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บัญชีแนบท้ายประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
......................................................................................
ด้วยโรงเรียนคอนสวรรค์ อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ได้รับมอบหมายจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๐ ในการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน”ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๐–๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแต่ละกิจกรรมในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๔ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์
กําหนดแข่งขันในวันที่๒๐ตุลาคม ๒๕๕๗ณ โรงเรียนสตรีชัยภูมิอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้
การแข่งขันทักษะทางวิชาการบรรลุตามวัตถุประสงค์ อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ๑/
๒๕๔๖ เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังต่อไปนี้
๑. กรรมการอํานวยการ
มีหน้าทีใ่ ห้คําปรึกษา อํานวยความสะดวก และสนับสนุนในการดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ประกอบด้วย
๑.๑ นายถวิล มนตรี
ผู้อํานวยการโรงเรียนคอนสวรรค์
ประธานกรรมการ
๑.๒ นายชัชวาล ตอพรหม
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
รองประธานกรรมการ
๑.๓ นายศักดิช์ ัย เพ็งผ่อง
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๔ นายจเร แก้วช่วย
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
กรรมการ
๑.๕ นางเยาวภา สมนาม
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๖นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๗ นายวีระพงษ์ ทวีชีพ
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๘นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๙นายบุญรอด นาอุดม
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๑๐นางญาณภัทร ครองถิ่น
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๑๑ นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๑๒นางกมลณัท คลังเงิน
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการ
๑.๑๓นางสาวโสภา ต่อติด
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๑.๑๔นางพัชรพิชญ์เพิ่มเติม
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๕ นางณัฐฐากรปัตถา
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖นางสาวณัฐพร ดํารงชาติ
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๗นายภูวดล วรรณพงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๘ นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๙ นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/๒. คณะกรรมการตัดสิน…
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๒. คณะกรรมการตัดสิน
๒.๑ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
มีหน้าที่ สร้างโจทย์แข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม GSPตัดสินผลการแข่งขัน
และรายงานผล ให้ดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒.๑.๑คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
๑. นายสมรรถ เอี่ยมพานิชกุล
ครู โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นายสมพร ไชยเดือน
ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
กรรมการ
๓. นางขวัญจิตร ดีหามแห
ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
กรรมการ
๔. นายปรมัตถ์สวงโท
ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
กรรมการ
๕. นายอภิเศก ชัยโยรม
ครู โรงเรียนภูเขียว
กรรมการ
๖.นายปัญจรัช เพียพิมเพิ่ม
ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
กรรมการ
๗.นางสาวสุทธิดา ชีวะวิโรจน์
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
กรรมการ
๘. นายวิทวัช คําหา
ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
กรรมการ
๙. นางสาวสุพัตตรา พิพิธกุล
ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
กรรมการ
๑๐. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๑.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
๑.นายณรงค์ ใต้ชัยภูมิ
ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
ประธานกรรมการ
๒.นางนันทรัตน์ ฤทธิ์บํารุง
ครู โรงเรียนคอนสารวิทยาคม
กรรมการ
๓.นายเฉลียว ผิวเผื่อน
ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
กรรมการ
๔. นางสาวกรรณิการ์ ชัยศัตรา
ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา
กรรมการ
๕. นางวรรณสุดา ยุทธวิชัย
ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
กรรมการ
๖. นายขุนพล ดีหามแห
ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
กรรมการ
๗. นายเจษฎาพงค์ตรันเจริญ
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
กรรมการ
๘. นายวัฒนา นิธิศดิลก
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
กรรมการ
๙. นายวิทวัช ตาศรี
ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ
กรรมการ
๑๐. นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๒.๒คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
มีหน้าที่ กําหนดรูปแบบ ส่วนประกอบของรายงาน จัดทําเกณฑ์และตัดสินโครงงานคณิตศาสตร์ให้ดําเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๒.๒.๑ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
๑. นายปรีชา พงพันนา
ครูโรงเรียนบําเหน็จณรงค์วิยาคม
ประธานกรรมการ
๒. นางจิรารัตน์ พรหมวิชัย
ครูโรงเรียนปู่ด้วงศึกษาลัย
กรรมการ
๓. นางสายทอง คาดสนิท
ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
กรรมการ
๔. นางปรารถนา ชัยเลิศณรงค์กุล
ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
กรรมการ
๕. นางสาวธิดา ต่ออํานาจ
ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
กรรมการ
๖. นางญาณภัทร ครองถิ่น
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
/๒.๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวด…
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๒.๒.๒ คณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
๑. นางสาวโสภา ต่อติด
