คําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
ที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๘
เรื่อง แต!งตั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี)
ป/การศึกษา ๒๕๕๘
ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ กําหนดกิจกรรมพัฒนา
ผู+เรียนที่มุ!งให+ผู+เรียนได+พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย!างรอบด+านเพื่อความเป<นมนุษยที่สมบูรณ
ทั้งร!างกาย สติป=ญญา อารมณ และสังคม เสริมสร+างให+เป<นผู+มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย
ปลูกฝ=งและสร+างจิตสํานึกของการทําประโยชนเพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได+ และอยู!ร!วมกับผู+อื่น
อย!างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู+เรียนมุ!งพัฒนาผู+เรียนให+ใช+องคความรู+ ทักษะและเจตคติจากการเรียนรู+
8 กลุ!มสาระการเรียนรู+ และประสบการณของผู+เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมเพื่อช!วยให+ผู+เรียนเกิดสมรรถนะ
สําคัญ อันได+แก! ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก+ป=ญหา
ความสามารถในการใช+ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช+เทคโนโลยี ซึ่งจะส!งผลให+การพัฒนาผู+เรียน
ให+มีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีทักษะการทํางานและอยู!ร!วมกับผู+อื่นในสังคมได+อย!างมีความสุขในฐานะ
เป<นพลเมืองไทยและพลโลก อันได+แก! รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต มีวินัย ใฝDเรียนรู+
อยู!อย!างพอเพียง มุ!งมั่นในการทํางาน รักความเป<นไทยและมีจิตสาธารณะ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาอันได+แก!มีคุณธรรม จริยธรรม และค!านิยมที่พึงประสงค มีจิตสํานึกในการอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดล+อม มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานร!วมกับผู+อื่นได+ และมีเจตคติที่ดีต!ออาชีพ
สุจริต มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสร+างสรรค คิดไตร!
ตรองและมีวิสัยทัศน มีความรู+และทักษะที่จําเป<นตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรู+ด+วยตนเอง
รักการเรียนรู+ และพัฒนาตนเองอย!างต!อเนื่อง มีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพ
และลักษณะนิสัยด+านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
กิจกรรมนักเรียน เป<นกิจกรรมที่มุ!งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป<นผู+นํา ผู+ตามที่ดี
ความรับผิดชอบ การทํางานร!วมกัน การรู+จักแก+ป=ญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล
การช!วยเหลือแบ!งป=นเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให+สอดคล+องกับความสามารถ ความถนัด และ
ความสนใจของผู+เรียน ให+ได+ปฏิบัติด+วยตนเองในทุกขั้นตอน ได+แก! การศึกษาวิเคราะห วางแผน
ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน+นการทํางานร!วมกันเป<นกลุ!มตามความเหมาะสม
และสอดคล+องกับวุฒิภาวะของผู+เรียนและบริบทของสถานศึกษาและท+องถิ่น เพื่อให+การดําเนินกิจกรรม
เป<นไปด+วยความเรียบร+อย บรรลุตามเปGาหมายที่กําหนด อาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๙ (๑) แห!ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ (และที่แก+ไขเพิ่มเติม) และ
มาตรา ๒๗(๑) แห!งพระราชบัญญัติระเบียบข+าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
(และที่แก+ไขเพิ่มเติม) จึงขอแต!งตั้งบุคลากรแนบท+ายคําสั่งนี้ปฏิบัติหน+าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน
(กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี) ป/การศึกษา ๒๕๕๘

