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แบบค าร้องขอเปลี่ยน/ขอเพิ่ม/ขอถอนรายวิชา 

วิทยาลัย.............................................. 
วันที่……เดือน………….………พ.ศ………. 

เรื่อง ขอเปลี่ยน/ขอเพ่ิม/ขอถอนรายวิชา 
เรียน ผู้อ านวยการ...................................... 

ด้วยข้าพเจ้า นาย  นาง  นางสาว ……………….................………….........................….............…..…………………...….... 
รหัสประจ าตัวผู้เรียน............................................................................................ ผู้เรียน ระดับชั้น □ ปวช.  □ ปวส. 
สาขาวิชา………………....................……….....……..………. สาขางาน…………..........……......................……………… กลุ่ม..............… 
มีความประสงค์ขอเปลี่ยน/ขอเพ่ิม/ขอถอนรายวิชาของภาคเรียนที.่.......... ปีการศึกษา..................... ดังนี้ 
ล าดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา ครปูระจ าวิชา 
    
    
    
    
    
    
    
เนื่องจาก............................................................................................................................... .................................................... 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 ลงชื่อ.................................................. 
 (.......................................................) 
 ผู้เรียน 
ความเห็นของครูที่ปรึกษา 
    □ เห็นควรอนุญาต  □ เห็นควรไมอ่นุญาต 
 
                     ลงชื่อ…………........…………………………… 
                           (……….........…………………………….) 
                              ….…… ….…………….. …………. 

ความเห็นของหัวหน้างานพัฒนาหลักสตรการเรียนการสอน 
    □ เห็นควรอนุญาต  □ เห็นควรไม่อนุญาต 
 
                     ลงชื่อ…………........…………………………… 
                           (……….........…………………………….) 
                              ….…… ….…………….. …………. 

ความเห็นของหัวหน้างานทะเบียน 
   □ เห็นควรอนุญาต  □ เห็นควรไม่อนุญาต 
 
                     ลงชื่อ…………........…………………………… 
                           (……….........…………………………….) 
                              ….…… ….…………….. …………. 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   □ เห็นควรอนุญาต  □ เห็นควรไม่อนุญาต 
 
                     ลงชื่อ…………........…………………………… 
                           (……….........…………………………….) 
                              ….…… ….…………….. …………. 

ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
   □ เห็นควรอนุญาต  □ เห็นควรไม่อนุญาต 
 
                     ลงชื่อ…………........…………………………… 
                           (……….........…………………………….) 
                              ….…… ….…………….. …………. 

ผลการพิจารณา  □ อนุญาต   □ ไม่อนุญาต 
 
                       ลงชื่อ............................................................ 
                             (..........................................................) 
                      ต าแหน่ง....................................................... 
                              .............../................./....................... 
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/  

วนัท่ี………..เดือน………………………….พ.ศ………………

เร่ือง  ขอลงทะเบยีนเรียน

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลยั...................................... 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว………………………………………..รหสัประจ าตวั………………………
เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา ชัน้…………แผนกวิชา……………………………………กลุม่……………………………………
สถานศกึษา วิทยาลยั……………………………………………ขอลงทะเบียนเรียนซ า้/ปรับระดบัคะแนนในรายวชิาตอ่ไปนี ้

เลขที่ รหสัวิชา ช่ือวิชา คาบเรียน/หนว่ยกิต ผลการ ครูผู้สอน
นก. ชม. เรียนเดมิ

ลงช่ือ…………………………………นกัเรียน/นกัศกึษา
ตรวจหลกัฐานการลงทะเบียน
 รายละเอียดรายวิชาถกูต้อง  จ านวนคาบเรียนไมเ่กินก าหนด  ตารางเวลาเรียนไมซ่ า้ซ้อน

เห็นควรอนญุาตให้ลงทะเบยีนได้
ลงช่ือ…………………………………ครูที่ปรึกษา
ลงช่ือ………………………………….จนท./หน.งานหลกัสตูร
ลงช่ือ………………………………….จนท./หน.งานทะเบียน

อนญุาต
ลงช่ือ…………………………………ผู้อ านวยการ

…………/………/…………
ขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียนซ า้/ปรับระดบัคะแนน 
. เขียนค าร้อง  กรอกรายละเอยีดทีเ่ก่ียวข้องให้ครบถ้วนและพบครูทีป่รึกษา
. เขียนรายละเอียดบตัรลงทะเบยีนและให้ครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาลงช่ืออนญุาต
. ให้เจ้าหน้าทีง่านหลกัสตูรตรวจความถกูต้องและลงช่ือในค าร้อง
. แนบค าร้องพร้อมบตัรลงทะเบยีน ให้เจ้าหน้าที่ปกครองตรวจ อนญุาต
. ให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินคดิเงินคา่ลงทะเบียน
. ลงทะเบียนช าระเงิน  เจ้าหน้าที่การเงินประทบัตรา  ช าระเงินแล้ว ในค าร้องและบตัรลงทะเบียน
. รับบตัรลงทะเบียนสว่นท่ี ไว้เข้าชัน้เรียน รับใบเสร็จรับเงิน
. ลงช่ือในบญัชีผู้ลงทะเบียน
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แบบแจ้งรายช่ือนักเรียน/นักศึกษา เรียนซ ้า/ปรับระดับคะแนน 

 ส่วนที่ 1 
รหัสวิชา ...................................... ชื่อรายวิชา ................................................. มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
ที ่ รหัส ชื่อ-นามสกุล ที ่ รหัส ชื่อ-นามสกุล 
1   6   
2   7   
3   8   
4   9   
5   10   

 
ลงชื่อ ............................................. จนท. งานทะเบียน 

............................................................................................................................. ................................................. 
แบบแจ้งรายช่ือนักเรียน/นักศึกษา เรียนซ ้า/ปรับระดับคะแนน 

 ส่วนที่ 2 
เขียนที่ ................................ 

