คำสั่งโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
ที่ ๑๔๗ / ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไข)
เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้ำระดับชั้น รองหัวหน้ำระดับชั้นและครูที่ปรึกษำ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓
………………………………………………………………………..
เพื่อสนองนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตนักเรียน
ทุกคน โดยมุ่งหวังว่ำนักเรียนจะเติบโตอย่ำงมีคุณภำพรอบด้ำน ทั้งด้ำนสติปัญญำ ควำมสำมำรถด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัยและกำรดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่ำงเป็นสุข พร้อมทั้ง มีสุขภำพกำยและ สุขภำพจิตดี
เป็นพลเมืองดีมีคุณค่ำต่อสังคม เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมระบบกำร
ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน จึงแต่งตั้งหัวหน้ำระดับ รองหัวหน้ำระดับและครูที่ปรึกษำดูแลนักเรียนระดับชั้นต่ำง ๆ
ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
หัวหน้าระดับชั้น
นางเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาวศิรินภา มุลาลินน์
ครู
รองหัวหน้าระดับชั้น นายธวัช วงศ์สุวัฒน์
ครูผู้ช่วย
ม.๑/๑ นำยวิทิต บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม G (๒๑๖)
นำงสำวจันทนำ กิ่งพุฒิ
ครู
ม.๑/๒ นำงเจียมจิตร บัวประเสริฐ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๕๒๓
นำงสำวภิรมย์พร ใจหนักแน่น ครูผู้ช่วย
ม.๑/๓ นำงณัษฐพร ฮีมวำต์
ครู ชำนำญกำร
ห้องโฮมรูม คอมฯ ๔
นำงสำวอุมำพร ขำวแขก
ครู
ม.๑/๔ นำงสำวสกุลทิพย์ ชูพงษ์
ครู
ห้องโฮมรูม ๕๑๒
นำยพีระศิลป์ เอกฐิน
ครู
ม.๑/๕ นำงกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์
ครู ชำนำญกำร
ห้องโฮมรูม ๕๑๕
นำงสำวศิรินภำ มุลำลินน์
ครู
ม.๑/๖ นำยวีระวัฒน์ ลงผิว
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม ๕๑๓
นำงสำวปรียำภัทร ดีสวัสดิ์
ครูผู้ช่วย
ม.๑/๗ นำงสำวปรียำรัตน์ สนิทไชย
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม ๕๑๑
นำยเทอดศักดิ์ เปำลิวัฒน์
ครู
ม.๑/๘ นำยศุภมงคล อินทร์สนอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ๕๑๔
นำงสำวกิตติกำ โชคสัมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย

-๒ม.๑/๙ นำงสำวทุเรียน ไวยบุรี
นำยธวัช วงศ์สุวัฒน์
ม.๑/๑๐ นำงสำวนัฏฐำภรณ์ ใหญ่ยอด
นำงนปภำ ไต่เป็นสุข
ม.๑/๑๑ นำยปลื้ม ปรีชำ
นำงสำวธนำรักษ์ ไกรสมโภชน์

ครู
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูผู้ช่วย
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูอัตรำจ้ำง

