โรงเรียนสตรีวิทยา
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ Listening and Speaking
......................................................
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียน สตรีวิทยา เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล จัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ มีเครือข่าย
ร่วมพัฒนาทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และระหว่างประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
ได้แก่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสาร 2 ภาษา ล้้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างส รรค์ ร่ วมกัน
รับผิดชอบต่อสังคม โรงเรียนจึง มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการ พัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างหลากหลาย โดย เฉพาะด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนมีโครงการ จัดจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศมา
ปฏิบัติการสอนให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติในทุกระดับชั้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการและสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
2.2 เพื่อให้นักเรียน ทุกคนได้รั บการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพใน ด้านทุก ๆ ด้าน และ เทียบเคียง
มาตรฐานสากล
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
ให้น้ารายละเอียดจากเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 2 “คุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคา” เช่น
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่ อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงาน จ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 750,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
โรงเรียนเชื่อถือ

-24. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดแนบท้ายการจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้ าที่สอนภาษาอังกฤษ
โครงการ Listening and Speaking
โรงเรียนสตรีวิทยา ปีการศึกษา 2558
........................................................................
1. เงื่อนไขการจ้าง โรงเรียนประสงค์จัดจ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน
ภาษาอังกฤษ ใน
โครงการ Listening and Speaking โดยมีรายละเอียดการจ้าง ดังนี้
จ้างครูชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ สอนภาษาอังกฤษ ในโครงการ Listening and Speaking
จ้านวน 6 อัตรา รวมระยะเวลาการจ้างทั้งสิ้น 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ถึงวันที่ 19 มีนาคม
2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
2. คุณลักษณะเฉพาะของผู้รับจ้าง
2.1 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการรับจ้างงาน การจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารจัดการนิเทศการสอนครูชาวต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
2.2 ผู้รับจ้างต้อง จัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จ้านวน 6 คน โดย เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงจาก 5
ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
จ้านวน ไม่น้อยกว่า 4 คน และ/หรือเป็น ประเ ทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2 ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้
เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น จ้านวนไม่เกิน 2 คน
2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอน การ
สนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ้าวันและในบทเรียน
2.4 ผู้รับจ้างต้องส่งรายชื่อครูผู้สอนชาวต่างประเทศที่มีคุณลักษณะเฉพาะตามที่โรงเรียนก้าหนดไว้
มาพร้อมใบเสนอราคา พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย ประวัติส่วนตัว การศึกษา และประสบการณ์การสอ
นนักเรียน
2.5 ผู้รับจ้างต้องจัดให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศจัดท้า แผนการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นรูปเล่มของแต่ ละ
ภาคเรียนของปีการศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ในภาคเรียนที่ 1 ต้องส่งแผนการสอนภายในสัปดาห์แรก ที่เริ่มปฏิบัติงานของ
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 และภาคเรียนที่ 2 ต้องส่งภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2.6 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการพัฒนาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งท้า
แผนการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนให้โรงเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ฉบับและ
ต้องปฏิบัติการตามแผนดังกล่าว
2.7 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ที่มีความสามารถสอนได้ไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
2.8 ผู้รับจ้างต้องจัดหาครูผู้สอนชาวต่างประเทศเข้ามาสอนแทน กรณีที่ครูผู้สอนตามสัญญาจ้างฯ
มีการเจ็บป่วย หรือ ครูผู้สอนชาวต่างประเทศติดภารกิจต่างๆ ซึ่งไม่สามารถเข้าสอนตามปกติได้ ให้แจ้งโรงเรียน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันท้าการ