วันที่ ....... เดือน ........................ พ.ศ. ............ 
เรียน ........................................... 
 งานทะเบียนได้รวบรวมรายชื่อนักเรียน/นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนซ้้า/ปรับระดับคะแนน  
ในรหัสวิชา ........................... ชื่อรายวิชา ................................................ มีรายชื่อดังต่อไปน้ี  
ที ่ รหัส ชื่อ-สกุล ระดับชั้น/ชั้นปี ระดับคะแนนที่ได้ หมายเหตุ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 เมื่อสิ้นสุดการเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านกรอกระดับคะแนนที่ได้ ส่งคืนหัวหน้างานวัดผลภายใน
ก้าหนดเวลา เพ่ืออนุมัติต่อไป 
        ขอแสดงความนับถือ 
       ลงชื่อ ............................................ 
        หัวหน้างานทะเบียน 
เห็นสมควรอนุมติ 
ลงชื่อ ...................................................... ครูผู้สอน 

เห็นสมควรอนุมติ 
ลงชื่อ ................................................. หัวหน้างานวัดผล 

ค้าสั่งผู้อ้านวยการวิทยาลัย  
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ค าร้องขอ   สอบแกต้วั / สอบทดแทน (ปวช.) 

วนัท่ี ...............เดือน ..........................................พ.ศ........................ 
 

เร่ือง ขอลงทะเบียน 
 

เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยั……………….. 
 

       ขา้พเจา้  นาย/นางสาว ..............................................................เลขประจ าตวั ................................................. 
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา   ชั้น ...............................แผนกวชิา ......................................... กลุ่ม .............................. ............... 
 
ขอลงทะเบียน  สอบแกต้วั  สอบทดแทน  รายวชิาต่อไปน้ี 

เลข 
ท่ี 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต อาจารยผ์ูส้อน หมายเหตุ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม    

 
               ลงช่ือ ........................................................นกัเรียน 
 

บันทกึ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

......................................................................... 
ลงช่ือ .............................................................. 

 
ผูรั้บลงทะเบียน 

 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
ลงช่ือ ......................................................ผูอ้  านวยการ 

                      ............/............../............. 
ลงรายการถูกตอ้ง 

ลงช่ือ ..................................................จนท.งานทะเบียน 
..................................................................................... 
ลงช่ือ ..............................................หวัหนา้งานทะเบียน 
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ค าร้องขอ   สอบแกต้วั / สอบทดแทน (ปวช.) 

วนัท่ี ...............เดือน ..........................................พ.ศ........................ 
 

เร่ือง ขอลงทะเบียน 
 

เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยั……………….. 
 

       ขา้พเจา้  นาย/นางสาว ..............................................................เลขประจ าตวั ................................................. 
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา   ชั้น ...............................แผนกวชิา ......................................... กลุ่ม .............................. ............... 
 
ขอลงทะเบียน  สอบแกต้วั  สอบทดแทน  รายวชิาต่อไปน้ี 

เลข 
ท่ี 

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วยกิต อาจารยผ์ูส้อน หมายเหตุ 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม    

 
               ลงช่ือ ........................................................นกัเรียน 
 

บันทกึ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

......................................................................... 
ลงช่ือ .............................................................. 

 
ผูรั้บลงทะเบียน 

 
.................................................................................. 
.................................................................................. 
ลงช่ือ ......................................................ผูอ้  านวยการ 

                      ............/............../............. 
ลงรายการถูกตอ้ง 

ลงช่ือ ..................................................จนท.งานทะเบียน 
..................................................................................... 
ลงช่ือ ..............................................หวัหนา้งานทะเบียน 

 

 

 

ตัวอย่าง อศท.34 
 

ค ำร้องขอ อบท แทน ว .  
วนัท่ี ...............เดือน ................................พ.ศ........................

เร่ือง ขอสอบทดแทน
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยั………………..
       ขา้พเจา้  นาย/นางสาว ...............................................เลขประจ าตวั .................................................
เป็นนกัเรียน/นกัศึกษา   ชั้น ...............................แผนกวชิา ................................ กลุ่ม .............................. ...............
ขอลงทะเบียน  สอบแกต้วั  สอบทดแทน  รายวชิาต่อไปน้ี

เลข
ท่ี

รหสัวชิา ช่ือวชิา หน่วย
กิต

ครูผูส้อน หมายเหตุ

1
2
3
4 
5 
6 
7 
8 

รวม

ลงช่ือ ........................................................นกัเรียน/นกัศึกษา
บันทกึ 

ครูท่ีปรึกษา
.........................................................................
ลงช่ือ ..............................................................

ผูรั้บลงทะเบียน

งานวดัและประเมินผล
 

.........................................................................
ลงช่ือ ..............................................................

ลงรายการถูกตอ้ง
ลงช่ือ ..................................................จนท.งานทะเบียน
.....................................................................................
ลงช่ือ ..............................................หวัหนา้งานทะเบียน

..................................................................................

..................................................................................
ลงช่ือ ......................................................ผูอ้  านวยการ

                      ............/............../.............

