
 
คำสั่งโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 

ท่ี  581/256๕ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ีดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 256๕ 
 

--------------------------------------------- 
 

ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 256๕ 

ดังนั้น เพื่ออนุวัตตามโครงการดังกลาว โรงเรียนขอนแกนวิทยายนจึงกำหนดปฏิทินการรบัสิทธิ์
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 256๕ ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแกนวิทยายน 
เพื ่อใหการดำเนินงานเกิดความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค จึงแตงตั ้งคณะกรรมการและเจาหนาท่ี
ผูรับผิดชอบ ดังตอไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
๑. นายศักดาเดช  ทาซาย ประธานกรรมการ 
๒. นางชุรีพร  นาเลาห กรรมการ 
๓. นายธนัช  ฐากุลธเนศ กรรมการ 
๔. นายนพดล  สงิหศรี กรรมการ 
๕. นางอักษรศรี  ชาติศรี กรรมการ 
๖. นางลักษณมณี  แสงสุพิน กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี ใหคำปรึกษา แนะนำ ตัดสินใจ แกไขปญหา และอำนวยความสะดวก ใหแก
คณะกรรมการ และเจาหนาท่ีทุกฝายใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและสำเร็จตามวัตถุประสงค 

๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
1. นางลักษณมณี  แสงสุพิน ประธานกรรมการ 
2. นางธัญณรัตน  ปรินทอง กรรมการ 
3. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการ 
4. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 
5. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 
6. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการ 
7. นางสาวปุณณดา  จันสูง กรรมการ 
8. นางอรทัย  พรมลี กรรมการ 
9. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการ 
10. นายชินณพัฒน  บงง้ึม กรรมการ 
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11. นายวิทยา  ผาหัวดง กรรมการ 
12. นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ กรรมการ 
13. นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน กรรมการ 
14. นางสุกัลยา  วิทยตะ กรรมการและเลขานุการ 
15. นางขนิษฐา  หอมสิน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
16. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. วางแผนดำเนินงานและบริหารจัดการงบประมาณคาอุปกรณการเรียนใหเปนไป
ตามโครงการของกระทรวงศึกษาธิการ 

2. กำหนดปฏิทินการร ับส ิทธ ิ ์ของนักเร ียนตามโครงการและเอกสารอื ่น ๆ 
ท่ีเก่ียวของ 

๓. จัดทำปายปฏิทินกำหนดการมารับสิทธิ ์ตามโครงการฯ/จัดเตรียมบัตรคิว/ 
ปายประชาสัมพันธตาง ๆ ใหพรอม 

๔. ดำเนินการบันทึกยืมเงินทดรองจายจากคณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี 
เพ่ือใชจายตามโครงการฯ 

๕. จัดเตรียมแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินคาอุปกรณการเรียน 
6. ประสานการดำเนินงานกับคณะกรรมการแตละฝายใหถูกตองตามระเบียบและ

แนวปฏิบัติ 
7. จัดเตรียมบัญชีรายชื่อนักเรียนทุกระดับชั้น ม.1 - ม.6 
8. สำเนาเอกสารการรับสิทธิ์ใหเพียงพอตอจำนวนนักเรียน 

๓. คณะกรรมการฝายจายเงินสิทธิ์คาอุปกรณการเรียน ตรวจ/นับเงินและนำสงเงิน 
1. นางสุกัลยา  วิทยตะ ประธานกรรมการ 
2. นางขนิษฐา  หอมสิน รองประธานกรรมการ 
3. นางสาววรรณภา  อริยา กรรมการ 
4. นางภัสราภรณ  พินิจ กรรมการ 
5. นายเธียรวิชญ  ปรีประดิษฐ กรรมการ 
6. นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด กรรมการ 
7. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการ 
8. นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ กรรมการ 
9. นางอรทัย  พรมลี กรรมการและเลขานุการ 
10. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประธานกรรมการและเลขานุการติดตอรับเงินจากกรรมการฝายการเงินและ
บัญชีท่ีหองการเงิน 

