
 
 

คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๑. นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร      ประธานกรรมการ 
๒. นายพิชัย  ถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท      รองประธานกรรมการ 
๓. นายสิทธิ์  สุระโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา     รองประธานกรรมการ 
๔. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม    รองประธานกรรมการ 
๕. นางณัฎฐ์ธนัน  บวังาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา     รองประธานกรรมการ 
๖. นายริตะเวทย์  ชัยชาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   กรรมการ 
๗. นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา     กรรมการ 
๘. นางอาภัสสร  เจริญศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท     กรรมการ 
๙. นายฉลวย  งามแสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร      กรรมการ 
๑๐. นายสราวธุ  สมรัตน์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม     กรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นางจันทิมา  มณี  หวัหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนไตรมิตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นางศรีวิไล  ปราศจาก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นางกิ่งกาญจน์  ทองเกลียว ครู โรงเรียนไตรมิตร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๔. นางสาวสุพิศ  บุญราช ครู โรงเรียนไตรมิตร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางวรรณภา  ศรีอินทร์ คร ูโรงเรียนไตรมิตร       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นายโมกขสิทธิ์  ดวงกลาง ศึกษานิเทศก์ อบจ.ศรีสะเกษ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะกรรมการตัดสิน การประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

 

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น  (กรรมการจากภายนอก) 
๑. นายสมยศ  พิมณุวงศ์  ครู โรงเรียนก าแพง      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง  ครู โรงเรียนก าแพง      กรรมการ 
๓. นายยงยุทธ  สมบัติ   ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร     กรรมการและเลขานุการ 
 

โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย   (กรรมการจากภายนอก) 
๑. นางศุภานัน  บ ารุงธนรัชต ์ ครู โรงเรียนก าแพง      ประธานกรรมการ 
๒. นายเชษฐา  อาสาราช  ครู โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร     กรรมการ 
๓. ว่าที่ รต.มยุรี  อรรคบุตร ครู โรงเรียนก าแพง      กรรมการและเลขานุการ 
 

/ การประดิษฐ์สิ่งของ... 
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การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายพงศ์วิพัฒน์  จุฬามณี ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นายศุภวัฒน์  ไชยปัญญา ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๓. นายชัยชนะ  ไชยนิล  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๔. นายอาทิตย์  มักผล  ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
๕. ว่าที่ ร.ท.พิทักษ์ชัย  จักรบุตร ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการ 
๖. นายเกียรติศักดิ์  กาทอง ครู โรงเรียนแวงแก้ววิทยา   กรรมการ 
๗. นายวัชรพงษ์  สุขไสว  ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นายฉลาด  มาตราช  ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นายเกษมศิริ  มีทอง  ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  กรรมการ 
๑๐. นายวิษณุกรณ ์ กันยารัตน์ ครู โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
๑๑. นายดิเรก  สิทธ ิ  ครู โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  กรรมการ 
๑๒. นายมหิธร  สธุัญญรัตน์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๑๓. นายสิริชัย  แรงรอบ  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๑๔. นายประสิทธิ์  ปิ่นค า  ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๑๕. นายเกียรติศักดิ์  วันล้วน ครู โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
๑๖. นายชาญชัย  หวังดี  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ 
๑๗. นายนาธร  ปะตาชาลี ครู โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังค์  กรรมการ 
๑๘. นายสุพิษ  อุดร  ครู โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
๑๙. นายสุทธิสม  กองอุดม ครู โรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
๒๐. นางสาวตุลามาส บัวงาม ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 
การแกะสลักผัก ผลไม้ ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางวารุณี  ท านา  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางวันทนา  บุตรศรี  ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ  
๓. นางหวานจิต  จันทร์แจ่ม ครู โรงเรียนผักแพววิทยา   กรรมการ 
๔. นางสาวยุวรี  แก้วค าไสย์ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๕. นางวรรณภา  ศรีอินทร์ ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
๖. นางสาวภัทธิดา  ศรีสวสัดิ์ ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๗. นางวรลักษณ์  โกยรัมย์ ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๘. นางสาวจินตนา  คงเสนะ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นางนาจตยา  สมจันทร์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนพรานวิบูลวทิยา  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสุกัญญา  ยันตะบุตร ครู โรงเรียนหนองถ่มวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
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/ งานประดิษฐ์จากใบตอง ... 
งานประดิษฐ์จากใบตอง ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายริตะเวทย์  ชัยชาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางพิมนภัทร  จันทร์ชัยภักดิ์ ครู โรงเรียนราษีไศล   รองประธานกรรมการ 
๓. นางศรีวิไล  ปราศจาก  ครู โรงเรียนไตรมิตร   รองประธานกรรมการ  
๔. นางเสาวภา  พรหมทา  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางสาวพิจิกา  จันทร์พวง ครู โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางสาวจารุวรรณ  พลทองเติม ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางวัชรี  ทองหล่อ  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๘. นางกรวิภา  สิงห์เหิน  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการ 
๙. นางอุ่นเรือน  นามษร  ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวสมใจ  บุทธิจักร ครู โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
๑๑. นางนวพร  บุญสนอง  ครู โรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ 
๑๒. นางสาวลฎาภา  อายุวงษ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการและเลขานุการ 
 

