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หลักการและเหตุผลการด าเนินการโครงการ…รูปแบบ EIS

 โดยหลักการและแนวทางการจัดการศึกษาตามพรบ.การศึกษาแห่งชาติ พศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม๒๕๔๕ 

ดังนี้ 

 ..... จากหลักการจัดการศึกษาตามมาตรา ๘ (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ(๓) 

การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง  โดยมีแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 

๒๒ ... กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ   มาตรา๒๔

(๕)สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวขอ้งต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม สื่อการเรียน

และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ผู้เรียนและผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง

วิทยาการประเภทต่างๆ และมาตรา ๓๐ ให้สถานศึกษาต้องพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีมี

ประสิทธิภาพ ...

 จากกระบวนการพฒันาศักยภาพของผู้เรยีนด้านภาษาอังกฤษ –คณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยี โดยแนวทางรปูแบบ EIS นอกจากส่งผลให้ผู้เรียนสามารถแสดงออกซึ่งทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษได้อย่างดีและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิทย์-คณิต-อังกฤษ สูงขึ้นอย่างชัดเจน แล้ว ท าให้ผู้สอนที่

ไม่เคยใช้ภาษาองักฤษเป็นสื่อการสอนมาก่อน สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารและสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ (สุรพงศ์ งามสม, ๒๕๔๗,๒๕๔๙,๒๕๕๑)

 โดยนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้จัดการเรียนการสอนวิทย์-คณิตด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อ

ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล

( เป็นหลักการและเหตุผลส าหรับไว้อ้างอิงในการจัดท าโครงการของแต่ละโรงเรียน)



ล าดับขั้นตอนการขอสมัครเข้าเป็นเครือข่าย EIS

 โรงเรียนต้องสมัครใจและเขียนใบสมัครและสามารถด าเนินการลงนามตามบันทึกท าความเข้าใจ

(MOU)กับทางศูนย์ครือข่ายEIS ภูมิภาค ที่ก าหนดไว้ในแต่ละภูมิภาค

 ต้องมีข้อมูลความสมัครใจของครู และการเตรียมความพร้อมของครูผู้สอนและแผนการพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน

 ขอความเห็นชอบโครงการ...... รูปแบบEIS ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

 ครูผู้สอนสมัครเข้ารับการพัฒนาและผ่านการประเมินจาก Mentors ตามที่เครือข่าย EIS ก าหนด

 น าเสนอความพร้อมที่จะด าเนินการจัดการเรียนการสอนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาก่อนเปิดสอน

ล่วงหน้า 1 ภาคเรียน

 เสนอโครงการฯ เพื่อทราบ/ขอความเห็นชอบต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ/หรือขออนุมัติ

แล้วแต่กรณี

 ต้องได้รับการประเมินติดตามผลจากสพฐ.และ/หรือหน่วยงานภายนอกเพื่อการประกันคุณภาพ

มาตรฐานภายใน ๓ ปีนบัแต่เปิดการด าเนินโครงการ

 โรงเรียนต้องก าหนดให้ครูผู้สอนต้องขอรับการประเมินติดตามผลด้านสมรรถนะการสอนด้วย

ภาษาอังกฤษ  จาก สพฐ./หรือหน่วยงานมาตรฐานจากภายนอก

(หมายเหตุ -  เป็นผลมาจากการอภิปรายสรุปประชุมเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย เมื่อ ๕ กพ.๕๓)



การวางแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนวิทย์-คณิต ด้วยภาษาอังกฤษรูปแบบ EIS 

 ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน จัดท าโครงการเพื่อการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ(EIS) 
โดยครูไทยเพ่ือเด็กไทยสู่สากล ซึ่งสามารถจัดท าเป็นโครงการศึกษาวิจัย..... /โครงการพัฒนา.... /โครงการด าเนินการ..... 