ห้องโฮมรูม เกษตร ๑
ห้องโฮมรูม วิทย์๑ (๓๑๑)
ห้องโฮมรูม ๕๒๕

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
หัวหน้าระดับชั้น
นางนงพงา อิสสอาด
ครู ชานาญการพิเศษ
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสุดาพร ยิ้มสิน
ครู ชานาญการ
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาววิชญาพร อุ่นมี
ครู
ม.๒/๑ นำงสำวอำภรณ์ สำยจันดี
ครู
ห้องโฮมรูม G (๒๑๕)
นำยรณกร ไข่นำค
ครู
ม.๒/๒ นำงสำวจุฑำทิพ ดีละม้ำย
ครู
ห้องโฮมรูม ๓๑๖
นำงจิรฉัตร สะสมทรัพย์
ครู
ม.๒/๓ นำงนงพงำ อิสสอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ ห้องโฮมรูม ห้องสมุด
นำงสำววิชญำพร อุ่นมี
ครู
ม.๒/๔ นำงสำวอริยำ กันทะวงค์
ครู
ห้องโฮมรูม คหกรรม ๑
นำงสำวนุชำภำ ส่งสวัสดิ์
ครู
ม.๒/๕ นำงสุดำพร ยิ้มสิน
ครู ชำนำญกำร
ห้องโฮมรูม ๓๑๒ (วิทย์ ๒)
นำงสำวกัลย์พัตร์ เสรีชัย
ครู
ม.๒/๖ นำงสำวภริตำ โอชำรส
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม ๔๑๓
นำงสำวพัชรินทร์ โพธิ์ทอง
ครูผู้ช่วย
ม.๒/๗ นำงสำวพัชญมณฑ์ ทิพย์สง
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม ๓๓๒
นำงวรรณวรำงค์ ทะนงสุทธิ์ ครูผู้ช่วย
ม.๒/๘ นำงสำวอัจฉรำ พรรณสุชล
ครู ชำนำญกำร
ห้องโฮมรูม ๕๒๗
นำงสำวกัญญำณัฐ สมภำร
ครูผู้ช่วย
ม.๒/๙ นำยภำณุพันธ์ จันทร์หอม
ครู
ห้องโฮมรูม ๔๒๗
นำงสำวนภัสวรรณ ชนชนะชัย ครูผู้ช่วย
ม.๒/๑๐ นำงกัญญชัญญ์ เหมือนเตย
ครู ชำนำญกำร
ห้องโฮมรูม ๕๒๔
นำงสำวกัญญำ อินทร์กอง
ครู
ม.๒/๑๑ นำงสำวญดำ แก้วพำณิชย์
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม ๓๑๕
นำงสำวโสภิต สุจิตตกุล
ครู

-๓ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
หัวหน้าระดับชั้น
นายธีระวัฒน์ เพ็ชร์วารี
รองหัวหน้าระดับชั้น
นางสาวสุรีย์ ทนคง
รองหัวหน้าระดับชั้น
นายทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ม.๓/๑ นำงสำวสมำพร สมสืบ
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวสุวรรณำ สุดปรึก
ครู
ม.๓/๒ นำงสำวจิตร์สมำ สมงำม
ครู ชำนำญกำร
นำงสำววรรณสิริ นำคเรือง
ครูผู้ช่วย
ม.๓/๓ นำงสำวพรทิพย์ อุดร
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยปรำณ์รณ กำญจนำกร
ครู
ม.๓/๔ นำงสำวอำทิตญำ นำคกลั่น
ครู
นำยพิชำนนท์ เนำเพ็ชร
ครูผู้ช่วย
ม.๓/๕ นำงสำวสุรีย์ ทนคง
ครู
นำยทรรศนันท์ อุดมฤทธิ์
ครูผู้ช่วย
ม.๓/๖ นำงอำรีวรรณ แน่ประโคน
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวรวีพรรณ โชคสมบัติ ครู
ม.๓/๗ นำยธีระวัฒน์ เพ็ชร์วำรี
ครู
นำงสำวณภัค เลี้ยงชั่งทอง
ครูอัตรำจ้ำง
ม.๓/๘ นำยนัฐวุฒิ สำยันต์
ครูผู้ช่วย
นำงสำวบุญเรือง สังฆ์ศุข
ครูอัตรำจ้ำง
ม.๓/๙ นำยประสพชัย แน่ประโคน ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเศรษฐลักษณ์ สุขสงวน
ครู
ม.๓/๑๐ นำยสมพร อมรเวช
ครู
นำงสำวศิริวรรณ โอริส
ครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
หัวหน้าระดับชั้น
จ่าสิบเอกธนพล สูงกลาง
รองหัวหน้าระดับชั้น นายฉัตรดาว ฉันทะ
รองหัวหน้าระดับชั้น นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล
ม.๔/๑ นำยเสกสรรค์ สุขมำ
ครู
ม.๔/๒ นำยศิวกร กรึงไกร
ครู
นำงสำววิจิตรำ อ่อนสกุล
ครู

