสาวจัตตารีย์ เดชเจริญ  กรรมการ 
 9. นางสาววิชุตา อินไผ่   กรรมการ 
 10. นางสาวศุภร แซ่ลู่     กรรมการ 
 11. นายศรัณยภัทร ชุมวรรณศรี  กรรมการ 
 12. นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์   กรรมการ 
 13. นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
 14. นางสาววิชชุดา สมจิตร    กรรมการ 
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 15. นางสาวเพียงยิหวา เผ่าโพนทอง  กรรมการ 
 16. นางสาววิชุดา บุญเทียม  กรรมการ 
 17. นางสาว Jiang    กรรมการ 
 18. นางสาว Ning lin    กรรมการ  
  

  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 1. นางสาวสุภาพร งาเฉลา   กรรมการ 
 2. นายพีรพงษ์ ดาระกะมาศ  กรรมการ 
 3. นางพวงเพ็ญ เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
 4. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทร  กรรมการ 
 5. จ.ส.อ.ธนวิทย ์ วิกระยิน  กรรมการ 
 6. นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง   กรรมการ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 1. นางสาวยุวด ี เสือใหญ่  กรรมการ 
 2. นายสมชาย คงเสน่ห์  กรรมการ 
 3. นางสาวจารุนิภา ภู่สวัสดิ ์  กรรมการ 
 4. นายสุภวัชร ชาติการุณ  กรรมการ 
 5. นางอมรรัตน์ มาฬมงคล  กรรมการ 
 6. นายปิยพฤฒิ จิธานนท์  กรรมการ 
 

  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 1. นางวันทนา แดงประเสริฐกุล  กรรมการ 
 2. นางปราณี วีระหงส์  กรรมการ 
 3. นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา  กรรมการ 
 4.นางนฤมล มุสิเกตุ   กรรมการ 
 5. นางสาวนันทิดา ทวีโชคมีทรัพย์  กรรมการ 
 6. นายอ านาจ สิงห์ทอง  กรรมการ 
 7. นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์  กรรมการ 
 8. นางสาวมนัสภรณ์ แก้วตา   กรรมการ 
 9. นายประชาธิป ใจกล้า   กรรมการ 
 10. นางสาวกาญจนา กรีธาธร   กรรมการ 
 11. นางสาวพรทิพย์ กองจินดา  กรรมการ 
 12. นางสาวสุจิตรา อยู่เย็น   กรรมการ 
 13. นายอนันต์ สุโพธิ์   กรรมการ 
 14. นายสมพร ชัยวงษ์   กรรมการ 
 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 1. นายไกรสร หม้อแหละ   กรรมการ 
 2. นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ  กรรมการ 
 3. นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง  กรรมการ 
 4. นางสิริยา โกศลนิยม  กรรมการ 
 5. นายมงคล ทองงาม  กรรมการ 
 6. นางสาวอาทิตยา หลับภา   กรรมการ 
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 หน้าที่ 1. พบนักเรียน ก าหนดงาน/กิจกรรม และนัดหมายส่ง 
    2. จัดการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน/กิจกรรมตามก าหนด ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม  
        พ.ศ. 2559 - 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559          
    3. สรุปผลและส่งผลการเรียนซ้ าวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 เวลา 16.00 น.ที่ห้องวัดผล 
    4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
5.   คณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนซ  าและดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ  าของนักเรียน 
 

  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.1/2 (172) นายเลอพงศ์ จันสีนาก นางสาวสุภาวด ี สอาดดิษฐ์ 
ม.1/3 (173) นายสุภวัชร ชาติการุณ นางสาวจิดาภา เซียนจันทึก 
ม.1/5 (175) นางวันทนา แดงประเสริฐกุล นายปิยพฤฒิ จิธานนท์ 
ม.1/6 (161) นางสิริยา โกศลนิยม นายภัทรพงศ์ นาสะอ้าน 
ม.1/7 (162) นายปรมินทร์ เสมอภพ นางสาวธารทิพย์ เขินค า 
ม.1/8 (163) นางสาวปราณี พรมติ๊บ นายจาตุรนต์ มหากนก 

 
 

           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 

ม.2/1 (171) นางสาวศิริลักษณ์ เพ็งถมยา นางสาวยุวดี เสือใหญ่ 
ม.2/2 (172) นางอมรรัตน์ มาฬมงคล นางสาวรัตนานุสรณ์   ครองศักดิ์ 
ม.2/3 (173) นางสาวนาถพร มูลจันทร์ นายทรงพรต เชื้อภักดี 
ม.2/4 (174) นางสาววิจิตรา รอดหยู นางกัลยา ม่วงมั่น 
ม.2/5 (175) นางจุฑารัตน์ ภัทรกรธนกิจ นายประชาธิป ใจกล้า 
ม.2/6 (161) นายอัครวัฒน์ ยอแสง นายสมชาติ แจ้งกระจ่าง 

 
 

           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.3/1 (171) นางสมคิด ลอยฟ้า นางสาวเนาวรัตน์ อินทวงษ์ 
ม.3/2 (172) นายไกรสร หม้อแหละ นางสาวพรทิพย์ กองจินดา 
ม.3/3 (173) นางสาวสุภาพร งาเฉลา นางสาวเจนจิรา สรสวัสดิ ์