แล้วแต่กรณี

 น าเสนอโครงการฯนั้น ต่อคณะกรรมการวิชาการและหลักสูตรโรงเรียน

 ผู้บริหารน าเสนอขออนุมัติโครงการฯต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

 น าเสนอส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพ่ือขอความเห็นชอบและ/หรืออนุมัติและเพ่ือเป็นข้อมูลรายงานต่อสพฐ. เพื่อ
พิจารณาด าเนินการในขั้นต่อไป

 จัดโครงสร้างเวลาเรียนของแต่ละกลุ่มสาระทั้งที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และปกติในแต่ละช่วงชั้นให้ชัดเจน

 จัดตารางสอน และก าหนดรายชื่อหนังสือแบบเรียนที่น ามาใช้กับผู้เรียน

 ครูจัดท าโครงการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหารโรงเรียน

 โรงเรียนต้องจัดให้มี Pretest ก่อนด าเนินการสอน

 แผนการจัดการเรียนรู้ต้องระบุการใช้ภาษาอังกฤษสื่อในการจัดการเรียนการสอน

 ปรับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่อง

 ประเมินผู้เรียนเป็นระยะๆ โดยใช้ข้อทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ

 ประเมินผลการเรียนปลายภาคและPosttest

(หมายเหตุ -  เป็นผลมาจากการอภิปรายสรุปประชุมเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย เมื่อ ๕ กพ.๕๓)



การก าหนดแผนชั้นเรียนตามโครงการ...ฯ รูปแบบ EIS

 รูปแบบการจัดท าโครงการ จัดท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น โครงการวิจัย

และพัฒนา, โครงการห้องเรียนพเิศษ, โครงการพัฒนากระบวนการเรียน

รูปแบบ EIS ห้องเรียนปกติ เป็นต้น

 การก าหนดจ านวนห้องเรียน ให้สอดคล้องกับแผนชั้นเรียน/ห้องเรียนตามที่

สพฐ./หรือหนว่ยเหนือก าหนด (ไม่จ ากัดจ านวนห้องเรียน ทัง้นี้ให้ขึน้อยู่

ความพร้อมของแต่ละโรงเรียน)

 ส าหรับโรงเรียนใหม่ควรเริม่ตน้ที่ชั้นปี่ที่ ๑ ของแต่ละชว่งชัน้ก่อนในปีแรก

(หมายเหตุ -  เป็นผลมาจากการอภิปรายสรุปประชุมเครือข่าย EIS แห่ง

ประเทศไทย เมื่อ ๕ กพ.๕๓)



การระดมทรัพยากรเพื่อการพฒันาโครงการ..ฯ รูปแบบEIS

 ผู้ปกครองนักเรียนต้องสมัครใจ

 ระดมทรัพยากรในรูปแบบที่หลากหลาย จ านวนเงินที่ระดมต่อปีการศึกษา ให้ขึ้นอยู่กับบริบทของ

โรงเรียนทั้งนี้ต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ อย่างชัดเจน และ

ไม่ซ้ าซ้อนกับเงินที่รัฐอุดหนุน ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ถ้าด าเนินการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาขอให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเงินบ ารุง

การศึกษา ลงวันที่ ๒๗ มิ.ย.๒๕๕๑  ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา และรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือทราบ (เขตพื้นที่/สพฐ/อื่นตามกรณีที่กฎหมายก าหนด)

 สามารถบริหารการระดมทรัพยากรได้หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น ในรูปแบบของทางราชการ

(รวมทั้งการจัดท าระเบียบสวัสดิการต่างๆรองรับ)/ สมาคม/ มูลนิธิ ฯลฯ ทั้งในภายใต้การมีส่วน

ร่วมของทุกฝ่ายและบริหารกิจการด้วยระบบธรรมาภบิาล

(หมายเหตุ -  เป็นผลมาจากการอภิปรายสรุปประชุมเครือข่าย EIS แห่งประเทศไทย เมื่อ ๕ กพ.๕๓)



การพัฒนาบุคลากร/คร/ูทีมบริหาร

 การพัฒนาผู้บริหาร & ทีมบริหาร และครูแกนน า  ศูนย์ประสานงานเครือข่าย 

EIS แห่งประเทศไทยจะด าเนินการพัฒนาผ่านทางเครือข่ายอิเลคโทรนิค/IChat

 ครูผู้สอนที่ผ่านการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่ง ให้ศูนย์เครือข่ายEISภูมิภาค
ด าเนินการพัฒนาครูร่วมกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ และนอก