ครู
ครู
ครูผู้ช่วย
ห้องโฮมรูม G (๒๑๔)
ห้องโฮมรูม ๓๒๓
ห้องโฮมรูม น.๑
ห้องโฮมรูม คอมฯ ๓
ห้องโฮมรูม ๒๒๗
ห้องโฮมรูม ๔๒๓
ห้องโฮมรูม ๕๒๘
ห้องโฮมรูม ๕๒๖
ห้องโฮมรูม ๔๑๕
ห้องโฮมรูม ๓๓๕

ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ห้องโฮมรูม G (๕๑๘)
ห้องโฮมรูม ๓๑๓

-๔ม.๔/๓ นำงสำวมัณฑนำ สถิตวิบูรณ์
นำยสุทธิพงษ์ มูลอำสำ
ม.๔/๔ นำยสะอำด ทองสัมฤทธิ์
นำงสำวพิชำมญชุ์ กุศล
ม.๔/๕ นำงสุกัลยำ เสือจำศิลป์
นำยธนพล สูงกลำง
ม.๔/๖ นำงสำวยุวดี สุภำเรือง
ม.๔/๗ นำยฉัตรดำว
ฉันทะ
นำงสำวลักขณำ ภำคโภคี

ม.๕/๑
ม.๕/๒
ม.๕/๓
ม.๕/๔
ม.๕/๕
ม.๕/๖
ม.๕/๗

ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครู
ครู
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครู
ครูอัตรำจ้ำง

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
หัวหน้าระดับชั้น
นางปาริชาติ ยมวรรณ
รองหัวหน้าระดับชั้น นายภูวดล สาลี
นำงจิดำภำ จูหว้ำ
ครู ชำนำญกำร
นำยภูวดล สำลี
ครู
นำงสำวประดับภรณ์ กันหำจันทร์ ครู
นำงปำริชำติ ยมวรรณ
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวพิมพ์ธำดำ จำนงค์บุญรัตน์ ครู ชำนำญกำร
นำงพรรณี เกตุถำวร
ครู ชำนำญกำร
นำยชินวัทน์ คณัชธมวัจน์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวณัฐพร ภูวงษ์
ครูผู้ช่วย
นำยธรรมนูญ ระวังใน
ครูอัตรำจ้ำง
นำงสำวกัญญำรัตน์ สิลำแยง
ครู
นำงสำวศุภสิริ สอนสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
นำยรัชชุพงษ์ แก้วจันทร์
ครู
นำงสำวจุฑำมำส จันทร์มณี
ครู

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖
หัวหน้าระดับชั้น
นางกษิรา ละออ
รองหัวหน้าระดับชั้น นายอัศวิน ศรีบัว
รองหัวหน้าระดับชั้น นางชญาภา คาแหงฤทธิ์
ม.๖/๑ นำยศักรินทร์ วงษ์แหยม
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวรัตนำภรณ์ กำญจนพัฒน์ ครู
ม.๖/๒ นำงจิตรีย์ รุ่งวัฒนำวุฒิรักษ์
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยวันเฉลิม อุลิต
ครู

ห้องโฮมรูม ๓๓๑
ห้องโฮมรูม ๔๑๔
ห้องโฮมรูม ๔๒๕
ห้องโฮมรูม ๔๑๖
ห้องโฮมรูม ๔๒๔

ครู ชานาญการพิเศษ
ครู
ห้องโฮมรูม G (๕๑๖)
ห้องโฮมรูมวิทย์ ๕ (๓๒๓)
ห้องโฮมรูม ๔๑๗
ห้องโฮมรูม ๓๓๖
ห้องโฮมรูม ศิลปะ๓
ห้องโฮมรูม ๔๒๖
ห้องโฮมรูม ๕๒๒

ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการพิเศษ
ครู ชานาญการ
ห้องโฮมรูม G (๕๑๗)
ห้องโฮมรูม ๓๒๑