๒. ตรวจ/นับเงิน แลวจายเงินพรอมแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินใหกับกรรมการ
ฝายจายเงินตามสิทธิ์ของนักเรียนในหองท่ีรับผิดชอบ 

3. ตรวจ/นับเงิน สรุปยอดเงินและบัญชีนำสงคณะกรรมการดำเนินงานตอไป 
4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๔. คณะกรรมการจายเงินตามสิทธิ์ของนักเรียนทุกระดับช้ัน 
ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับช้ัน/หอง 

1 นางเมธินี  คงเกียรติขจร ม.1 – 6 หอง 1 
2 นางสาวสุจันทรา  ธนสีลังกูร ม.1 – 6 หอง 2 
3 นางสาวยุพารัตน  ใจตรง ม.1 – 6 หอง 3 
4 นางสาวฐิติมา  ภูสอดส ี ม.1 – 6 หอง 4 
5 นายวิชัย  สามหาดไทย ม.1 – 6 หอง 5 
6 นางสาววิณัชธิฎา  จันทรเพ็ง ม.1 – 6 หอง 6 
7 นางสาวพัชราภรณ  ผาหัวดง ม.1 – 6 หอง 7 
8 นายไพฑูลย  เพ็งแจม ม.1 – 6 หอง 8 
9 นายปญญาทัศน  วีระพล ม.1 – 6 หอง 9 
10 นายพูณลาภ   เพ็ชรรุง ม.1 – 6 หอง 10 
11 นางสาววราภรณ  ชัยวิเชียร ม.1 – 6 หอง 11 
12 นางสาวนันณภัทสรณ  วงศศรีงาม ม.1 – 6 หอง 12 
13 นายรุจิพล   ศรีตระกูล ม.1 – 6 หอง 13 
14 นางสาวกิตตินภา  มนตคาถา ม.1 – 6 หอง 14 
15 นายสุรเชษฐ  เหลาอัน ม.1 – 6 หอง 15 
16 นายอภิวัฒน  เหงาเทศ ม.1 – 6 หอง 16 
17 นางสาวรัตนกร  แนนอุดร ม.1 – 6 หอง 17 
18 นางสาวกมลวิการ  จันทะรักษ ม.1 – 6 หอง 18 
19 นางสาวทิวาทิพย  ภูสะทด ม.1 – 6 หอง 19 
20 นางสาวอรติยา  เทียบพระ ม.1 – 6 หอง 20 

มีหนาท่ี 1. ติดตอรับเงินและลงชื่อผูรับเงินกับกรรมการฝายจายเงินสิทธิ์คาอุปกรณการเรียน 
พรอมรับแบบฟอรมหลักฐานการจายเงินในหองท่ีรับผิดชอบ 

2. จายเงินใหแกนักเรียนในหองท่ีรับผิดชอบตามแบบหลักฐานการจายเงินพรอมให
นักเรียนกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือถาพิมพเลขบัตรประชาชนไวแลวใหตรวจสอบความถูกตองแลว 
ใหนักเรียนลงลายมือชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ลงในแบบฟอรม (กรณีที่นักเรียนซื้ออุปกรณการเรียนจาก
รานคาภายนอกและยื่นใบเสร็จรับเงิน เพื่อขอรับเงินคืน ใหตรวจสอบความถูกตองตามระเบียบพัสดุของ
ใบเสร็จรับเงิน คือ ตองมีช่ือรานคาและเลขท่ีผูเสียภาษี ถาถูกตองใหจายเงินนักเรียนตามสิทธิ์ท่ีไดรับและให
นักเรียนลงลายมือช่ือนามสกุล (ตัวบรรจง) ลงในแบบฟอรมท่ีกำหนด) 