ประเทศ

 การเตรียมความพร้อมครูผู้สอน ให้ศูนย์เครือข่ายEISภูมิภาค แต่ละศูนย์ ร่วมกับ
โรงเรียนด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน (เริ่มตั้งแต่ เดือน ก.พ. ๕๓ 

เป็นต้นไป)

 ทางศูนย์ประสานงานเครือข่าย EIS จะด าเนินการประสานงานกับสพฐ.ในเรื่อง
งบประมาณและการด าเนินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร 

(หมายเหตุ -  เป็นผลมาจากการอภิปรายสรุปประชุมเครือข่าย EIS แห่งประเทศ
ไทย เมื่อ ๕ กพ.๕๓)



ระบบบริหารเพื่อส่งเสริม/สนับสนุน/ก ากับติดตามการ

จัดการเรียนการสอน

 ดูแผนผังแนวคิดการบริหารจัดการนโยบาย EITeMS เพื่อยกระดับคุณภาพ

และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งยั่งยนืบนวิถีชวีิตไทย (ในเอกสาร

หลักสูตรการอบรม EIS & WCSSMT)ประกอบ
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การสร้างเครือข่ายเพือ่ส่งเสริมและสนับการจัดการเรียน

การสอน

จากการที่ทางเครือข่าย EIS ได้เชิญ Mr.Chua Chor Huat  ผู้อ านวยการ
โรงเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (School of Science and 
Technology: SST) แห่งชาติสิงคโปร์ มาบรรยายและแลกเปลี่ยนแนวคิดเพื่อ
เชื่อมโยงเครือข่ายได้ข้อสรุป ดังนี้

๑. ทางMr. Chua Chor Huat จะประสานงานกับทางหน่วยเหนือของ
ประเทศสิงคโปร์เรื่องโครงการTwinning Program กับโรงเรียนของแต่ละ
ศูนย์ EIS และจะพูดคุยและชักชวนกับเพื่อนผู้บริหารโรงเรียนในสิงคโปร์

๒. ที่ประชุมได้รับรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ SST เพื่อเตรียมนักเรียน
สู่โลกอนาคต หรือ Digital Edge และทางSST ยินดีให้ทางเครือข่าย
โรงเรียน EIS เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน ในโครงการ The Future School 
ของสิงคโปร์ ช่วง 15-19เมษายน ๕๓



     แผนภูมิการบังคับบัญชาศูนย์เครือข่าย EIS

ศูนย์เครือข่ายEIS ภาค

โรงเรียน

โรงเรียน

ศูนย์เครือข่ายEIS ภาค

โรงเรียน

โรงเรียน

ประธานเครือข่าย

EIS 

พัฒนาผู้บริหารแกน าและ

ครูแกนน า และRoving 
Team

พัฒนาหลักสูตรและวิชาการ

การบริหารจัดการ และ

สร้างเครือข่าย

เลขาธิการ  กพฐ.

ส านักงานเขต

พ้ืนท่ี

ส านักงานเขต

พ้ืนท่ี



ระบบการประกันคุณภาพการจัดการศึกษารูปแบบ EIS 

ไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล

 ดูแผนผังแนวคิดการบริหารจัดการนโยบาย EITeMS เพื่อยกระดับคุณภาพ

และกระจายโอกาสทางการศึกษาอยา่งยั่งยนืบนวิถีชวีิตไทย (ในเอกสาร

หลักสูตรการอบรม EIS & WCSSMT)ประกอบ

 ใช ้Roving Team & School &Regional Network ก ากับ

ติดตามและประเมินผล
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EIS นวัตกรรมสองภาษารูปแบบใหม:่-

WCSS MODEL

EIS:จัดการเรียนการสอนดว้ย
ภาษาอังกฤษโดยครูไทยเพื่อเด็กไทยสู่

สากล

1 meeting Report of EIS Schools Network, Thailand, 20th Jan.2010 

at Watnaiyroang Secondary School, BKK



What is EIS?

