
     

 
 
 

ท่ี อว 8206.07/ว0151022135135 สำนักสงเสริมการบริการวชิาการและภูมิปญญาชุมชน 
                             มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตำบลบานพราว  

        อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210 

15  กุมภาพันธ 2565  

เรื่อง ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล/ 
ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาท่ี/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทำ โครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)จำนวน 1 รุน ระหวางวันท่ี 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565  
ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน เห็นวา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาวเปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากรเขารวมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการท่ีสงมาดวย โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน)  
ท้ังนี้สามารถสมัครออนไลนในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ https://apps.tsu.ac.th/train 
หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี คุณรสวารินทร  ทองสม โทรศัพท 085-6918566  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
                       

                     ขอแสดงความนับถือ 
             
 
 

     (อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร) 
               ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง 
                        รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 
 
 
 
 

สมัครในระบบโดยแสกนบารโคค หรือเขา https://apps.tsu.ac.th/train/ 

 
 
 

ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม    
โทร/โทรสาร 085 - 6918566 

 

https://apps.tsu.ac.th/train/


 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) 
********************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 368  ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564 

เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดกำหนดแนวทางการจัดทำโดยอางถึงหนังสือกระทวงมหาดไทย 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 5232  ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แนวทางการทบทวน
นำแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ินเดิมมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. 3561 – 2564) มาทบทวนเปนแผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 368  ลงวันท่ี 19 มกราคม 
2564 ไดกำหนดใหนำขอมูลจากแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565 ) มาทบทวนและปรับใชในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติ การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 ปญหาท่ีพบผูปฏิบัติขาดความเขาใจระเบียบท่ีเก่ียวของ ลำดับข้ันตอนการปฏิบัติ ทักษะในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การจัดทำเลมแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ประจำปการศึกษา การเพ่ิมเติมแผน ซ่ึงศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูรับผิดชอบการจัดทำ และแผนพัฒนาการศึกษา  
ของ อปท. กองการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ ในรายละเอียดของแตละแผนไดเปลี่ยนแปลงไปหลายจุด 
จึงทำใหผูท่ีรับผิดชอบตองศึกษาหาความรูความเขาใจเพ่ิมเติม       
  สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานกลาง
ของมหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีดำเนินกิจกรรมดานการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชนผานการจัดฝกอบรม 
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรระยะสั้นไดเล็งเห็นวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีปฏิบัติหนาท่ีในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา ตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพ่ือใหเปนแผนนำสู
การปฏิบัติไดจริง จึงไดจัดทำโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)”ข้ึน  

2. วัตถุประสงค  
   2.1 เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความเขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
 2.3 เพ่ือใหผูเขาอบรม สามารถ 
  - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) (ของ อปท.) และของสถานศึกษาได 
  - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ของสถานศึกษาได  
  - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ของสถานศึกษาได 
  - เพ่ิมเติมแผนได 
 



 
 

3. กลุมเปาหมาย 
      ผูบริหารทองถ่ิน , ผูอำนวยการกองการศึกษา , หั วหนาสถานศึกษา , นักวิชาการศึกษา , ครู ,         
เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน,  ผูท่ีสนใจหรือไดรับมอบหมาย   
4. จำนวนผูเขาอบรม/รุน 
 จำนวน 50 คนตอรุน  

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม   
 รุนท่ี 6  ระหวางวันท่ี 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อำเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา (เบอรติดตอโรงแรมคริสตัลหาดใหญ 074-298-788) 
6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท  (ไมรวมคาท่ีพัก) 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานท่ีจัดฝกอบรม 
คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาท่ีพัก คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ผู เขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
           การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้ 
 7.1 นำขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรของผูเขาฝกอบรม  

7.2 บรรยายใหความรูเก่ียวกับระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
7.3 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (ศพด.) โดยใชโปรแกรม (ใหผูเขาอบรมนำกลับไปใช) 
7.4 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ... – ....) (มีไฟลให) ของ ศพด.เปนผูจัดทำ 
7.5 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... (มีไฟลให) 
7.6 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา  .... (มีไฟลให) 

   7.7 ฝกปฏิบัติการเพ่ิมเติมแผน (มีไฟลให) 
 7.8 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ(กองการศึกษา)โดยใชโปรแกรม(ใหผูเขาอบรมนำกลับไปใช) 
 7.9 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. ... – ....)  ของ อปท. (มีไฟลให)  
                กองการศึกษา รับผิดชอบในการทำ 

8. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
   8.1 ผูเขาอบรมมีความเขาใจในระเบียบท่ีเก่ียวของ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
 8.2 ผูเขาอบรม สามารถ 
  - จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) (ของ อปท.) และของสถานศึกษาได 
  - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ของสถานศึกษาได  
  - จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ของสถานศึกษาได 
  - เพ่ิมเติมแผนได 
9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 



 

10. ชองทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบการสมัครเขาฝกอบรมท่ีแนบมาทายโครงการฯ 

11. การชำระคาลงทะเบียน 
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 3 วัน โดยการโอนผานธนาคาร   
 