 

ตัวอย่ำง อศท.35 
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แบบแจ้งรายช่ือผู้ขอสอบแก้ตัวและอนุมัติผลการเรียน 
 

เรียน ครูผู้สอน 
       ด้วยงานทะเบียน ได้รวบรวมรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอสอบแก้ตัว ที่มีผลการ
เรียน ได้ “0” ในรายวิชา.................................. ............................................... 
รหัสรายวิชา............................. ประจ าภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา...................
ตามบัญชีรายชื่อดังต่อไปนี้ 
       ดังนั้นเมื่อท่านได้ด าเนินการสอบปลายภาคเรียนเรียบร้อยแล้ว ให้ท่าน
รายงานผลการเรียน ส่งงานวัดผลและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบและเสนอ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยอนุมัติ และมอบให้งานทะเบียนเพื่อแก้ไขผลการเรียนต่อไป  

เรียน  ผู้อ านวยการวิทยาลัย.................. 
        ตามที่งานทะเบียนได้แจ้งรายชื่อ
ผู้ขอสอบแก้ผลการเรียนให้ทราบแล้ว
นั้น บัดนี้ได้ด าเนินการประเมินผลการ
เรียนเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดัง
แสดงด้านล่าง 
         จึงเรียนมาเพ่ือทราบและโปรด
พิจารณา 

ที ่ รหัสผู้เรียน ชื่อ-สกลุ สาขางาน/ชั้นปี คะแนน ผลการสอบที่ได้ 
1      
2      
3      
4      
5       
6      
7      
8       
9      

10      
 

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

หัวหน้างานทะเบียน 
............./................./.................. 

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

ครผูู้สอน 
............./................./.................. 

ความเห็นหัวหน้างานวัดผลและประเมิน 
□ เห็นควรอนุมัติ   □ เห็นควรไม่อนุมัติ 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
□ เห็นควรอนุมัติ   □ เห็นควรไม่อนุมัติ 
 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
□ เห็นควรอนุมัติ   □ เห็นควรไม่อนุมัติ 
 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

ผลการพิจารณา  □ อนุมัติ   □ ไม่อนุมัติ 
 
                 ลงชื่อ............................................................ 
                       (..........................................................) 
                 ต าแหน่ง....................................................... 
                       .............../................./....................... 

 
ได้รับเอกสารที่ท าการแก้ไขผลการเรียนดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ลงชื่อ................................................. .....หัวหน้างานทะเบียน 
                                                                                   ............./................./..................... 
 

ตัวอย่าง อศท.36 
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แบบค าร้องขอเล่ือนสอบ 

วิทยาลยั............................................. 
       วนัท่ี ...............เดือน...........................พ.ศ. ...................... 
เร่ือง ขอเล่ือนการสอบ 
เรียน ผูอ้  านวยการวิทยาลยั.................................................... 
 ดว้ยขา้พเจา้ นาย  นางสาว..........................................................................รหสัประจ าตวั.................................... 
นกัเรียน  นกัศึกษา ชนั..............................ประเ ทวิชา.............................................สาขาวิชา........................................... 
มีความประสงคจ์ะขอเล่ือนการสอบ.........................................ประจ า าคเรียนท่ี....................ปีการศึกษา.......................... 
เพราะ.........................................................................................................................................(บอกเหตุผล) 
การขอเล่ือนสอบครังนี              ขอเล่ือนการสอบทุกรายวิชา                            ขอเล่ือนการสอบบางรายวิชา   คือ 
  

รหสั รายวิชา สอบวนัท่ี ก าหนดสอบทดแทน ครูผูส้อนรับทราบ 
     
     
     
     
     
 
พร้อมกนันี ขา้พเจา้ไดแ้นบหลกัฐานประกอบค าร้องมาดว้ยคือ ...........................................................................(โปรดระบุ) 
......................................................................................................................................................จ านวน......................ฉบบั 
ขา้พเจา้จะมาท าการสอบในวนัท่ี.............เดือน....................................พ.ศ. .............................หรือตามท่ีวิทยาลยั  นดัหมาย 
ค ารับรองของผูป้กครอง..................................................    ขอแสดงความนบัถือ 

ลงช่ือ................................................            ................................................ 
       (.................................................)         (.................................................) นกัศึกษา 
ความเห็นของครูท่ีปรึกษา .................................................... ความเห็นหวัหนา้งานวดัผล ............................................ 
ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ............................................. 
ความเห็นของรองผูอ้  านวยการ ่ ายวิชาการ   ผลการพิจารณา.................................................................. 
...................................................................   ........................................................................................... 
ลงช่ือ.............................................    ลงช่ือ............................................. 
ก าหนดวนัสอบทดแทน (กรณีเล่ือนการสอบทุกรายวิชา) วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................... 
ก าหนดการยื่นค าร้องขอสอบทดแทน     วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ. ....................... 

        ลงช่ือ............................................. 

   
หมายเหตุ เม่ือสถานศึกษาอนุมติัแลว้ ให้น าค  าร้องไปยืน่ต่ออาจารยผ์ูส้อนให้ลงลายมือช่ือรับทราบ 

แลว้น าส่งงานทะเบียนเพ่ือก าหนดวนัยื่นค  าร้องขอสอบทดแทน 
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แบบค ำร้องขอลำพักกำรเรียน 
วิทยาลัย ........................................ 

เรื่อง ขอลาพักการเรียน 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย ........................ 
  ด้วยข้าพเจ้า นาย  นางสาว ......................................................................................................  
เรียนอยู่ในชั้น   ปวช.  ปวส.  ชั้นปีที่ .................. กลุ่ม .................... ประเภทวิชา ............................. 
สาขาวิชา ...................................... สาขางาน .................................... ในปีการศึกษา ........................................ 
ได้ขอลาพักการเรียนด้วยสาเหตุ................................................................................................. .......................... 
............................................................................................................................. ................................................ 
............................................................... .............................................................................................................  
  ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอพักการเรียนในภาคเรียนที่ .................... ปีการศึกษา .............. 
เพ่ือกลับเข้าเรียนต่อในภาคเรียนที่ ................. ปีการศึกษา ................. ขณะที่พักการเรียนวิทยาลัย  สามารถ
ติดต่อข้าพเจ้าได้ที่บ้านเลขท่ี ........................ อย ....................................... ถนน ............................................ 
ต าบล/แขวง ...................................อ าเภอ/เขต ....................................... จังหวัด ............................................. 
รหัสไปรษณีย์ ................................. โทรศัพท์ .................................. มือถือ ................................................ ...... 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
          ................................................ 
          (.............................................) 
            ผู้เรียน 
1. ผู้ปกครอง 2. ครูที่ปรึกษา 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เปนความจริง 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

.........../............./.............. 