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
ประธานกรรมการ
๒. นางสุภิญญา แวงชัยภูมิ
ครูโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน
กรรมการ
๓.นางวิยะดา ธีร์รัตน์คุณากร
ครูโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
กรรมการ
๔.นายจักรี ฦาชา
ครู โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
กรรมการ
๕. นายอภิชาติ คุณปรึกษา
ครูโรงเรียนสตรีชัยภูมิ
กรรมการ
๖.นางกมลณัท คลังเงิน
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๗. นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๓คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว
มีหน้าที่ จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์และดําเนินการจัดการแข่งขัน และสรุปผลการแข่งขันให้ดําเนินการเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
๒.๓.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
๑. นายสมควร นาเจริญ
ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นางจิตรา เกาะม่วงหมู่
ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
กรรมการ
๓.นายประเสริฐ บุญร่วม
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
กรรมการ
๔.นายคงฤทธิ์ นามโคตร
ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม กรรมการ
๕.นางสาววัลภา ปัชชาเขียว
ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
กรรมการ
๖.นางพัชญา วิเศษคร้อ
ครูโรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์
กรรมการ
๗.นางสาวรุจิรา ชาดา
ครูโรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ
กรรมการ
๘.นางเบ็ญจมาศ ใบลี
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
กรรมการ
๙.นางสุภกัญญา ศรีสาร
ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
กรรมการ
๑๐. นายเอกพล อยู่ภักดี
ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
กรรมการ
๑๑. นางปนัดดา ปิยะวรากร
ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
กรรมการ
๑๒. นางสาวสุพัตรา สู่หญ้านาง
ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ
กรรมการ
๑๓.นายกําชัย ศิริอาริยะกุลผลมา
ครูโรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
กรรมการ
๑๔. นางสาวจุฑาทิพย์ กําเนิดจอก
ครูโรงเรียนคูเมืองวิทยา
กรรมการ
๑๕. นางนงลักษณ์ พรหมเมตตา
ครูโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
กรรมการ
๑๖. นางจิตรประภา กาจหาญ
ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
กรรมการ
๑๗. นายปรัชญา สุราสา
ครูโรงเรียนภูเขียว
กรรมการ
๑๘. ว่าที่ ร.ต.หญิงพรทิพย์ ต่อพล
ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
กรรมการ
๑๙. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๒๐. นายบุญรอด นาอุดม
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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๒.๓.๒ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
๑. นายพงษ์ศักดิ์ พูนประสิทธิ์
ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
ประธานกรรมการ
๒.นางสังวาลย์อนันเต่า
ครูโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา
กรรมการ
๓.นางจุฑามาศ อุทัยฉาย
ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กรรมการ
๔. นายประพันธ์ วิชาเกวียน
ครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
กรรมการ
๕.นายไอศูรย์ พวงมาลัย
ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยฯ
กรรมการ
๖.นายธนกร วรรณชัย
ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
กรรมการ
๗.นายไพฑูรย์ มณีจนั ทร์
ครูโรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร
กรรมการ
๘. นายชาติชาย กัญญาสาย
ครูโรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
กรรมการ
๙.นายเอกพล อุดมทรัพย์
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
กรรมการ
๑๐.นายวิเชียร แสนน้อย
ครู โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
กรรมการ
๑๑.นางขวัญทิภาพร รอนศึก
ครู โรงเรียนสามหมอวิทยา
กรรมการ
๑๒.นางสาวกัญญารัตน์ ประทุม
ครู โรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ
กรรมการ
๑๓. นางนวนละออง สวัสดิ์เอื้อ
ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
กรรมการ
๑๔.นางปนัดดา ทีบัวบาน
ครู โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา
กรรมการ
๑๕. นายโชคอํานวย นึกชัยภูมิ
ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
กรรมการ
๑๖. นางณัฐฐากรปัตถา
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๑๗. นายภูวดล วรรณพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒.๔คณะกรรมการตัดสินอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
มีหน้าที่ รวบรวม คัดเลือกข้อสอบ จัดทําแบบทดสอบ ควบคุมห้องสอบและสรุปผลการสอบให้ดําเนินการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย
๒.๔.๑ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วย
๑. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
ประธานกรรมการ
๒.นางสุพัตรา วงศ์เกียรติขจร
ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
กรรมการ
๓.นายวิทูร หาดขุนทด
ครู โรงเรียนโนนสะอาดวิทยา
กรรมการ
๔. นางเดือนแรม แวงมั่ง
ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
กรรมการ
๕. นายวัฒนา ปัจจังคะตา
ครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
กรรมการ
ครูโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กรรมการ
๖. นางสาวศิริพร พงษ์วิเศษ
๗.นางวิภาวดี ทวีโชค
ครูโรงเรียนห้วยต้อนพิทยาคม
กรรมการ
๘. นางกนกภรณ์ บุญคุม้
ครู โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม
กรรมการ
๙. นายสุรศักดิ์ พลหาญ
ครู โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นายณัฐพล โสมาบุตร
ครู โรงเรียนนางแดดวังชมภูฯ
กรรมการ
๑๑. นางเยาวภา สมนาม
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
กรรมการและเลขานุการ
๑๒. นางกัลยกร แก้วโรจน์
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑๓. นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนคอนสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
/๒.๔.๒คณะกรรมการตัดสิน...