๒
หนาที่
๑. ศึกษาวิสัยทัศน หลักการ จุดหมาย สมรรถนะสําคัญของผู+เรียน และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค มาตรฐานการเรียนรู+ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู+ สาระและมาตรฐานการเรียนรู+
โครงสร+างเวลาเรียน การจัดการเรียนรู+ การวัดและประเมินผลการเรียนรู+ของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
๒. ดําเนินกิจกรรมในชั่วโมงกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี เพื่อพัฒนาความมีระเบียบวินัย
ความเป<นผู+นํา ผู+ตามที่ดีความรับผิดชอบ การทํางานร!วมกัน การรู+จักแก+ป=ญหา การตัดสินใจ
ที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช!วยเหลือแบ!งป=นเอื้ออาทรและสมานฉันท โดยจัดให+สอดคล+องกับ
ความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู+เรียน ให+ได+ปฏิบัติด+วยตนเองในทุกขั้นตอน ได+แก!
การศึกษาวิเคราะห วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมินและปรับปรุงการทํางาน เน+นการทํางานร!วมกัน
เป<นกลุ!มตามความเหมาะสมและสอดคล+องกับวุฒิภาวะของผู+เรียนและบริบทของโรงเรียนและท+องถิ่น
แนวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก
๑ ความเข+าใจเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรมลูกเสือ
จํานวน ๖ คาบ
๒ ระเบียบแถวของลูกเสือ
จํานวน ๖ คาบ
๓ ยอมรับและปฏิบัติตามคําปฏิญาณ กฎและคติพจนของลูกเสือ จํานวน ๓ คาบ
๔ กางและรื้อเตNนที่พักแรมในเวลากลางคืนกับลูกเสือสามัญรุ!นใหญ!อีกคนหนึ่ง
จํานวน ๓ คาบ
๕ สาธิตการบรรจุเครื่องหลังอย!างถูกต+องสําหรับการเดินทางไกลไปพักแรมค+างคืน
จํานวน ๑ คาบ
๖ ก!อและจุดไฟกลางแจ+งแล+วปรุงอาหารอย!างเพียงพอสําหรับ ๒ คน จํานวน ๓ คาบ
๗ สามารถอ!านและใช+แผนที่ เข็มทิศ และรู+จักบริเวณที่ตนอยู!โดยพิจารณาจากเข็มทิศ
และสิ่งแวดล+อมที่มองเห็นด+วยตาเปล!า
จํานวน ๔ คาบ
๘ เงื่อนของลูกเสือสามัญรุ!นใหญ!
จํานวน ๔ คาบ
๙ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฐมพยาบาล
จํานวน ๓ คาบ
๑๐ ความปลอดภัยเกี่ยวกับกิจกรรมของลูกเสือสามัญรุ!นใหญ!
จํานวน ๓ คาบ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ วิชาเครื่องหมายลูกเสือขั้นพิเศษ
๑ หน+าที่พลเมือง
จํานวน
๒ สิ่งแวดล+อม
จํานวน
๓ การเดินทางสํารวจ
จํานวน
๔ การแสดงออกทางศิลปะ
จํานวน
๕ สมรรถภาพทางกาย
จํานวน
๖ อุดมคติ
จํานวน
๗ กิจกรรมที่สนใจเป<นพิเศษ
จํานวน
๘ บริการ
จํานวน
หมายเหตุ ลูกเสือที่มีสิทธิจะรับเครื่องหมายชั้นพิเศษ จะต+องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ได+รับเครื่องหมายลูกเสือโลก

๔
๖
๒
๒
๖
๖
๔
๖

คาบ
คาบ
คาบ
คาบ
คาบ
คาบ
คาบ
คาบ

๓
๒. สอบวิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได+ ๕ วิชา คือ วิชาเดินทางสํารวจ วิชาบริการ
และวิชาอื่นที่ลูกเสือเลือกเอง ๓ วิชา
๓. ผ!านการฝRกอบรมวิชาความคิดริเริ่ม (Initia tive Course) ซึ่งต+องประกอบด+วย
การเดินทางไกล ไปอยู!ค!ายพักแรมเป<นเวลา ๑ คืน ต+องเป<นท+องถิ่นที่ลูกเสือไม!คุ+นเคย มีระยะทาง
อย!างน+อย ๘ กิโลเมตร ระหว!างทางให+สมมติว!ามีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นอย!างน+อย ๕ อย!าง เช!น ช!วยเหลือ
ผู+ประสบภัยหรือผู+ที่ติดอยู!ในที่สูง การใช+เข็มทิศ การปฏิบัติงานในเวลากลางคืน การแปลรหัส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๓ วิชาเครื่องหมายลูกเสือหลวง
๑ หน+าที่พลเมือง
จํานวน ๖ คาบ
๒ สิ่งแวดล+อม
จํานวน ๔ คาบ
๓ การสํารวจ
จํานวน ๒ คาบ
๔ การแสดงออกทางศิลปะ
จํานวน ๒ คาบ
๕ สมรรถภาพทางกาย
จํานวน ๓ คาบ
๖ อุดมคติ
จํานวน ๔ คาบ
๗ กิจกรรมที่ตนเองสนใจเป<นพิเศษ
จํานวน ๓ คาบ
๘ บริการ
จํานวน ๘ คาบ
๙ การเป<นผู+นํา
จํานวน ๔ คาบ
หมายเหตุ ลูกเสือจะมีสิทธิเข+ารับเครื่องหมายลูกเสือหลวงจะต+องมีคุณสมบัติ ดังต!อไปนี้
๑. ได+รับเครื่องหมายลูกเสือชั้นพิเศษ
๒. สอบได+วิชาพื้นฐานระดับลูกเสือชั้นพิเศษได+ ๓ วิชา ซึ่งไม!อยู!ในวิชาพื้นฐาน ๕ วิชา
ที่สอบได+ เมื่อขอรับเครื่องหมาย ลูกเสือชั้นพิเศษ
๓. สอบได+วิชาบริการและวิชาพื้นฐานอีก ๓ วิชา ในระดับลูกเสือหลวง
๔. ผ!านการฝRกอบรมวิชาการเป<นผู+นําตามหลักสูตรที่กําหนด
๕. เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห!งชาติ หรือ ผู+อํานวยการลูกเสือจังหวัดจะเป<น
ผู+แต!งตั้งบุคคล ที่มีวุฒิเหมาะสมทําการสอบสัมภาษณ เมื่อเห็นว!าเป<นผู+เหมาะสมแล+ว จึงรายงานผลไปยัง
เลขาธิการคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห!งชาติ หรือ ผู+อํานวยการลูกเสือจังหวัดแล+วแต!กรณี
๓. จัดกิจกรรมลูกเสือตามนโยบายในการเสริมสร+างทักษะการดํารงชีวิตของผู+เรียนเพื่อให+มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค ๓ ด+าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป<นไทย และห!างไกล
ยาเสพติด โดยมุ!งเน+นให+สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส!งเสริมการพัฒนาผู+เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ
เป<นกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสู!ผลสัมฤทธิ์ ที่ทําให+ผู+เรียนเกิดมโนสํานึก รู+ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงาม
ในชีวิตจริง และมีส!วนร!วมกิจกรรมอย!างจริงจัง ให+ครอบคลุมผู+เรียนทุกกลุ!มเปGาหมาย ทั้งในระบบ
สถานศึกษาและการศึกษานอกระบบ พร+อมทั้งใช+กระบวนการลูกเสือขยายผลไปยังกลุ!มผู+เรียน
ที่เป<นลูกเสือ เนตรนารี หลักสูตรลูกเสือประชาธิปไตย หลักสูตรลูกเสือคุณธรรม และหลักสูตรลูกเสือต+าน
ภัยยาเสพติด โดยผู+ผ!านการฝRกอบรมตามเกณฑที่กําหนดสามารถรับเครื่องหมายวิชาพิเศษสําหรับลูกเสือ
แต!ละหลักสูตร และขยายผลจัดตั้งเป<นกองลูกเสือในสถานศึกษาได+