  เห็นสมควร     ไม่เห็นสมควร 
เพราะ .................................................................... 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

.........../............./.............. 
3. งานการเงิน 4. งานทะเบียน 
ขอรับรองว่าภาคเรียนท่ี ............ ปีการศึกษา ........... 
ไม่ได้ช าระเงิน       ช าระแล้ว 
ใบเสร็จเล่มที่ ..................... 
เลขท่ี ............ ลงวันท่ี .........../............./................. 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

.........../............./.............. 

ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว 
เห็นสมควร       ไม่เห็นสมควร 
และให้มาแจ้งขอกลับเข้าเรียนในวนัท่ี ...................... 
เดือน ........................... พ.ศ. ................................... 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

.........../............./.............. 
5. รองผู้อ านวยการฝายวิชาการ 6. ค าสั่งผู้อ านวยการ 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

รองผู้อ านวยการฝายวิชาการ 
.........../............./.............. 

อนุมัติ  ไม่อนุมตั ิ
ลงช่ือ ................................................... 

(.................................................) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

.........../............./.............. 
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หนังสือแจ้งผู้ปกครองใหล้าพักการเรียน 

 
ที่ ศธ ..............................       เขียนที่ .................................... 

วันที่ ........... เดือน ..................... พ.ศ. .... 
 
เรื่อง ขอลาพักการเรียน 
เรียน ผู้ปกครอง นาย/นาง/นางสาว 
 
  ตามท่ีท่านได้ย่ืนค าร้อง เพ่ือขอลาพักการเรียนของ .................................................................. 
รหัสประจ าตัว ........................................ เป็นนักเรียน/นักศึกษาหลักสูตร ......................................................... 
ประเภทวิชา ......................................................... สาขาวิชา ............................................... ............................... 
มีก าหนด .................................. นั้น 
  วิทยาลัย........................................................ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้เรียนผู้นี้ไม่สามารถ
ศึกษาเล่าเรียนได้จริง  จึงอนุญาตให้ลาพักการเรียนใน ............................................................................. .......... 
ได้ตามที่ยื่นค าร้อง 
  อนึ่ง เมื่อครบก าหนดการลาพักแล้ว ผู้เรียนต้องยื่นค าร้องขอกลับเข้าเรียนพร้อมด้วยหลักฐาน
ฉบับนี้ ภายในวันที่ .................................................................. 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
           (.....................................) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
โทร. ......................... 
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แบบค าร้องขอกลับเข้าเรียน(กรณีขอลาพักการเรียน) 
 
         เขียนที่............................................................ 
       วันที่....................................................... 
เรื่อง ขออนญุาตกลับเข้าเรียน 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย............................... 
  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................... รหสัประจ าตัวผ้เรียน......................................... ...... 
เลขประจ าตัวประชาชน................................................. เปน็ผู้ เรียนระดับ □ ปวช. □ ปวส. สาขาวิชา
................................................ สาขางาน.......................................... กล่ม............ ได้รับอนุญาตให้พักการเรียนในภาคเรียนที่
............ ปีการศึกษา.................. นั้น 
  ขณะนี้ ข้าพเจ้าพร้อมที่จะกลับเข้าเรียน จึงขอกลับเข้าเรียนในภาคเรียนที่............ ปีการศึกษา.................. 
ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะตั้งใจเรียนและปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของวิทยาลัย.............. อย่างเคร่งครัดต่อไป 
   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
       ลงชื่อ.........................................................ผู้ เรียน 
             (........................................................) 
 
1.ค ารับรองของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง 
 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

2.ความเห็นครูที่ปรึกษา 
ข้าพเจ้าได้รับทราบการกลับเข้าเรียนของผู้เรียนดังกล่าวแล้ว 
 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

3.ความเห็นงานทะเบียน 
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว พบว่าผู้ เรียนได้รับอนุญาตให้พัก
การเรียนในภาคเรียนที่............ ปีการศึกษา............... จริง  
จึงเห็นสมควรให้กลับเข้าเรียนได้ 
  
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

4.ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
□ เห็นควรอนุญาต   □ เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก
............................................................................................ 
 
                      ลงชื่อ.............................................. .......... 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

5.ผลการพิจารณา  □ อนุญาต   □ ไม่อนุญาต 
 
 
 
 
                    ลงชื่อ............................................................ 
                          (..........................................................) 
                   ผู้อ านวยการ............................................... 
                       .............../................./....................... 

6.งานการเงิน 
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการขอกลับเข้าเรียน เป็นจ านวนเงิน
................. บาท (...............................................................) 
ตามใบเสร็จเลขท่ี....... วันที่................................... 
 