 
 

 
หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ

ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึงตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

13. วิทยากรหลัก 
วาท่ีรอยเอกบุญพริษฐ  เหลืองอุมพล 

          ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 

14. การประเมินผลและการตดิตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดย

ใชกลุมไลน  

15. อุปกรณและเอกสารท่ีผูอบรมตองนำมาใหครบถวน 
15.1 คอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได พรอมใชงานไดอยางดีใหนำ

อุปกรณเสริมมาดวย เชน แผนรองเมา เมา คียบอรด สายพวง ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน 
เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 – 7    
 

 

 

 

 



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) 
********************************************************************************** 

วันแรก      
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 
วันท่ีสอง 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดและกลาวตอนรับโดย ผูบริหารสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ 

ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
09.00 - 10.30 น. บรรยายหัวขอ “ระเบียบท่ีเก่ียวของกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
   หนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 368  ลงวันท่ี 19 มกราคม 2564 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0893.3/ว1316 ลงวันท่ี 4 มีนาคม 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว6056 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2559 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว5232 ลงวันท่ี 2 กันยายน 
2562 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการเรียนรูการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือจัดทำ          
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. …. – ….) ของ ศพด. เปนผูจัดทำ                      
   (ผูเขาอบรมไดรับโปรแกรมและไฟลเลมแผนพัฒนาการศึกษาไปใช) 
   1. การรวบรวมปญหาความตองการ 
   2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 1 โดยใชโปรแกรม 
    2.1 การเขียนกลยุทธ 
    2.2 การเขียนโครงการ 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.30 น. 3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 2 โดยใชโปรแกรม 
    3.1 การเขียนยุทธศาสตร 
    3.2 การเขียนเปาประสงค 
    3.3 การเขียนตัวชี้วัด 
   4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 3 โดยใชโปรแกรม 
    4.1 การเขียนพันธกิจ 
   5. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 4 โดยใชโปรแกรม 
    5.1 การประเด็นการพัฒนา 
    5.2 การวิเคราะห SWOT Analysis 
    5.3 การเขียนวิสัยทัศน 
 
 



 
 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.30 น. 6. การจัดทำเลมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. .... – ....) 
   7. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... 
   8. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา .... 
วันท่ีสาม 
08.30 - 10.30  น.     9. การการทบทวนแผน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด                           
                      ท่ี มท 0816.2/ว5232 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 
   10. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ศพด. ตาม 
   หนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว 368  ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2564 
   สรุปสาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ข้ันตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม   
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการเรียนรูการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพ่ือจัดทำ             
   แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. …. – ….) ของ อปท. (กองเปนผูจัดทำ)  
   (ผูเขาอบรมไดรับโปรแกรมและไฟลเลมแผนพัฒนาการศึกษาไปใช) 
   1. การรวบรวมปญหาความตองการ 
   2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 1 โดยใชโปรแกรม 
    2.1 การเขียนกลยุทธ 
    2.2 การเขียนโครงการ 
   3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 2 โดยใชโปรแกรม 
    3.1 การเขียนยุทธศาสตร 
    3.2 การเขียนเปาประสงค 
    3.3 การเขียนตัวชี้วัด 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร 
13.00 - 14.30 น. 4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 3 โดยใชโปรแกรม 
    4.1 การเขียนพันธกิจ 
   5. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งท่ี 4 โดยใชโปรแกรม 
    5.1 การประเด็นการพัฒนา 
    5.2 การวิเคราะห SWOT Analysis 
    5.3 การเขียนวิสัยทัศน 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 15.00 น. 6. การการทบทวนแผน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
   ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0816.2/ว5232 ลงวันท่ี 2 กันยายน 2562 

7. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท.  
กองเปนผูจัดทำตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี  มท 0816.2/ว 368                 
ลงวันท่ี 19 ม.ค. 2564 

   สรุปสาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ข้ันตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบ 
15.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม   
    พิธีมอบเกียรติบัตรและปดการอบรม 
    ****************************************************************** 
  



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 
เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)  

ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) 
********************************************************************************** 

1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้ 
ชือ่หนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน...................................................................................................................    
เลขท่ี......................ตำบล............................อำเภอ.......................จงัหวัด................ระหัสไปรษณีย............................. 
.......รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา 
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพทของผูสมัคร 

1    
2    
3    
4    
5    

  
ใหผูสมัครทุกทานสแกน QR COODE เขากลุมรุน เพ่ือรับทราบการเตรียมตัวเขาอบรม 

 
2. ใหถายรูปใบสมัครสงในไลนกลุมรุน 

           รุนท่ี 6  อำเภอหาดใหญ จ. สงขลา                  ดาวโหลเอกสาร หรือสมัครในระบบสแกน QR COODE 
 

  
 
 
 
 
คาลงทะเบียน 

คนละ 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน) (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม  
คาเอกสารประกอบการอบรม กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี ภารกิจบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 สงหลักฐานการ
โอนเขาไลนกลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร  ทองสม  โทร 085 691 8566 

 
 

         ลงชื่อ 
     (………………………………………….) 

                          ผูบังคับบัญชา  