๔
๔. อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู+เรียนให+มีคุณลักษณะที่พึงประสงค และปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช!วยเหลือผู+เรียน
๕. ดําเนินการตามนโยบายปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นโยบายปฏิรูปการเรียน
การสอนภาษาจีน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ ๑๘
เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ .ในเรื่องการจัดกิจกรรมแก+ไขป=ญหานักเรียนที่อ!านไม!ออกเขียนไม!ได+ ด+วย
วิธีการที่เหมาะสมและถูกหลักการสอน จัดกิจกรรมเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนด+านการอ!าน เขียน
และคิดวิเคราะห โดยใช+องคความรู+จากผลการทดสอบ PISA จัดกิจกรรมการเรียนรู+ให+นักเรียนได+ฝRก
กระบวนการคิดวิเคราะหและเรียนรู+ได+ด+วยตนเองในทุกกลุ!มสาระการเรียนรู+ จัดให+นักเรียนได+เพิ่มพูน
การฝRกทักษะการใช+ภาษาต!างประเทศด+านการฟ=ง พูด เช!นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาที่ใช+ในกลุ!ม
อาเซียน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน+นให+นักเรียนเกิดจิตสํานึกรักความเป<นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก!
ประโยชนส!วนรวมมากกว!าประโยชนส!วนตน รวมถึงเข+าใจหลักการของประชาธิปไตยและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได+อย!างถูกต+อง เพิ่มการใช+ข+อสอบแบบเขียนตอบทั้งการเขียนตอบ
แบบสั้นและแบบยาวเมื่อจบหน!วยการเรียน ในการสอนระหว!างภาคเรียนและในการสอบปลายภาค
อย!างน+อยร+อยละ ๓๐ ของการสอบแต!ละครั้ง และเตรียมความพร+อมของนักเรียนในการทดสอบ
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาป/ที่ ๓ และ ๖
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได+รับมอบหมาย
ขอให+ครูและบุคลากรที่ได+รับการแต!งตั้ง ประชุม ปรึกษาหารือ ประสานงาน วางแผน
ดําเนินงาน ตั้งใจปฏิบัติหน+าที่ที่ได+รับมอบหมายด+วยเรียบร+อย เสียสละ รับผิดชอบ เอาใจใส!ต!อหน+าที่
อย!างเต็มกําลังความสามารถ ปฏิบัติหน+าที่ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการที่กําหนด เพื่อให+เกิดผล
ดีแก!ทางราชการสืบไป หากพบป=ญหาข+อจํากัดอุปสรรคประการใด ให+แจ+งผู+อํานวยการโรงเรียนทราบ
เพื่อหาแนวทางแก+ไขป=ญหาต!อไป
ทั้งนี้ตั้งแต!วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป<นต+นไป
สั่ง ณ วันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายบวร ใจปijา)
ผู+อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๕
รายชื่อครูและบุคลากรปฏิบัติหน+าที่จัดกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี)
ป/การศึกษา ๒๕๕๘ (แนบท+ายคําสั่งโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม ที่ ๑๑๔ / ๒๕๕๘ เรื่อง แต!งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการกิจกรรมพัฒนาผู+เรียน (กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี) ป/การศึกษา ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)
คณะกรรมการอํานวยการ
๑).
๒)
๓).
๔).
๕).
๖).