-32.9 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาสอนได้ในแต่ละวัน ให้ปรับเงินค่าสอน
เท่ากับเงินเดือนครูผู้สอนชาวต่างประเทศ (คิดจากฐานเงินที่จ้าง หารด้วยจ้านวนครูตามที่ตกลงจ้าง หารด้วย
จ้านวนเดือนตามบันทึกตกลงจ้าง หารด้วย 4 สัปดาห์ หารด้วยจ้านวนคาบตามตารางสอนต่อสัปดาห์ และคูณด้วย
จ้านวนคาบที่ขาดสอนในวันนั้นๆ ) และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท ของราคาที่
ตกลงจ้างทั้งหมด
2.10 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถจัดส่งครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาปฏิบัติ หน้าที่ตามค้าสั่งของโรงเรียนใน
วันหยุดราชการ ให้ปรับเงินค่าสอนเท่ากับเงินเดือนครูผู้สอนชาวต่างประเทศ วันที่มีคาบสอนมากที่สุดในสัปดาห์
(คิดจากฐานเงินที่จ้าง หารด้วยจ้านวนครูตามที่ตกลงจ้าง หารด้วยจ้านวนเดือนตามบันทึกตกลงจ้าง หารด้วย 4
สัปดาห์ หารด้วยจ้านวนคาบตามตารางสอนต่อสัปดาห์ และคูณด้วยจ้านวนคาบสอนของวันที่มีคาบสอนมากที่สุด
ในสัปดาห์) และยินยอมให้ผู้ว่าจ้างปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.10 บาท ของราคาที่ตกลงจ้างทั้งหมด
2.11 ผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขออนุญาต (Work Permit) จากกรมจัดหางาน ค่าใช้จ่ายในก าร
ขออนุญาตขยายเวลาพ้านักอยู่ในราชอาณาจักรไทย จากผู้บัญชาการส้านักงานตรวจคนเข้าเมือง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินการดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในใบเสนอราคาที่ผู้รับจ้างเสนอราคา
2.12 ผู้รับจ้างต้องให้ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ก้าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
และมีบทลงโทษที่เข้มงวดหากครูผู้สอนชาวต่างประเทศละเมิดสัญญาจ้าง
3. คุณลักษณะเฉพาะครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
3.1 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอนในโครงการ Listening and Speaking จ้านวน 6 คน
ต้องเป็นเจ้าของภาษาโด ยตรงจาก 5 ประเทศ (Native Speakers) ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จ้านวนไม่น้อยกว่า 4 คน และ/หรือเป็น ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่ 2 ได้แก่ ประเทศแอฟริกาใต้ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ไอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เป็นต้น จ้านวนไม่เกิน 2 คน
3.2 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี เป็นอย่างน้อย หรือ เทียบเท่า
3.3 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศมีเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 15
ชั่วโมง
3.4 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีอายุระหว่าง 22- 55 ปี
3.5 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ เป็นผู้มีความรักในอาชีพครู ขยัน สุภาพและอดทน
3.6 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่น้อยกว่า 20 คาบต่อสัปดาห์ และสามารถสอนได้
ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.7 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้
3.8 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดท้ารายงานผลการเรียนของนักเรียนใน ปพ. 5ต. / ปพ. 5ป.
ตามระเบียบการวัดและประเมินผลของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน
3.9 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่เวรหน้าประตูโรงเรียน ตามที่ได้รับมอบหมาย
3.10 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จัดเตรียมโครงการสอนและแผนการจัดการเรียนรู้ ตลอดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2558 ตามระเบียบของโรงเรียน และท้าส่งภายในสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม
ส้าหรับภาคเรียนที่ 1 และภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ส้าหรับภาคเรียนที่ 2

