
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนบ้ำนบำงจำก 
ท่ี ๓๙/๒๕๖๑ 

เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ 

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
 

 

ด้วยในวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว   มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน  โรงเรียนบ้านบางจาก จึงได้ก าหนดจัดกิจกรรมพิธีเฉลิมพระ
เกียรตขิึ้น ในวันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพื่อใหก้ารด าเนินงานส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพ 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
๑.๑ นายตรี ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียน      ประธานกรรมการ 
๑.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๑.๓ นางสมพิศ  สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๔ นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
๑.๕ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ            ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๑.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ให้ค าปรึกษา และดูแลประสานงาน การจัดการท่ัวไป 
 

๒. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
  ๒.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
  ๒.๓ นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๒.๔ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๒.๕ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๒.๖ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๒.๗ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๒.๘ นายประวัติ ทาสะโก  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๒.๑๔ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๒.๑๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

 

 



๒.๑๖ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๒.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๒.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๒.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๔ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๒.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๒.๒๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่   ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรม 

  
๓. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน 

  ๓.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

                   ๓.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๓.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๓.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๓.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๓.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๓.๑๗ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๓.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๓.๒๒ นายประวัติ ทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๓.๒๓ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมให้อยู่ในความสงบ เรียบร้อย 
 



๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่ 
๔.๑ นายประวัติ ทาสะโก  ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 
๔.๒ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
๔.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 

  ๔.๔ นายชัยฤทธิ์ สว่างใจ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ  
                   ๔.๕ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๔.๖ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๔.๗ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 
  ๔.๘ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการ  

๔.๙ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๐ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๑ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๒ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๓ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๔.๑๔ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๕ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๔.๑๖ นางสุรินพร พานิชย์ ช่างสี ๓    กรรมการ 
๔.๑๗ นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ   กรรมการ 
๔.๑๘ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๑๙ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๔.๒๐ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๔.๒๑ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๒ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๓ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๔ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๔.๒๕ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

  ๔.๒๖ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่  จัดหาอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานท่ีให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรต ิ

 
๕. คณะกรรมกำรฝึกซ้อมกำรแสดง 

๕.๑ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครู ผู้ช่วย   รองประธานกรรมการ           

         ๕.๓ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง                กรรมการ 
๕.๔ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 

  ๕.๕ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมการแสดงและเตรียมการแสดงของนักเรียน  

 
 
 



๖. คณะกรรมกำรบันทึกภำพ 
๖.๑ นางสาวจุฬารัตน์  แก้วไชยชาติ ครู ช านาญการ   ประธานกรรมการ 
๖.๒ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   รองประธานกรรมการ 

         ๖.๓ นางสาวเพ็ญนภา  สุพรรณ ครูธุรการ                กรรมการ 
๖.๔ นางสาวปิยภร  สาลี   ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 
๖.๕ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ บันทึกภาพการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับข้ันตอนโดยละเอียดตามหมายก าหนดการ  
 

๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกรประชำสัมพันธ์ และเคร่ืองเสียง 
  ๗.๑ นายประวัติ  ทาสะโก ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๗.๒ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
  ๗.๓ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ           กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ ประชาสัมพันธ์และจัดเตรียมเครื่องขยายเสียง ในการจัดกิจกรรม พร้อมด าเนินพิธีการตามข้ันตอน     
 

๘. คณะกรรมกำรควบคุมดูแลนักเรียน (กำรบ ำเพ็ญสำธำรณประโยชน์) 
  ๘.๑ นางสาวผ่องศรี  เฉินยืนยง ครูช านาญการพิเศษ  ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสมพิศ สินเปรม  ครูช านาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 
                   ๘.๓ นายรุจน์ เล่าฮ่ะ  ครูช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  ๘.๔ นางสาวจุฬารัตน์ แก้วไชยชาติ ครูช านาญการ   กรรมการ  
  ๘.๕ นางสุภาพ อาจนนลา  ครูช านาญการ   กรรมการ 