EIS: English for Integrated Studies

EIS was implemented in the Thai 
Basic Curriculum on 2004 at SPSS;
ปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยครูไทยโดย

ใช้ภาษาอังกฤษบูรณาการการศึกษาในสาระ

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และ

ภาษาอังกฤษ



What are the contexts of EIS

implementation?

 ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา

    -  ก าหนด ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ EIS ที่สัมพันธ์กับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน

    -  ใช้หนังสือเรียนและ/หรือประกอบเรียนวิทย์ -คณิต เป็นภาษาอังกฤษ(จาก

สิงคโปร์)

    -  ใช้สื่อ ICT ในการจัดการเรียนการสอน

    -  วัดและประเมินผลโดยใช้ข้อทดสอบเป็นภาษาอังกฤษ

    -  ก าหนดระบบการวัดและประเมินผลการเรียนที่เน้นการปลูกฝังพฤติกรรม

การเรียนในกระบวนการเรียนรู้เข้มข้นขึน้

    -  น าผลการเรียนรู้ของผู้เรียนท าความเข้าใจกับผู้ปกครองและชุมชน

    -  ส่งเสริมกิจกรรมรูปแบบ Sister School กับต่างประเทศ(สิงคโปร์ จีน 
และ มาเลเซีย ฯ)



What are the contexts of EIS 

implementation?(2)

พัฒนาสมรรถนะครูไทยประจ าการให้ใช้

ภาษาอังกฤษระดับขั้นพื้นฐานเพื่อการสื่อสารส าหรบั

การจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย

บูรพา

พัฒนารูปแบบการพัฒนาครู EIS 



ความส าเรจ็ของผู้เรียนผู้สอนและผู้บริหารภายใต้

ยุทธศาสตร์ EIS

 นักเรียนสอบเข้ามหาวทิยาลยัได้

เกือบร้อยเปอรเ์ซ็นต์

 นักเรียนสอบชงิทุนเรียนต่อ

ต่างประเทศ

 นักเรียน EIS ที่เข้าเรียนใน
มหาวิทยาลัยพัฒนาเป็นนักเรียน

ชั้นยอด

 ยกระดับการเรยีนรู้และพัฒนา

ศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียน

 ความสามารถทางด้านการคดิ

วิเคราะหข์องนักเรียนสูงขึ้น

 ครูที่ไม่เคยใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้

ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนด้วย

ภาษาอังกฤษได้

 ครูพัฒนาศักยภาพในการใช้ ภาษาอังกฤษ

และICT ในการจัดการเรียนการสอนได้เป็น

อย่างดี

 ครูแสวงหาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

 ยกระดับสมรรถนะในวิชาชีพครูสูงขึ้นอย่างที่

ไม่เคยปรากฏมาก่อน

 ยกระดับสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาด้าน

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางด้านหลักสูตร

และการสอนสู่สากล

http://sites.google.com/site/surapongeisth/Home/a-part-of-successfulness-after-four-year-of-eis-implementation
http://sites.google.com/site/surapongeisth/Home/a-part-of-successfulness-after-four-year-of-eis-implementation


ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ

 Integrating  SSF, OK Model, Mathematical 

Methodology Model and CT in Teaching-Learning 

Process through Textbooks and ICT in English

 Leading for Change of School Leaders based on 

enthusiasm and Instructional Leadership

 Monitoring through Coaching and Mentoring 

Process

 On the job Training through Workplace Learning

 Align Community Relation with school vision

 Educational Network



ตารางเปรียบเทียบการจ าแนกกลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ตามกลุ่มคะแนน

ค่าเฉลี่ยกลุ่มคะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น (จ านวนโรงเรียนทั่วประเทศ: ชลบุร:ี 

ระยอง)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวนโรงเรียน ทั่วประเทศ: ชลบุรี: ระยอง)