                 ลงชื่อ............................................................ 
                       (..........................................................) 
                 ต าแหน่ง....................................................... 
                       .............../................./....................... 
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แบบค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน 
 
         เขียนที่............................................................ 
       วันที่....................................................... 
เรื่อง ขออนญุาตรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย............................... 
  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................... รหสัประจ าตัวผู้ เรียน............................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน................................................. เปน็ผู้ เรียนระดับ □ ปวช. □ ปวส. สาขาวิชา
................................................ สาขางาน.......................................... กล่ม............ มีความประสงค์ขอรักษาสภาพการเป็น
ผู้เรียน ประจ าภาคเรียนที่........... ปีการศึกษา................. ตั้งแต่วันที่..................................... ถึงวันที่......................................... 
เหตุผลในการขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียนของข้าพเจ้า คือ....................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... ........................................... 
  ในการขอรักษาสภาพการเป็นผู้เรียนครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ปรึกษา และได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครองและครู
ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้วิทยาลัยฯ สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีบ้านเลขท่ี... ซอย............. ถนน.............. ต าบล.................. 
อ าเภอ............................. จังหวัด......................... รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและโปรดพิจารณาอนุญาต 
 
       ลงชื่อ.........................................................ผู้ เรียน 
             (........................................................) 
 
1.ค ารับรองของผู้ปกครอง 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง 
 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

2.ความเห็นครูที่ปรึกษา 
ข้าพเจ้าได้รับทราบการรักษาสภาพการเป็นผู้เรียนดังกล่าว
แล้ว 
                      ลงชื่อ........................................................ 
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

3.ความเห็นงานทะเบียน 
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว เห็นสมควรให้รักษาสภาพการเป็น
ผู้เรียนในภาคเรียนที่............ ปีการศึกษา.............. และให้มา
ยื่นแบบค าร้องขอกลับเข้าเรียนในวันที่........... เดือน.............. 
พ.ศ. .... 
                       ลงชื่อ........................................................  
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

4.ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
□ เห็นควรอนุญาต   □ เห็นควรไม่อนุญาต เนื่องจาก
............................................................................................ 
 
                      ลงชื่อ........................................................  
                            (.......................................................) 
                            ............/................../....................... 

5.ผลการพิจารณา  □ อนุญาต   □ ไม่อนุญาต 
 
 
 
 
                    ลงชื่อ............................................................ 
                          (..........................................................) 
                   ผ้อ านวยการ............................................... 
                       .............../................./....................... 

6.งานการเงิน 
ได้รับเงินค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพการเป็นผู้เรียน  
เป็นจ านวนเงิน................. บาท (..........................................) 
ตามใบเสร็จเลขท่ี..................... เล่มที่ .................................
วันที่................................... 
 
                 ลงชื่อ............................................................ 
                       (..........................................................) 
                 ต าแหน่ง....................................................... 
                       .............../................./....................... 
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 เดือน 
วันที่ 
 

                   

1                       
2                       
3                       
4                       
5                       
6                       
7                       
8                       
9                       
10                       
11                       
12                       
13                       
14                       
15                       
16                       
17                       
18                       
19                       
20                       
21                       
22                       
23                       
24                       
25                       
จ ำนวนนักเรียน/นักศึกษำท่ีขำดเรยีน                    
ลงชื่อ 
ผู้ตรวจสอบ 

                   

วิทยาลัย............................................ 

แบบรายงานผลการมาเรียน วิชา .................... รหัสวิชา ............... 

ชื่อผู้สอน ........................... 
ระดับ ................................. 

ตัวอย่าง  
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แบบแจ้งรายชื่อนักเรียน  นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80% ประจ าภาคเรียน ............. ปีการศึกษา ......... 
รหัสวิชา ....................................... ชื่อวิชา ...............................................  
ระดับ ปวช. ปวส. ปีที่ ...........  
เวลาเรียนเต็ม ............ คาบ/ภาคเรียน เวลาเรียน ๘๐%..........คาบ/ภาคเรียน 

 

ลงชื่อ ........................................................ ผู้สอน 
       (......................................................) 

ลงชื่อ .......................................หัวหน้างานทะเบียน 
       (.............................................) 

 
 
ลงชื่อ ...............................หวัหน้างานวัดผลและประเมินผล 
       (.............................................) 

ค าสั่งผู้มีอ านาจ  ให้ติดประกาศแจ้งนักเรียน/นักศึกษา
ทราบ และส าเนาเรื่องแจ้งผู้ควบคุมห้องสอบ          
ลงชื่อ .............................รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
                                           
(.............................................) 

ที ่ รหัสประจ าตัว ชื่อ – นามสกุล แผนกวิชา/กลุ่ม จ านวนคาบที่เรียน หมายเหตุ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
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ค าร้องขอผ่อนผันการช าระค่าหน่วยกิต 
วิทยาลัย................................... 

วันที่ ................. เดือน .............................. พ.ศ. .......... 
 