ม.3/4 (174) นายสมชาย คงเสน่ห์ นางสาวนัดธิดา นวลศรี 

ม.3/5 (175) นางสาวอัจฉรา   ทองทา นางขันทอง ทองน้อย 
ม.3/6 (161) นางสาวฉวีวรรณ แสงสุรีย์กุลกิจ นายสุรพล กาญจนเวโรจน์ 
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  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

  
  ชั นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ชั นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 หน้าที่ 1. รับเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนซ้ าที่ห้องวัดผล   
    2. รับลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครอง ชั้นม.1, ม.2,  ม.4, ม.5 วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559        

ชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2559   
    3. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการเรียนซ้ าส่งคืนที่ห้องวัดผล 
    4. ดูแล ก ากับ ติดตาม การเรียนซ้ าของนักเรียนในคาบโฮมรูมระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม  
                            พ.ศ.2559 - 11  พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียน  
     5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.4/6 (346) นางสาวแรกรัก บุญอยู่   
ม.4/7 (347) นางสาวณัฐฑชาพร โอทอง นางสาวขวัญจิตร ชนะสิทธิ์ 
ม.4/8 (348) นางสาวสิวล ี บุญวัฒน์ นายปณีต จิตต์นุกุลศิริ 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.5/3 (343) นางสาวกิฒยาภรณ์ กองโฮม นางสาวอริสา บุตรดามา 

ม.5/4 (344) นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุ นางบุษกร เมืองเรืองวิทย์ 

ม.5/8 (348) นางสาวภาพิมล ฐานะ   
ม.5/9 (334) นางสาววิชุตา อินไผ่   
ม.5/11 (336) จ.ส.อ.ธนวิทย์ วิกระยิน นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

ชั น/ห้อง ครูที่ปรึกษาคนที่ 1 ครูที่ปรึกษาคนที่ 2 
ม.6/3 (343) นายเรวัตต์ นกสว่าง   

ม.6/4 (344) นางสาวศากุน เทียนทอง นางสาวฮาดีหม๊ะ แวดะสง 

ม.6/5 (345) นางอุราวรรณ ตั้งโสภณ   

ม.6/6 (346) นางทัศนารี อ่อนสุข นายเจนภพ มณีพงษ์ 
ม.6/7 (347) นางสาวปารวี วงศ์ปัดแก้ว นางสาวประภากร กรรเจียกพงษ์ 
ม.6/8 (348) นางสาวอรทัย จันทรังษี นางสาวธัญมน เทพูปถัมภ์ 
ม.6/9 (334) นายมาโนชญ์ มูลทรัพย์   
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6.   คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน 

 

 นายสันทัศน์ น้อยเพ็ง  ประธานกรรมการ 
วัน เดือน ปี เวลา กรรมการ 
31 ต.ค.59 8.30 – 15.30 น. นางสาวอรทัย    จันทรังษี และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ 
1 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นายณัฐสิทธิ์      ทองมหา และครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ 
2 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นางวันทนา        แดงประเสริฐกุล และครูกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ 
3 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นางสาวศากุน     เทียนทอง และครูกลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 
4 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นางสาวอุบล      บุญช ู และครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 
7 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นางสาวทิพรสย์   ระโหฐาน และครูกลุ่มสาระฯ ภาษาไทย 
8 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นางสาวยุวดี       เสือใหญ่   และครูกลุ่มสาระฯ ศิลปะ 
9 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นางสาวสุภาพร   งาเฉลา และครูกลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ 
10 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นายไกรสร         หม้อแหละ      และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

(แนะแนว,บรรณารักษ์) 
11 พ.ย.59 8.30 – 15.30 น. นายสันทัศน์       น้อยเพ็ง   

 

              หน้าที่   1. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จัดตารางมอบหมายให้ครูในกลุ่มสาระฯ ควบคุมดูแล 
                                          นักเรียนทีเ่รียนซ้ ารายวิชาให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในวัน และเวลาที่ก าหนด  
                                          ณ หอประชุมโรงเรียน 
              2. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.   คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 
                          7.1  นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธานกรรมการ 
       7.2  นางบุษกร  เมืองเรืองวิทย์  รองประธานกรรมการ   

     7.3  นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
       7.4  นางสาวจารุนภิา  ภู่สวัสดิ ์             กรรมการ 
                          7.5  นางสาวพัชรา   ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ  
                 7.6 นางสาววาสนา  จันทราช             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

     หน้าที่ 1. ออกแบบประเมินและประเมินผลการด าเนินงาน 
             2. สรุปผลการประเมินและรายงานเสนอผู้อ านวยการโรงเรียน 
 

       ให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการเรียนซ้ ารายวิชา เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดผลดี 
แก่นักเรียนมากที่สุด 
 
                                 สั่ง  ณ  วันที่   26 ตุลาคม  พ.ศ.  2559 
                     
                                                                  
 

 
(นายเลิศศิลป์  รัตนมุสิก) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
 