งานประดิษฐ์ร้อยมาลัยดอกไม้สด ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายริตะเวทย์  ชัยชาญ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม   ประธานกรรมการ 
๒. นางกรวิภา  สิงห์เหิน  ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา รองประธานกรรมการ 
๓. นางกรติกา  แสงโพธิ์แก้ว ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ    
๔. นางสาวยุภาพร  บุญอาจ ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๕. นางพันธภรณ์  สีหวงษ์  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๖. นางสาวนงลักษ์  ไชยพงศ์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นางชญานันทน์  อภิชาติเสนีย์ ครู โรงเรียนบ้านเพียนาม   กรรมการ 
๘. นางสาวญานกร  ต้ายไธสง ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
๙. นางสาวนิชาภา  พราวศรี     ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๑๐. นางสาวชุติญา  ปัดถา ครู โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
๑๑. นางวิมลพรรณ  ไชยยงยศ ครู โรงเรียนราษีไศล    กรรมการและเลขานุการ  
   

การจัดสวนถาดแห้ง ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับประถมศึกษา  
(กรรมการจากภายนอก) 
๑. นายวัฒนา  โคตรเนตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านพะวร   ประธานกรรมการ 
๒. นายตรีญรัตน์  สิมมา  ครู โรงเรียนก าแพง   กรรมการ 
๓. นายบัญชา  พิมพ์สังข์กุล ครู โรงเรียนก าแพง    กรรมการและเลขานุการ 
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/ การใช้โปรแกรม ... 
การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2010 ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายณัชนนท์  เวียงนนท์ ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  ประธานกรรมการ 
๒. นางณนันท์ณัฎฐา  ตามภานนท์ ครู โรงเรียนผักแพววิทยา   รองประธานกรรมการ  
๓. นางจิตราพร  แสงเนตร ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา   กรรมการ 
๔. นายกฤษฎา  แย้มสะอาด ครอัูตราจ้าง โรงเรียนศิลาลาดวิทยา กรรมการ 
๕. นางกิ่งกาญจน์  ทองเกลียว ครู โรงเรียนไตรมิตร   กรรมการ 
๖. นางสาวณิชา  น้อยค าพวง ครู โรงเรียนหนองหว้าประชาสรรค์  กรรมการ 
๗. นายกฤษฎา  ทิพวงค์  ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๘. นายอดิศร  นวลสาร  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านเพียนาม  กรรมการ 
๙. นางพรรณา  ใสกระจ่าง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริพร  สายสี  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๑๑. นายเวหา  นครานุรักษ์ ครผูู้ช่วย  โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม   กรรมการ 
๑๒. นางกิตติยาภรณ์  ส าเภา ครู โรงเรียนหนองทุ่มศรีส าราญวิทยา กรรมการและเลขานุการ 
 

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 2010  ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายรุ่งโรจน์  เขียวศร ี  ครู โรงเรียนราษีไศล   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุพิศ  บุญราช  ครู โรงเรียนไตรมิตร   รองประธานกรรมการ 
๓. นายสลาวุฒิ  ดาราช  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๔. นายมนตรี  ชุมจันทร์  ครู โรงเรียนสายธารวิทยา   กรรมการ 
๕. นายอาทิเทพ  สิงหาภู  ครู โรงเรียนบ้านปราสาท   กรรมการ   
๖. นางสาวธัญญลักษณ์  ผาภูมิ คร ูโรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา   กรรมการ 
๗. นายธนพล  รู้รักษา  ครู โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยาคม  กรรมการ 
๘. นางสาวจุฬาวรรณ  ปาสาจันทร์  ครู โรงเรียนนาแก้ววิทยา  กรรมการ 
๙. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการและเลขานุการ 
 
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint  
ระดับ ประถมศึกษา 
๑. นางอาภัสสร  เจริญศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนภาพร  วรรณทอง ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวจันจิรา  จงรักษ์ ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  รองประธานกรรมการ  
๔. นางศรีวิไล  ศรีลาชัย  ครู โรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการ 
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/ ๕. นางสาวภัทรา  ดวงดาว... 
๕. นางสาวภัทรา  ดวงดาว ครู โรงเรียนศิลาลาดวิทยา    กรรมการ 
๖. นายอาคม  คมศรี  ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  กรรมการ 
๗. นางนิตนาท  ศรีราตรี  ครู โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา  กรรมการ 
๘. นางสาวเบญจมาศ  จันทรา ครู โรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นายอิสเรศ  ภูบรรทัด  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา  กรรมการ  
๑๐. นางสาวศิรินญา  บุญสาลี ผู้ช่วยครู โรงเรียนสายธารวิทยา  กรรมการ 
๑๑. นายชัยพร  ชื่นใจ  ครู โรงเรียนด่านอุดมศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
 

การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปลาย 
และการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ระดับมัธยมศึกษาปลาย 
๑. นางอาภัสสร  เจริญศิริ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท ประธานกรรมการ 
๒. นายนพพร  พนานุสรณ์ ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายพลเดช  พิชญ์ประเสริฐ ครู โรงเรียนโพธิ์ธาตุประชาสรรค์  รองประธานกรรมการ  
๔. นายอลงกต  โยธิคาร์  ครู โรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ 
๕. นางสาวภคพร  สารรักษ์ ครู โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา   กรรมการ 
๖. นางสาวิตรี  บุญเย็น  ครู โรงเรียนราษีไศล   กรรมการ 
๗. นายประมินทร์  วิญญายงค์ ครผูู้ช่วย โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา  กรรมการ 
๘. นางสาวพัชรินทร์  ใจเที่ยง ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๙. นายวัฒนพงษ์  กนกแก้ว  ครู โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นายภาวพันธ์  บูรณ์เจรญิ ครู โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม  กรรมการ 
๑๑. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ ครู โรงเรียนดงรักวิทยา   กรรมการ  
๑๒. นายสุรสันต์  ปะสังขีนี ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ  
๑๓. นายวรัญชัย  เสนาจ  ครู โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา   กรรมการ 
๑๔. นายอัครพล  ทนชัย  ครู โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม  กรรมการ 
๑๕. นายณัฐปกร ขุนพันธ์  ครอัูตราจ้าง  โรงเรียนไตรมิตร  กรรมการ 
๑๖. นายบัญชา  แข่งขัน  ครู โรงเรียนศรีแก้วพิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
การตัดต่อภาพยนตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นายฉลวย  งามแสง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร  ประธานกรรมการ 
๒. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว ครู โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี  รองประธานกรรมการ 
๓. นายชัยวัฒน์  พรหมมา  ครู โรงเรียนราษีไศล   รองประธานกรรมการ 
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/ ๔. นายประกาศิต ...  
๔. นายประกาศิต  จินดาศรี ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๕. นางสาวทิพาภรณ์  ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ  กรรมการ 
๖. นางสาวยุวดี  เมฆคลี  ครู โรงเรียนกุญชรศิรวิทย์   กรรมการ 
๗. นางสาวชโลธร  วลีเกียรติกุล คร ูโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการและเลขานุการ 
 
การแข่งขันหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
และการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
๑. นางอรุณรัตน์  เนื่องไชยยศ รองผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา ประธานกรรมการ 
๒. นายเชิดชัย  ปัญญา  ครู โรงเรียนราษีไศล   รองประธานกรรมการ  
๓. นางสาวอมรศรี  ชิณวงศ์  ครู โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม  รองประธานกรรมการ 
๔. นายมณเฑียร  สุภโกศล ครู โรงเรียนบกวิทยาคม   กรรมการ 
๕. นางพิจิตรา  วิจารณกุล ครู โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  กรรมการ 
๖. นายถนอม  ทิพมาตร์  ครู โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม  กรรมการ 
๗. นายพงศ์ดนัย  พวงยอด ครู โรงเรียนบ้านเปือยนาสูง  กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐชญา  บุญวงค์ ครู โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังค์  กรรมการ 
๙. นายสุระไกร  กิ่งคูณ  ครู โรงเรียนโนนปูนวิทยาคม  กรรมการ 
๑๐. นางสาววชิราพรรณ ไชยะเดชะ   ครูผู้ช่วย โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา กรรมการ 
๑๑. นายบัญชา  วงค์จ าปา คร ูโรงเรียนหวายค าวิทยา   กรรมการและเลขานุการ 
 
กรรมการกิจกรรมการประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา   
๑. นายรุ่งสวัสดิ์  มณีวงษ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนไตรมิตร   ประธานกรรมการ  
๒. นายพิชัย  ถาวร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท   รองประธานกรรมการ  
๓. นายสิทธิ์  สุระโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนหวายค าวิทยา  กรรมการ        
๔. นายสราวุธ  สมรัตน ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม  กรรมการ  
๕. นางณัฎฐ์ธนัน  บวังาม  ผู้อ านวยการโรงเรียนประชาพัฒนศึกษา  กรรมการ  
๖. นายณรงค์ฤทธิ์  แขมค า  ผู้อ านวยการโรงเรียนโพธิ์ศรีสุวรรณวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ   