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุบลรัตน1พิทยาคม
ที่ปรึกษา
นายบวร ใจปijา
ผู+อํานวยการโรงเรียน
ประธานกรรมการ
นายสถิต แสนลุน รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางไพรจิตร แก+วศิริ รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นางจุลรัตน วุฒิวรรณ ปฏิบัติหน+าที่รองผู+อํานวยการโรงเรียน กรรมการ
นายสุรัตน หารวาระ ปฏิบัติหน+าที่รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
นายประเสริฐ ฐานะ รองผู+อํานวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

หนาที่ อํานวยการ ประสานงาน ให+คําแนะนําปรึกษา กํากับติดตาม ในการดําเนินงาน
ให+ดําเนินไปด+วยความเรียบร+อยบรรลุวัตถุประสงค
คณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๑ วิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก
๑) นางกอบกุล ใจปijา
ครูประจําชั้น ม.๑/๑
๒) นางศุภสิริ ศิริจันทพันธ
ครูประจําชั้น ม.๑/๑
๓) นายสมาน ล้ําลอง
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
๔) นางฐิติวรรณ สารพิมพ
ครูประจําชั้น ม.๑/๒
๕) นางธิดารัตน วงษคําจันทร ครูประจําชั้น ม.๑/๓
๖) นายคมสัน สอโส
ครูประจําชั้น ม.๑/๓
๗) นางสาวนันทนภัสน สารพินิจ ครูประจําชั้น ม.๑/๔
๘) นางเมวดี สุรนันท
ครูประจําชั้น ม.๑/๔
๙) นายอภิชาติ คําวิเลิศ
ครูประจําชั้น ม.๑/๕
๑๐)นางสาวพิชญากร แก+วพิลา ครูประจําชั้น ม.๑/๕

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๒
วิชาเครื่องหมายลูกเสือขั้นพิเศษ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
๖)
๗)
๘)
๙)

นายยุทธศักดิ์ ศรีกอกมาตย
นางบัวลอง คําบึงกลาง
นายพงษศิริ ชาบุตรศรี
Mrs.Mbinkar Regina
นางช!อผกา พิศพล
นางอรทัย วงศสถิตย
นางสิริกาญจน ผาโคตร
นางสาวรุจิรา บุญญานุสนธิ์
นางอุไร ครองผา

ครูประจําชั้น ม.๒/๖
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
ครูประจําชั้น ม.๒/๑
ครูประจําชั้น ม.๒/๒
ครูประจําชั้น ม.๒/๒
ครูประจําชั้น ม.๒/๓
ครูประจําชั้น ม.๒/๓
ครูประจําชั้น ม.๒/๔

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๖
๑๐)นางกานติมา มุลทากุล
ครูประจําชั้น ม.๒/๔
๑๑)นางสาวปทิตตา ศิริจันทพันธ ครูประจําชั้น ม.๒/๕
๑๒)นางสาวณัฐธิดา สินทิพยเทวัญครูประจําชั้น ม.๒/๕
๑๓)นางสาวเพ็ญนภา สีกุกอง ครูประจําชั้น ม.๒/๖

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ

คณะกรรมการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มัธยมศึกษาชั้นปที่ ๓
วิชาเครื่องหมายลูกเสือหลวง
๑) นายอมร สีหาโมก
๒) นางประไพ สุโพธิ์ชัย
๓) นางเอื้อมอัฐธิชา บํารุงดวงดี
๔) นางสาวพิมผกา พิมพุฒ
๕) นายอรุญ บุญชู
๖) นางสาวชนิดาภา โสหา
๗) นายสมบูรณ วงวิลาศ
๘) นายปริญญา ศรีโบราณ
๙) นางเนตรนภา คลังกลาง
๑๐)นางสาวสุวิมล โคกคาน
๑๑)นางปาริฉัตร ไวคํา

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู+ช!วยเลขานุการ