-๕ม.๖/๓ นำงสำวพรเพ็ญ พุ่มสะอำด
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำยเกษม เมำลิทอง
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
ม.๖/๔ นำงจุไรภรณ์ พงษ์ไชย
ครู
นำงสำวนำฏศิลป์ คชประเสริฐ ครู
ม.๖/๕ นำยอัศวิน ศรีบัว
ครู ชำนำญกำรพิเศษ
นำงสำวพิมพ์สุภำ ทรัพย์อยู่
ครู
ม.๖/๖ นำงชญำภำ คำแหงฤทธิ์
ครู ชำนำญกำร
นำงสำวกันติชำ สหนนท์ชัยกุล ครูผู้ช่วย
ม.๖/๗ นำงสำวกฤติญำ ทองประวัติ ครู
นำยเกียรติศักดิ์ กันนิดำ
ครูผู้ช่วย

ห้องโฮมรูม ๔๑๘
ห้องโฮมรูม แนะแนว ๒
ห้องโฮมรูม ๔๒๑
ห้องโฮมรูม คอมฯ ๒
ห้องโฮมรูม ๓๒๒

หัวหน้าระดับชั้น
หน้าที่ ๑. เป็นคณะกรรมกำรกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
๒. ร่วมวำงแผนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน และช่วยกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนงำนและนโยบำยของโรงเรียน
๓. ประสำนงำนและติดตำมดูแลครูที่ปรึกษำในระดับชั้นที่รับผิดชอบ ในกำรควบคุมดูแลและแก้ปัญหำ
นักเรียนด้ำนควำมประพฤติ กริยำมำรยำท กำรปฏิบัติตนตำมกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๔. กำกับติดตำมกำรปฏิบัติงำนของครูที่ปรึกษำในระดับชั้นที่รับผิดชอบในเรื่องต่อไปนี้
๔.๑ กำรควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธง หรือ กิจกรรมในโอกำส
พิเศษต่ำง ๆ ของโรงเรียน
๔.๒ กำรควบคุมดูแลบันทึกเวลำเรียนของนักเรียน ด้วยเอกสำร ปค.๑ เกี่ยวกับกำรขำดเรียน
หนีเรียน มำสำยและเก็บรวบรวมแบบแจ้งเวลำเรียน (ปค.๒๐) ตรวจเดือนละ ๑ ครั้ง
๔.๓ กำรดูแลนักเรียนในกำรประชุมอบรมประจำสัปดำห์
๔.๔ กำรดูแลเรื่องทรงผม กำรแต่งกำยของนักเรียนให้เป็นไปตำมระเบียบของโรงเรียน
๔.๕ กำรควบคุมดูแลนักเรียนในกำรทำควำมสะอำด พัฒนำห้องเรียนและบริเวณที่รับผิดชอบ
๔.๖ ดูแลกำรจัดทำเอกสำรของครูที่ปรึกษำตำมที่ได้รับมอบหมำย
๕. ดำเนินกำรร่วมกับครูที่ปรึกษำในระดับชั้นที่รับผิดชอบในกำรประชุมอบรมนักเรียน
๖. ประสำนงำนและร่วมประชุมปรึกษำหำรือกับครูที่ปรึกษำ ในกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ของนักเรียน
๗. เป็นผู้พิจำรณำอนุญำตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
๘. ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อ
นักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๙. เก็บรวบรวมเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ของนักเรียนในระดับชั้นที่รับผิดชอบ
๑๐.ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย
รองหัวหน้าระดับชั้น
หน้าที่ ๑. เป็นผู้ช่วยหัวหน้ำระดับชั้นในกำรทำหน้ำที่ต่ำง ๆ ของหัวหน้ำระดับชั้น