3. นำสงเงินที่เหลือจากนักเรียนที่ยังไมมารับสิทธิ์ตามกำหนดและใบเสร็จรับเงิน 
ที่นักเรียนซื้ออุปกรณการเรียนมาจากรานคาภายนอก นำสงคณะกรรมการจายเงินสิทธิ์คาอุปกรณการเรียน 
ในแตละระดับชั้น ตามกำหนดการรับสิทธิ์ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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๕. คณะกรรมการประสานงานและรับ – สงเงิน อุปกรณการเรียน 
1. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย ประธานกรรมการ 
2. นางบังอร  ใตชัยภูมิ รองประธานกรรมการ 
3. นางดวงรัตน  ดียา กรรมการ 
4. นางจิรภัทร  ทองชุม กรรมการ 
5. นางอัจฉริยา  พหลทัพ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวกฤติมา  กึกกอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

5.1 เจาหนาท่ีใหบริการอุปกรณการเรียน 
ท่ี ช่ือ - สกุล ระดับช้ัน/หอง 

1 นางเกษราพร  กางศรี ม.1 – 6 หอง 1 
2 นางปริยากร  นาคผิว ม.1 – 6 หอง 2 
3 นางสาวกนกขวัญ  จันทะไหล ม.1 – 6 หอง 3 
4 นางสาวชรันดา  วงษภูธร ม.1 – 6 หอง 4 
5 นางสาวเพลินพิศ  พระโคตร ม.1 – 6 หอง 5 
6 นางสาวเฟองฟา  กัณหาชัย ม.1 – 6 หอง 6 
7 นางสาวศศิวรรณ  มืดหลา ม.1 – 6 หอง 7 
8 นางสาวอัจฉราภรณ  ออนละมุล ม.1 – 6 หอง 8 
9 นายภูเบศ  นามทะจันทร ม.1 – 6 หอง 9 
10 นายอิทธ ิ วงศดาว ม.1 – 6 หอง 10 
11 นางสาวเกศรินทร  บุญนำ ม.1 – 6 หอง 11 
12 นางสาวอภิชญา  สุพรรณนอก ม.1 – 6 หอง 12 
13 นางสาวชัญญญาณ  เสนาดี ม.1 – 6 หอง 13 
14 นางสาวพลอยไพลิน  ผลสงเคราะห ม.1 – 6 หอง 14 
15 นางสาวเพ็ญนิตา  มณีลุน ม.1 – 6 หอง 15 
16 นางสิริรัตน  ประยูรคำ ม.1 – 6 หอง 16 
17 นางสาวจุฬารัตน  ดวงคำนอย ม.1 – 6 หอง 17 
18 นางอังคณาง  สามหาดไทย ม.1 – 6 หอง 18 
19 นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน ม.1 – 6 หอง 19 
20 นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ ม.1 – 6 หอง 20 

มีหนาท่ี 1. รับแบบหลักฐานยืนยันการจัดหาจากคณะกรรมการคณะกรรมการจายเงินตาม
สิทธิ์ของนักเรียนทุกหองทุกระดับชั้น ท่ีหอประชุมโรงเรียน 

2. จายอุปกรณการเรียนใหแกนักเรียนในหองที่รับผิดชอบและใหนักเรียนลงชื่อ
นามสกุล (ตัวบรรจง) ลงในแบบหลักฐานยืนยันการจัดหา 
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3. นำสงเงินที่นักเรียนมาซื้ออุปกรณการเรียนพรอมหลักฐานการจายอุปกรณ 
การเรียนกับคณะกรรมการฝายจายเงินตามสิทธิ์ของนักเรียนทุกหองทุกระดับชั้น เม่ือเสร็จสิ้นในแตละระดับชั้น
ตามกำหนดการในปฏิทินรับสิทธิ์ 

4. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๖. คณะกรรมการฝายการเงินและบัญชี 
1. นางชุรีพร  นาเลาห ประธานกรรมการ 
2. นางสมถวิล  ภูแกว กรรมการ 
3. นางสาวจิรภาพันธ  ไชยรา กรรมการ 
4. นางสาววราภรณ  หลาหาร กรรมการ 
5. นางกัญญา  เก้ือกูล กรรมการ 
6. นางสาวอุทัยวรรณ  สอนเจริญ กรรมการ 
7. นางสาวคัมภีรพรรณ  ไชยธรรม กรรมการ 
8. นางพิมกมล  บัวละคร กรรมการ 
9. นางทักษอร  อาษาพันธ กรรมการ 
10. นางสาวชมพู  คำเก้ียง กรรมการ 
11. นางอังคณาง  สามหาดไทย กรรมการ 
12. นางสาววราภรณ  ชัยวิเชียร กรรมการ 
13. นางสาวชัญญญาณ  เสนาดี กรรมการ 
14. นางสาวนันณภัทสรณ  วงศศรีงาม กรรมการ 
15. นางนงคราญ  บุญอนันต กรรมการและเลขานุการ 
16. นางสุดาพร  พาระพัฒน กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ดำเนินการเบิกจายเงินตามโครงการใหถูกตองและเย็บเงินใหเทากับจำนวน 
ท่ีรัฐบาลจัดสรรใหนักเรียนตอคน ดังนี้ 

- ระดับ ม.ตน คาอุปกรณการเรียน คนละ 210 บาท 
- ระดับ ม.ปลาย คาอุปกรณการเรียน คนละ 230 บาท 

2. ตรวจ/รับเงินจากคณะกรรมการดำเนินงานนำเขาบัญชีโรงเรียนใหเรียบรอย 
3. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๗. คณะกรรมการฝายจัดเตรียมสถานท่ี 
1. นายสุจินต  หอมสิน ประธานกรรมการ 
2. นายจักรี  ปรินทอง กรรมการ 
3. นายพิทักษ  สิริเลิศธีรกุล กรรมการ 
4. นนายอนันต  อภิรมยานนท กรรมการ 
5. นายทัพเทพ  ราชโพธิ์ศรี กรรมการ 
6. นางเตือนใจ  ศรีพันธ กรรมการ 
7. นางศิริลักษณ  โพธิ์หนองไฮ กรรมการ 
8. นางสุบรร  เชื่อนอก กรรมการ 

/9. นางจิราพร… 
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9. นางจิราพร  ฉิมหลวง กรรมการและเลขานุการ 
10. นายวสัญ  จันทรพยา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. จัดเตรียมสถานท่ีหอประชุมโรงเรียนและบริเวณโดยรอบใหสะอาดเรียบรอย 
๒. จัดเตรียมโตะปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝายตาง ๆ พรอมผาคลุมโตะ 

ใหเรียบรอยสวยงามและเกาอ้ีตามผังท่ีกำหนด 
๓. จัดวางอุปกรณการเรียนที่เตรียมจายใหกับนักเรียน (สมุด) ไวดานหลังกรรมการ

จายอุปกรณการเรียนเพ่ือความสะดวกในการมอบใหกับนักเรียน 
๔. จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเสียงในหอประชุมเพื่อประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบ

ข้ันและตอนแนวปฏิบัติ และเครื่องเสียง (ชุดเล็ก) ดานหนาหอประชุมเพ่ือประชาสัมพันธเรียกบัตรคิว 
๕. ติดปายหมายเลขหอง และปายประชาสัมพันธตาง ๆ ตามจุดที่กำหนดดานหนา

และดานในหอประชุม 
๖. จัดเตรียมและขนอุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ จากหองอำนวยการไปยังหอประชุม 

พรอมจัดเก็บสงคืนเม่ือการดำเนินงานแลวเสร็จ (ประสานกับกรรมการดำเนินงาน) 
๗. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
1. นางสาวแพรวพรรณ  เพ็งบุญ ประธานกรรมการ 
2. นายปฏิพัฒน  สุดงาม กรรมการ 
3. นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน กรรมการ 
4. นายชินณพัฒน  บงง้ึม กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี 1. ประชาสัมพันธกำหนดการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัด
การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 ใหนักเรียนและ
ผูปกครองไดทราบโดยท่ัวกัน  