เรื่อง ขอผ่อนผันการช าระค่าหน่วยกิต 
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย ....................... 
  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...............................................................................................  
เป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว/...............................รหัสนักศึกษา............................ กลุ่ม ........................ 
ประเภทวิชา ................................... สาขาวิชา .................................... สาขางาน ........................ ...................... 
มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการช าระเงินค่าหน่วยกิตของ นาย/นางสาว .......................................................... 
ประจ าภาคเรียนที่ ............. ปกีารศึกษา ............ ภายในวันที่........ เดือน......................... พ.ศ. ..........โดยช าระ
งวดที่ 1 ของภาคเรียนที่.......... ปีการศึกษา ............. เป็นเงินทั้งหมด ................... บาท(................................)  
ดังรายการต่อไปนี้ 1. ค่าหน่วยกิตจ านวน ...................... หน่วยกิต เป็นเงิน .................................. บาท 
   2. ค่าวัสดุฝึกจ านวน ......................... หน่วยกิต เป็นเงิน .................................. บาท 
   3. อื่น ๆ............................................................................................................. บาท  
ยังคงเหลือจะช าระเงินงวดที่ 2 ภาคเรียนที่ ................ ปีการศึกษา ............... เป็นเงินทั้งหมด ................. บาท 
ตามรายการต่อไปนี้ 1. ค่าหน่วยกิตจ านวน ...................... หน่วยกิต เป็นเงิน .................................. บาท 
   2. ค่าวัสดุฝึกจ านวน ......................... หน่วยกิต เป็นเงิน .................................. บาท 
   3. อื่น ๆ............................................................................................................. บาท  
และจะน าเงินงวดที่ 2 มาช าระภายในวันที่ .................. เดือน .............................. พ.ศ. ........... 
เหตุผลในการขอผ่อนผันการช าระเงินค่าหน่วยกิตในครั้งนี้ คือ ............................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
  ในการขอผ่อนผันช าระเงินค่าหน่วยกิตของ นาย/นางสาว ....................................................... 
ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เมื่อครบก าหนดที่ขอผ่อนผันไว้แล้ว ข้าพเจ้าจะน าเงินส่วนที่ติดค้างไว้มาช าระให้
ครบถ้วนทันที ถ้าข้าพเจ้ามาปฏิบัติตามค าร้องขอผ่อนผัน ให้ทางวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. .... 

ขอแสดงความนับถือ 
 
        ................................................ 
        (.............................................) 
                   ผู้ปกครอง 
1. ความเห็นของครูที่ปรึกษา 2. ความเห็นของงานทะเบียน 
   สมควรอนุญาตให้ผ่อนผันการช าระเงินลงทะเบียน 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

.........../............./.............. 

ตรวจสอบหลักฐานแล้วผ่อนผันการช าระเงิน  ได้ ไมไ่ด ้
ลงช่ือ ................................................... 

(.................................................) 
.........../............./.............. 

3. ความเห็นของรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 4. ค าสั่งอนุมัติ 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 

.........../............./.............. 

อนุมัติ  ไม่อนุมัต ิ
ลงช่ือ ................................................... 

(.................................................) 
ผู้อ านวยการ 

.........../............./.............. 
5. งานการเงิน 
ได้รับเงินค่าลงทะเบียนงวดที่ 1 แล้ว เป็นจ านวนเงิน ............................  บาทตามใบเสร็จรับเงินเลม่ที่ ..............เลขท่ี ............... 

ลงช่ือ ................................................... 
(.................................................) 
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ซื่อสถานศึกษา ........................ 
แบบรายงานผลการเรียน  ของนักเรียน/นักศึกษาหลักสูตร ......................... 

ประเภทวิชา ........................ สาขาวิชา .......................... สาขางาน ............................. 
ภาคเรียนที่ ................................. ปีการศึกษา ............................................... 

ชื่อ .................................................................. รหัสประจ าตัว ............................................ 
รหัสประชาชน ........................................................ วิชา .................................................... 

 
รหัส รายวิชา หน่วยกิต (1) ระดับผลการเรียน (2) (1) X (2) หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
 
สรุปผลการเรียน 
 

รายการ คาบเรียน/หน่วยที่ 
ลงทะเบียน 

คาบเรียน/หน่วยที่ 
สอบผ่าน 

หน่วยกิตลงทะเบียน 
คูณระดับผลการเรียน 

ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ย 

ภาคเรียนนี้     
สะสมยกมา     
สะสมถึงภาคนี้     
 
หมายเหตุ 

1. ระดับผลการเรียน 
 ๔.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
 ๓.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 ๓.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี 

๒.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดีพอใช้ 
๒.๐ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
๑.๕ หมายถึง ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน 
๑.๐ หมายถงึ ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อนมาก 

       ๐ หมายถึง ผลการเรียนต่่ากว่าเกณฑ ์(ตก)  
๒. รายวิชาที่ได้ระดับคะแนนเฉลี่ย 1 ขึ้นไป ถือว่าสอบได้ 
๓. ต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.๐๐ จึงจะจบหลักสูตร 
 

(ลงชื่อ) ............................................. หัวหน้างานทะเบียน 

         (..............................................) 
 

(ลงชื่อ) ............................................. ครูที่ปรึกษา 

         (..............................................) 

ตัวอย่าง 
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ศธ. ..................... 

วิทยาลัย .................................. 
วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ............ 

 
เรื่อง แจ้งการขาดเรียน 
เรียน ผู้ปกครอง นาย / นางสาว ......................................... 
  ด้วย นาย/ นางสาว ........................................................ รหสัประจ าตัว .................................  
เป็นนักเรียน /นักศึกษา  ระดับชั้น ................. กลุ่ม ....................... ประเภทวิชา .............................................. 
สาขาวิชา ................................................................... สาขางาน ........................................ ................................. 
ซึ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา  ในความปกครองของท่าน ได้ขาดเรียนติดต่อกันเป็นเวลา .................................. วัน 
ซึ่งจะมีผลท าให้เวลาเรียนไม่พอ และจะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และติดตามเอาใจใส่มาเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโปรด
ติดต่อครูที่ปรึกษาโดยด่วน ถ้ามีปัญหาจะให้ช่วยเหลือประการใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย จักขอบคุณมาก 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานครูที่ปรึกษา 
โทร.................................. 

(..............................................) 
          ผู้อ านวยการ 

ตัวอย่าง อศท.46 
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บันทึกการพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา 

วิทยาลัย ......................................
วันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ............