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๒.๔.๒คณะกรรมการตัดสินการแข่งอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกอบด้วย
๑.นายวีระพงษ์ ทวีชีพ
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
ประธานกรรมการ
๒.นายสุวรรณ์ชัย บุตรประพันธ์
ครูโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา
กรรมการ
๓.นางบัวบาน วัฒนาศีล
ครูโรงเรียนโนนคูณวิทยาคารฯ
กรรมการ
๔. นายสุวิชัย วงศ์อริยะ
ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
กรรมการ
๕. นายองค์อาจคําทองทิพย์
ครู โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
กรรมการ
๖. นางธารวิมล ทิพงษ์
ครูโรงเรียนละหานเจริญวิทยา
กรรมการ
๗. นายเกษม จินดามาตย์
ครูโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
กรรมการ
๘. นางนุตจรี พรหมมา
ครูโรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
กรรมการ
๙. นายพิศิษฐ์ ตาปราบ
ครูโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม
กรรมการ
๑๐. นางสาวรัชดาพร ขึ้นนกขุ้ม
ครูโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
กรรมการ
๑๑. นางสาวธีระวรรณ พันธุ์จํารัส
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กรรมการ
๑๒.นายต่อเกียรติ ตอสกุล
ครู โรงเรียนสตรีชัยภูมิ
กรรมการ
๑๓. นายไพบูลย์ โคตรบ้านแข้
ครู โรงเรียนภูเขียว
กรรมการ
๑๔.นายสุภาพ ฤทธิ์บํารุง
ครูโรงเรียนคอนสารวิทยาคม
กรรมการ
๑๕. นายภานุมาศ วรสันต์
ครู โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
กรรมการ
๑๖. นายชัยยันต์ ทองงาม
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนภูพระวิทยาคม
กรรมการและเลขานุการ
๓. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

มีหน้าที่จัดทําบัญชีการรับ – จ่าย เก็บรักษา สรุปรายงานเมื่อสิ้นกิจกรรม
๑.นายจเร แก้วช่วย
รองผู้อํานวยการโรงเรียน
๒. นางสมหวัง บํารุงพันธ์
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๓. นางเยาวภา สมนาม
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๔. นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและสรุปรายงาน

มีหน้าที่จัดทําแบบการประเมินผล ดําเนินการประเมินผล และสรุปการประเมินผล
๑. นางสาวโสภา ต่อติด
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๒. นางเยาวภา สมนาม
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๓. นายวุฒิไกร ไพศาลพงศ์
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๔. นายวีระพงษ์ ทวีชีพ
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๕.นางพัชรพิชญ์ เพิ่มเติม
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๖.นางณัฐฐากรปัตถา
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
๗. นางสาวอรุณี ศรีวงษ์ชัย
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
๘. นางญาณภัทร ครองถิ่น
ครูโรงเรียนคอนสวรรค์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
/๙. นายบุญรอด...
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. ๙. นายบุญรอด นาอุดม

๑๐. นางกมลณัท คลังเงิน
๑๑.นางสาวรุ่งระพิน วงศ์อินตา
๑๒. นางสาวณัฐพร ดํารงชาติ
๑๓.นายภูวดล วรรณพงษ์
๑๔. นายวรุณศักดิ์ สัมพันธ์
๑๕. นายธีระศักดิ์ เกจจณะเวชช์

ครูโรงเรียนคอนสวรรค์
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
ครู โรงเรียนคอนสวรรค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