ตามคะแนน O-Net ปีการศึกษา 2551

กลุ่มคะแนนเฉลี่ย จ านวน ร.ร. / คะแนนเฉลี่ย

มัธยมศึกษาตอนต้น 

(จ านวนโรงเรียนท่ัวประเทศ: ชลบุรี: ระยอง)

มัธยมศึกษาตอนปลาย

(จ านวนโรงเรียน ทั่วประเทศ: ชลบุรี: ระยอง)

กลุ่มสูงสุด (1) 269 : 5 : 3 277 : 11 : 6

ค่าเฉลี่ยกลุ่มสูง 37.94 35.76

กลุ่ม 2 593:15:12 563:15:9

ค่าเฉลี่ยกลุ่มกลาง 34.10 32.08

กลุ่ม3 861:6:3 851:4:4

ค่าเฉลี่ยกลุ่มต่ า 31.97 30.05

กลุ่ม4 686:5:1 649:1:0

ค่าเฉลี่ยของสุนทรภู่พิทยา 42.50 38.58

รวม 2409:31:19 2409:31:19

ตารางเปรียบเทียบการจ าแนกกลุ่มโรงเรียน จ านวนโรงเรียน ตามกลุม่คะแนนค่าเฉลี่ยกลุ่มคะแนนเฉลี่ยมัธยมศึกษาตอนต้น (จ านวน

โรงเรียนทั่วประเทศ: ชลบุรี: ระยอง)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (จ านวนโรงเรียน ท่ัวประเทศ: ชลบุร:ี ระยอง)ตามคะแนน O-Net ปี

การศึกษา 2551



Characteristics of World Class 

Curriculum(1)

 Developing citizens of the world-culture, language 
and learning to live together.

 Building and reinforcing students’ sense of identity 
and cultural awareness.

 Stimulating curiosity and inquiring in order to foster 
a spirit of discovery and enjoyment of learning.

 Equipping students with the skills to learn and to 
acquire knowledge, individually, and to apply these 
skills and knowledge accordingly across a broad 
range of areas.



Characteristics World Class Curriculum 

(2)

 Providing international content while responding to 

local requirement and interests.

 Encouraging diversity and flexibility in pedagogical 

approaches

 Providing appropriate forms of assessment and 

international benchmarking



The Successful of Leading for Teamwork to 

Learning Society in the Schools 



Conceptualization of ENO: EIS School 

Network Organization

Northern
N-Eastern

U&L

Southern Middle & BKK & Eastern

Centre

(SPSS&OBEC)



ENO: EIS School Network Organization

 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO
ภาคเหนือ (เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ล าพูน พะเยา ล าปาง ตาก 

อุตรดิษถ์ พิจิตร ก าแพงเพชร พิษณุโลก สุโขทัย) 

 โรงเรียนกมลาศัย จังหวัดกาฬสินธ ์เป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (กาฬสินธิ ์มุกดาหาร ร้อยเอ็ด สกลนคร นครพนม 

มหาสารคาม ขอนแก่น อุดรธานี เลย เพชรบูรณ์ หนองบัวล าพู หนองคาย)

 โรงเรียนนางรอง และนางรองพิทยาคมจังหวัดบุรีรัมย์เป็นผู้อ านวยการศูนย์

ENO ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง(บุรีรัมย์ อุบลราชธานี สุรินทร์

ศรีษะเกษ  ยโสธร อ านาจเจริญ)

 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO ภาค

กลาง(นครราชสีมา  ชัยภูมิ สระบุรี อยุธยา ชัยนาท ลพบุรี อุทัยธานี นครสวรรค์)



ENO: EIS School Network Organization

 โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร เป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO ภาคใต้

 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม จังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO 

กรุงเทพฯ และปริมลฑล (กทม. สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม 

เพชรบุรี กาญจนบุรี นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา) 

 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง เป็นผู้อ านวยการศูนย์ENO
ภาคตะวันออก

 โรงเรียนบ้านมาบตาพุด จังหวดัระยอง เป็น ผู้อ านวยศูนย์ ENO ส าหรับการ
จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งหมด 

 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จังหวัดระยอง เป็นผู้ประสานงานศูนย์ ENO กับ

OBEC 