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย
  ด้วย นาย/นาง/นางสาว .................................................... ครูที่ปรึกษา ..................................
นักเรียน/นักศึกษา ระดบัชั้น ............... กลุ่ม .............. เข้าเกณฑ์การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน ดังสาเหตุต่อไปนี้

 ขาดเรียนติดต่อกันเกิน วัน
 ไม่มาลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ......... ปีการศึกษา ............. และไม่มาติดต่อรักษาสภาพการเป็น

นักเรียนภายใน วัน นับจากวันสุดท้ายของการลงทะเบียน
 ขาดคุณสมบัติการเป็นนักเรียน เรื่อง ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับ ม.  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
 พ้นสภาพตามเกณฑ์การประเมินผลดังนี้

 ระดับ ปวช.  ได้คะแนนสะสมต่ ากว่า 
 ระดับ ปวช.  ได้คะแนนสะสมต่ ากว่า 
 ระดับ ปวช.  ได้คะแนนสะสมต่ ากว่า 
 ระดับ ปวส.  ได้คะแนนสะสมต่ ากว่า 
 ระดับ ปวส.  ได้คะแนนสะสมต่ ากว่า  

 รหัสประจ าตัว ชื่อ – สกุล 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
 

ความเห็นของหัวหน้างานทะเบียน ......................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

ความเห็นรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร..................................................................................... .............
..................................................................................................................... .........................................................

ค าสั่งผู้อ านวยการวิทยาลัย ..................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................

(ลงชื่อ) ............................................. ครูที่ปรึกษา 
         (..............................................)

(ลงชื่อ) ............................................. หัวหน้างานทะเบียน 
         (..............................................)

................................................... 
         (..............................................)
   รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 

................................................... 
         (..............................................)
ผู้อ านวยการวิทยาลัย........................... 

ตัวอย่าง 
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ที่ ศธ0606/...........      วิทยาลัย ................................................ 
       

 
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน 
เรียน  ผู้ปกครอง นาย/นางสาว ..................................................... นามสกุล................................................  
   ด้วย นาย/นางสาว ................................................ นามสกุล ...............................................  
นักเรียน/นักศึกษา หลักสูตร .......................................... ระดับชั้น ....................... ประเภทวิชา .......... ........ 
สาขาวิชา ............................... สาขางาน ...................................... รหัสประจ าตัว ..................... ...................... 
ซึ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในความปกครองของท่าน ได้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัย 
................................................. ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. .. ............. เนื่องจาก 
   ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ และนาย/
นางสาว .................................. นามสกุล ................................... ได้ขาดเรียนติดต่อกัน ................. วัน 
   ต้องโทษคดีอาญา 
   ขาดพ้ืนความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียน เรื่อง ................................................... 
   ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง เรื่อง ........................................................................  
   พ้นสภาพการเรียนนักเรียน/นักศึกษา ตามเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้ 
   - ระดับ ปวช.1 สอบ 2 ภาคเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50 
   ซึ่ง นาย/นางสาว .................. นามสกุล ....................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ..........  
   - ระดับ ปวช.2 สอบ 2 ภาคเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.๗๕ 
   ซึ่ง นาย/นางสาว .................. นามสกุล ....................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม .......... 
   - ระดับ ปวช.3 สอบ 2 ภาคเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 
   ซึ่ง นาย/นางสาว .................. นามสกุล ....................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ..........  
  อนึ่ง การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
พ.ศ. ๒๕๕๖  
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
งานทะเบียน 
โทร ............................... 

              (..............................................) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ............................................ 

ตัวอย่าง 
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ที่ ศธ0606/...........      วิทยาลัย ................................................ 
       

 
วันที่ ................. เดือน ........................... พ.ศ. ................ 

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
เรียน  ผู้ปกครอง นาย/นางสาว ..................................................... นามสกุล................................................  
   ด้วย นาย/นางสาว ................................................ นามสกุล ...............................................  
นักศึกษา หลักสูตร .......................................... ระดับชั้น ....................... ประเภทวิชา ..................  
สาขาวิชา ............................... สาขางาน ...................................... รหัสประจ าตัว ........................ ................... 
ซึ่งเป็นนักเรียน/นักศึกษา ในความปกครองของท่าน ได้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัย 
................................................. ตั้งแต่วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ. .. ............. เนื่องจาก 
   ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มาติดต่อกับทางวิทยาลัยฯ และนาย/
นางสาว .................................. นามสกุล ................................... ได้ขาดเรียนติดต่อกัน ................. วัน 
   ต้องโทษคดีอาญา 
   ขาดพ้ืนความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียน เรื่อง ...........................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   ประพฤติผิดอย่างร้ายแรง เรื่อง ..................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   พ้นสภาพการเรียนนักศึกษา ตามเกณฑ์ประเมินผล ดังนี้ 
   - ระดับ ปวส.1 สอบ 2 ภาคเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.75 
   ซึ่ง นาย/นางสาว .................. นามสกุล ....................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ..........  
   - ระดบั ปวส.2 สอบ 2 ภาคเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90 
   ซึ่ง นาย/นางสาว .................. นามสกุล ....................... ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม ..........  
  อนึ่ง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
งานทะเบียน 
โทร ............................... 

(..............................................) 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย ............................................ 

ตัวอย่าง 
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แบบค ำร้องขอคืนสภำพกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ  

เขียนที่ วิทยาลัย ............................................... 
วันที่ ...................... เดือน ............................... พ.ศ. .............. 