-๖๒. รับผิดชอบและทำหน้ำที่แทนหัวหน้ำระดับชั้น เมื่อหัวหน้ำระดับชั้นไม่อยู่ หรือ ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ หรือได้รับมอบหมำย
ครูที่ปรึกษา
หน้าที่ ๑. เป็นผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในควำมรับผิดชอบ ให้ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมระเบียบวินัยและ
กฎข้อบังคับของโรงเรียนอย่ำงเคร่งครัด ในเรื่องดังต่อไปนี้
๑.๑ ควำมประพฤติ กิริยำมำรยำท
๑.๒ ระเบียบวินัย ในเรื่องกำรแต่งกำย ทรงผม
๑.๓ กำรมำโรงเรียน กำรขำดเรียน มำสำย หนีเรียน
๑.๔ ควำมพร้อมและควำมถูกต้องของอุปกรณ์กำรเรียน
๑.๕ กำรร่วมทำกิจกรรมต่ำง ๆ เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมำย
๒. ให้คำแนะนำตักเตือน อบรมสั่งสอน หรือลงโทษ เพื่อให้นักเรียนในกำรปกครองของตน
มีควำมประพฤติถูกต้องเหมำะสมตำมระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน
๓. ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรเข้ำแถวปฏิบัติกิจกรรมหน้ำเสำธงและตรวจเช็ครำยชื่อนักเรียน
ตำมแบบ ปค.๑ เพื่อนำส่งกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
๔. จัดทำแบบแจ้งเวลำเรียน (ปค. ๒๐) แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทรำบในวันจันทร์ทุกสัปดำห์และ
นำส่งหัวหน้ำระดับชั้นทุกเดือน เพื่อรวบรวมส่งกลุ่มงำนกิจกำรนักเรียนเมื่อสิ้นภำคเรียน
๕. ควบคุมดูแลนักเรียนในกำรทำควำมสะอำด กำรพัฒนำห้องเรียนและบริเวณที่ได้รับมอบหมำยให้เกิด
ควำมสะอำด สวยงำมทุกวัน และ ดำเนินกิจกรรมกำรประชุมระดับชั้นแต่ละสัปดำห์
๖. ควบคุมดูแลนักเรียนให้เกิดควำมเรียบร้อย ในกำรประชุมอบรมนักเรียน หรือกำรร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ
ของโรงเรียน
๗. ประสำนงำนกับผู้ปกครองนักเรียน ครูผู้สอน กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน และฝ่ำยอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง
ในกรณีที่นักเรียนในกำรปกครองที่รับผิดชอบเกิดปัญหำต่ำง ๆ
๘. จัดทำระเบียนสะสม ศึกษำนักเรียนเป็นรำยกรณีและทำเอกสำรข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่กลุ่มงำน
กิจกำรนักเรียนมอบหมำย
๙. จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนทุกคน อย่ำงน้อยภำคเรียนละ ๑ ครั้ง
๑๐.จัดทำสมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน (ปพ.๖) และเอกสำรเกี่ยวกับงำนวัดผลตำมที่โรงเรียนกำหนด
๑๑.ในกรณีที่นักเรียนขำดเรียนเป็นประจำ ขำดเรียนติดต่อกันเกิน ๓ วัน ต้องมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครอง และหัวหน้ำระดับชั้นทรำบ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหำต่ำง ๆ
๑๒. ชี้แจงระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของโรงเรียนให้นักเรียนทรำบชัดเจน
๑๓. ดูแลเอำใจใส่นักเรียน ด้ำนสุขภำพอนำมัย สุขภำพจิต ไม่ให้นักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติดและคอย
ให้ควำมช่วยเหลือดูแลด้ำนสวัสดิกำรต่ำง ๆ ที่นักเรียนควรได้รับบริกำรจำกโรงเรียนหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ
๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและโฮมรูมเป็นประจำทุกวันในคำบกิจกรรมโฮมรูม และจัดกิจกรรมอื่น ๆ
ตำมที่ได้รับมอบหมำย
๑๕. จัดกิจกรรมกำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง

-๗๑๖. ปฏิบัติตำมมำตรกำรกำรป้องกันและควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (โควิด – ๑๙)
ในสถำนศึกษำของโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”
๑๗. ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ บังเกิดผลแก่
นักเรียนและทำงรำชกำร
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นำยประจวบโชค สร้อยสม)
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบำงปะอิน “รำชำนุเครำะห์ ๑”