-43.11 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องฝึกซ้อมภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะให้แก่นักเรียน เพื่อเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการทั้งในและนอกสถานศึกษา
3.12 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของวิชาการด้านภาษาอังกฤษ เช่น
ค่ายภาษาอังกฤษ ให้นักเรียนในหลักสูตร
3.13 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมาย เช่น ครูที่ปรึกษา กิจกรรม
ชุมนุม กรรมการก้ากับห้องสอบ กรรมการการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
3.14 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีหน้าที่ให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่คณะครูและบุคลากร สัปดาห์ละ
1 คาบ ในรูปของคลินิกภาษาอังกฤษ
3.15 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของชาติอื่นๆ สามารถ
ปรับตัวและประพฤติตนได้เหมาะสม
3.16 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องเข้า ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง
16.30 น. พร้อมลงชื่อและ Scan ลายนิ้วมือเข้าท้างานทั้งไปและกลับทุกวันที่ปฏิบัติหน้าที่
3.17 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน
3.18 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องจัดนิทรรศการหรือกิจกรรมพิเศษตามวาระเทศกาลหรือวันส้าคัญ
ของชาวตะวันตก เช่น Easter Day, Christmas Day เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติของวันนั้นๆ
3.19 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ จะต้องมีโครงการที่เกิดจากผลการปฏิบัติงานลงสู่ผู้เรียน อย่างน้อย
1 โครงการ ใน 1 ปีการศึกษา
3.20 ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ สามารถร่วมท้างานเป็นกลุ่มและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
3.21 ครูผู้สอนชาวต่างป ระเทศ สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน ทั้งในและ
นอกเวลาราชการ รวมถึงวันหยุดราชการได้
4. เหตุสุดวิสัย
ในกรณีที่โรงเรียนต้องปิดสถานศึกษา หยุดท้าการเรียนการสอน เนื่องจากประกาศของทางราชการ
หรือ มีเหตุสุดวิสัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรือภัย ที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ เช่น น้้าท่วม แผ่นดินไหว ไฟไหม้
การประท้วงจากการเมือง การจลาจล ปิดถนน การก่อการร้าย จนเป็นเหตุให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดท้าการได้
และผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โรงเรียนจะแจ้งให้กลับมาปฏิบัติหน้าที่สอนเมื่อเหตุการณ์ต่างๆ คลี่ค ลายเป็น
ปกติ และผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานชดเชยให้ครบถ้วนตามจ้านวนวัน เวลา ที่จ้างงาน โดยให้เป็นไปตามประกาศ
ของโรงเรียน

-5หมายเหตุ
1. บริษัทที่ถูกแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ถือว่าขาดคุณสมบัติในการเข้าเสนอราคา
2. บริษัทฯ จะต้องน้าส่งเอกสารประกอบการพิจารณาในวันสาธิตการสอน โดยแยกออกจากเอกสาร
ใบเสนอราคา ดังนี้
2.1 ส้าเนาหนังสือเดินทางทั้งฉบับของครูผู้สอนชาวต่างประเทศ พร้อมหนังสือเดินทางฉบับจริง
2.2 ส้าเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นอย่างน้อยหรือเทียบเท่า
2.3 ส้าเนา Work Permit พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)
2.4 ส้าเนาหนังสือรับรองการท้างาน (ถ้ามี)
2.5 ส้าเนาเกียรติบัตรการอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 15 ชั่วโมงของ
ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ
2.6 แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้ในการสาธิตการสอน คนละ 4 ชุด
3. บริษัทฯ ต้อ งจัดส่งครูผู้สอนชาวต่างประเทศมาสาธิตการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ คนละ 15-20
นาที ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนสตรีวิทยา
4. บริษัทฯ และครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ควรมาลงทะเบียนก่อนเวลาสาธิตการสอน 30 นาที
5. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ต้องมาสาธิตการสอนของโครงการครบจ้านวนตามขอบเขตของงาน
6. ครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ที่มาสาธิตการสอนต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับรายละเอียดเอกสารใบเสนอ
ราคาและสัญญาจ้างเหมาบริการ
7. เกณฑ์การประเมินการสาธิตการสอน พิจารณาจากระดับคะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไปเป็นรา ยบุคคล
เมื่อพิจารณาผลรวมต้องผ่านทั้งโครงการ จึงถือว่าผ่านการพิจารณา ให้มายื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคได้
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีการศึกษา 2558
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน 5 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง
7. วงเงินงบประมาณในโครงการเป็นเงิน 2,700,000 บาท
ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้วจะต้องด้าเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้องเสนอ
ราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการ
เสนอราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

-68. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่
1. ทางไปรษณีย์

:

2.
3.
4.
5.

:
:
:
:

โทรศัพท์
โทรสาร
ทางเว็บไซต์
E-mail Address

ผู้อ้านวยการโรงเรียนสตรีวิทยา
82 ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
02 282 1626 ต่อ 122
02 282 1300
www.satriwit.ac.th
jirapornthep@satriwit.ac.th

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างครูผู้สอนชาวต่างประเทศ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โครงการ Listening and Speaking
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
2,700,000.00 บาท
3. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 เมษายน 2558
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
4.2 ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีการศึกษา
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายจ้ารัส กลิ่นหอม
5.2 นางสาวพิมพันธุ์ พิริยะวรางกูล
5.3 นางสาวพิไลรัตน์ วัฒนกุล