๘.๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๗ นางสาวประภาพร จ าเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๘ นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๙ นางสาวฐิติรัตน์ ฟอมไธสง ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๐ นางสาวพวงพยอม บัลลังค์ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๑ นางสาวศศิธร จันทร์ชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 
๘.๑๒ นางสาวหณทัย ป้อมชูแก้ว ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๓ นางสาวพรพิไล ธิการ ครูผู้ช่วย    กรรมการ 
๘.๑๔ นางฉวีวรรณ เดชเดชา ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๘.๑๖ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาววราพัณณ์ จิระอรุณพัฒน์ ครูอัตราจ้าง  กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวจริยา จันทร์แดง พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๑๙ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๒๐ นางจันทรกร วรทรัพย์ พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๒๑ นางสาวพรพิไล กุญชร พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนร่วม  กรรมการ 
๘.๒๒ นายประวัติ ทาสะโก ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ  
๘.๒๓ นางสาวปิยภร สาลี  ครู คศ.๑   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  ควบคุมดูแลนักเรียนในการบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
 



๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยเอกสำร ประเมินโครงกำร/กิจกรรม ออกแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
  ๙.๑ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครู คศ.๑   ประธานกรรมการ 

 ๙.๒ นางสาววิมลพัช หนูโงน ครูอัตราจ้าง   กรรมการ 
  ๙.๓ นางสาวปริชมน สาอาจ ครูอัตราจ้าง             กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดเตรียมค ากล่าวถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนค าปฏิญาณตน     
  2. จัดเตรียมออกแบบประเมินความพึงพอใจ 
  3. จัดท าสรุปผลการด าเนินกิจกรรม รายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียนและส่ง สพป.สป.เขต 1     

 
ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์  
 
ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                                       ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑   
 
              ลงช่ือ  
 

                      (นายตรี ศตสังวัตสร์) 
                                           ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรจัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ  
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชำติ   

เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 
 

 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.   - นักเรียนทุกระดับช้ัน เข้าแถวร้องเพลงชาติ สวดมนต์ พร้อมกัน 
(ภาคเช้า) : 
พิธีทางสงฆ ์
๐๙.๐๐ – ๐๙.๔๕ น.   - ท าบุญตักบาตรพระสงค์ จ านวน ๙ รูป   
     - ประธานในพิธี โดย นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก    

           จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย 
      - พิธีกรอาราธนาศีล 
      - ประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล / ประธานรับศีล  
       - ผู้ร่วมพิธีรับศีลพร้อมกัน  
       - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เสร็จแล้วประธานถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  
       - ประธานในพธิีกรวดน้ า 
       - พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพร  
      - เสร็จพิธี 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
๐๙.๔๕ – ๑๐.๓๐ น.   - ประธานในพิธี นายตรี  ศตสังวัตสร์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางจาก 
       ถวายพระพรชัยมงคล และทบทวนค าปฏิญาณตน ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ 

                สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
     - ผู้ร่วมพิธีร่วมกันร้อง เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา 
     - การเดินสวนสนามของลูกเสือ 
๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ น.   - การแสดงของนักเรียน ช่ือชุด “ร าขวัญชาติ ธงชัย” 
 
(ภาคบ่าย) : 
กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.   - กิจกรรมจิตอาสาลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมกันท าความ    
        สะอาดภายในบริเวณโรงเรียนและบริเวณรอบๆ โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  
 
 
หมำยเหตุ     - ก าหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
     - การแต่งกาย ของข้าราชการครูและบุคลากร คือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ-เนตรนารี 
     - การแต่งกาย ของนักเรียน คือ แต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี 
 
 



แบบประเมินควำมพึงพอใจกำรจัดพิธเีฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร  
เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ๖๖ พรรษำ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

วันท่ี ๒๖ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 
ณ ลำนเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้ำนบำงจำก อ ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 

 

 
ค ำช้ีแจง  ให้ท่านท าเครื่องหมาย    ลงในช่อง (ตาราง) ท่ีตรงกับความรู้สึกหรือความคิดเห็นของท่าน 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
   ครู 
   นักเรียน 
   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

ตอนที่  ๒  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดพิธีเฉลิมพระเกียรต ิ
 

ประเด็นกำรประเมิน  
ระดับควำมพึงพอใจ 

มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.  สถานท่ีจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๒.  ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๓.  กิจกรรมการแสดงบนเวทีมีความเหมาะสม      
๔.  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมมีความเหมาะสม      
๕.  ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้      
๖.  การจัดเวทีมีความเหมาะสม  สวยงาม      
๗.  ความพร้อมของเครื่องเสียง  ในพิธีการ      
๘.  ความประทับใจของนักเรียนต่อการจัดพิธเีฉลิม    
     พระเกียรติ 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 