2. เปนพิธีกรแจงแนวปฏิบัติและข้ันตอนการใชสิทธิ์ท่ีถูกตอง (ในหอประชุมโรงเรียน) 
3. แจกบัตรคิวนักเรยีน ม.๑ – ม.๖ ตรงจุดจายบัตรคิว (บริเวณดานหนาหอประชุม) 

ตามกำหนดการในปฏิทินรับสิทธิ์ 
๔. จัดระเบียบนักเรียนดานหนาหอประชุมและเรียกบัตรคิวตามลำดับและ 

ตามกำหนดการใหนักเรียนเขาใชสิทธิ์ในหอประชุมใหเรียบรอย 
5. บันทึกภาพสงใหคณะกรรมการฝายสรุปและประเมินผล 
6. จัดทำปายหองและปายประชาสัมพันธตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหคณะกรรมการฝาย

จัดสถานท่ีนำไปติดประชาสัมพันธตามจุดท่ีกำหนดในหอประชุม 
7. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

๙. คณะกรรมการฝายสรุปและประเมินผล 
1. นางณัฐชฎา  ชัชวาลย ประธานกรรมการ 
2. นางสาวอรติยา  เทียบพระ กรรมการ 
3. นางสาวอุมบุญ  ธงภักดิ์ กรรมการ 

/4. นายเกริกฤทธิ์… 
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4. นายเกริกฤทธิ์  เอ่ียมปุน กรรมการ 
5. นางนงนุช  จันทรโสภณ กรรมการและเลขานุการ 
6. นางอรทัย  พรมลี กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี จัดทำเครื่องมือเก็บขอมูลพรอมวิเคราะหประมวลผลและสรุปผลเมื่อดำเนินการ 
เสร็จสิ้นเสนอโรงเรียน 

ใหผูที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายดวยความเอาใจใส เพื่อใหเกิดความ
เรียบรอยและถูกตอง บังเกิดผลดีตอโรงเรียนและราชการสืบไป 
 

สั่ง ณ วันท่ี 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายศักดาเดช  ทาซาย) 
ผูอำนวยการโรงเรยีนขอนแกนวิทยายน



 

 
ปฏิทินการรับสิทธิ์ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา 

ตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2565 

โรงเรียนขอนแกนวิทยายน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน 
------------------------------------------------ 

ดวยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดสรรงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๕ ตามโครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 256๕ 

ดังนั้น เพื่ออนุวัตตามโครงการดังกลาว โรงเรียนขอนแกนวิทยายนจึงกำหนดปฏิทินการรบัสิทธิ์
ของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 256๕ ณ หอประชุมโรงเรียนขอนแกนวิทยายน มี
รายละเอียดดังนี้ 

ระดับช้ัน วันรับสิทธิ์ สิทธิ์ท่ีไดรับ สถานท่ี 
ม.1 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 

เวลา 08.30-09.30 น. 
คาอุปกรณการเรียน 

(210 บาท) 
หอประชุมโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

ม.2 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 09.45-10.45 น. 

คาอุปกรณการเรียน 
(210 บาท) 

หอประชุมโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

ม.3 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 11.00-12.00 น. 

คาอุปกรณการเรียน 
(210 บาท) 

หอประชุมโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

ม.4 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 13.00-14.00 น. 

คาอุปกรณการเรียน 
(230 บาท) 

หอประชุมโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

ม.5 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 14.15-15.15 น. 

คาอุปกรณการเรียน 
(230 บาท) 

หอประชุมโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

ม.6 วันพุธท่ี 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
เวลา 15.30-16.30 น. 

คาอุปกรณการเรียน 
(230 บาท) 

หอประชุมโรงเรียน
ขอนแกนวิทยายน 

 

หมายเหตุ : ใหนักเรียนมารับสิทธิ์ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีกำหนดในปฏิทิน อยางพรอมเพรียงกัน เพ่ือความ
สะดวกและความเรียบรอยของการดำเนินงาน บังเกิดผลดีตอตัวนักเรียนและทางราชการ  
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