 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย..................... 
  ข้าพเจ้าชื่อ นาย/นางสาว ......................................................... รหัสประจ าตัว .......................  
ประเภทวิชา ....................................... สาขาวิชา .................................. . สาขางาน ........................................... 
ระดับชั้น ............... กลุ่ม.............. มีความประสงค์ขอกลับเข้าเรียน เนื่องจากวิทยาลัยได้ 
   สั่งพ้นสภาพนักเรียน/นักศึกษา เนื่องจากขาดการติดต่อกับวิทยาลัยเกิน 15 วัน 
   ตามค าสั่งวิทยาลัยที่ .................................... ซึ่งได้แนบมาพร้อมค าร้องนี้แล้ว 
   สั่งพ้นสภาพนักเรียน/นักศึกษา เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนรักษาสภาพนักเรียน/นักศึกษา 
   ตามค าสั่งวิทยาลัยที่ .................................... ซึ่งได้แนบมาพร้อมค าร้องนี้แล้ว 
   สั่งพักการเรียน ด้วยความเห็นชอบของฝ่ายปกครอง และได้ครบก าหนดเวลาพักการเรียนแล้ว 
   ตามค าสั่งวิทยาลัยที่ .................................... ซึ่งได้แนบมาพร้อมค าร้องนี้แล้ว 
   สั่งพักการเรียน ด้วยความเห็นชอบของผู้ปกครอง และได้ครบก าหนดเวลาพักการเรียนแล้ว 
   ตามค าร้องที่ ................................................ ซึ่งได้แนบมาพร้อมค าร้องนี้แล้ว 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ และขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
เห็นสมควรอนุญาต 
 
............................................ หัวหน้างานปกครอง 

เห็นสมควรอนุญาต 
 
............................................ หัวหน้างานทะเบียน 

ได้รับเงินค่าขอกลับเข้าเรียนแล้ว 
 
.............................................. หัวหน้างานการเงิน 
............/................../.................. 

ค าสั่งผู้มีอ านาจ 
 

.................................................. 
ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

............/................../.................. 
 

(..............................................) 
............................................ นักเรียน/นักศึกษา 

(..............................................) 
............................................ ผู้ปกครอง 
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แบบค าร้องขอจบการศึกษา 

เขียนท่ี วทิยาลยั ........................................ 
วนัท่ี ......... เดือน ...................................พ.ศ. ........... 

เร่ือง ขอจบการศึกษา นปีการศึกษา ........../........... 
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยั ......................................... 
  ขา้พเจ้า นาย/นางสาว .......................................... ประเ ทวิชา ............................... 
สาขาวชิา ........................................... เกิดวนัท่ี ................ เดือน .................................. พ.ศ. ..................... 
บิดาช่ือ ......................................................................... มารดาช่ือ ................................ ............................... 
ไดป้ระเมินผลการเรียนนบัถึง าคเรียนท่ีแลว้และไดรั้บระดบัคะแนนเ ล่ีย .................... และไดล้งทะเบียน
แลว้ น าคเรียนน้ีครบ .................... หน่วยกิต รวมแลว้ครบถว้นหลกัสูตร    ปวช.      ปวส.  
จึงขออนุมติัส าเร็จการศึกษาจากวทิยาลยั ............................................ 
  จึงเรียนมาเพื่อ ปรดทราบ  
         ขอแสดงความนบัถือ 
 

ลงช่ือ ................................................... 
            นกัเรียน/นกัศึกษา 

1. ค ารับรองของครูท่ีปรึกษา  
................................................................................. 
................................................................................. 

(ลงช่ือ  ......................................................... 
(.......................................................  

5. ค ารับรองของหวัหนา้งานแนะแนว 
................................................................................. 
................................................................................. 

(ลงช่ือ  ......................................................... 
  (.......................................................  

2. ความเห็นของหวัหนา้งานการเงิน  
ติดคา้ง 
     ไม่ติดคา้ง 
(ลงช่ือ  ......................................................... 
(.......................................................  

6. ค ารับรองของหวัหนา้งานทะเบียน 
........................................................................................... 
............................................................................................ 

(ลงช่ือ  ......................................................... 
 (.......................................................  

3.  ความเห็นของหวัหนา้งานหอ้งสมุด 
 ติดคา้ง   
 ไม่ติดคา้ง  

(ลงช่ือ  ......................................................... 
   (.......................................................  

7. ความเห็นของรองผูอ้  านวยการ ่ ายบริหารทรัพยากร 
........................................................................................... 
............................................................................................ 

(ลงช่ือ  ......................................................... 
 (.......................................................  

4. ความเห็นของหวัหนา้แผนกวชิา 
........................................................................................... 
............................................................................................ 

(ลงช่ือ  ......................................................... 
 (.......................................................  

8. ค าสัง่ผูอ้  านวยการ 
   อนุมติั 
   ไม่อนุมติั 

(ลงช่ือ  ......................................................... 
 (.......................................................  

หมายเหตุ : ห้นกัศึกษาเดินเร่ืองเ พาะ 1-4 เท่านั้น 
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แบบค ำร้องขอลำออก 

วิทยาลัย ...............................................
วันที่ ...................... เดือน ............................... พ.ศ. ..............

เรื่อง ขออนุญาตลาออก 

เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย.....................
  ข้าพเจ้าชื่อ นาย/นางสาว ......................................................... รหัสประจ าตัว .......................
เป็นนักเรียน/นักศึกษา หลักสูตรระดับ ปวช. ปวส. ปีที่...................ห้อง.................... สาขาวิชา ........................ 
มีความประสงค์จอขอลาออกจากวิทยาลัยฯ ตั้งแต่วันท่ี.....................เดือน...........................พ.ศ.........................
และได้ส่งบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา คืนมาแล้ว ส่วนหลักฐานการศึกษาของวิทยาลัยฯนั้น ข้าพเจ้า
 ○ ไม่ขอรับ ○ ขอรับและได้ส่งรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว มาให้แล้วจ านวน 2 รูป และวิทยาลัยสามารถติดต่อข้าพเจ้า 
ได้ที่ บ้านเลขที่.............................ซอย.......................................ถนน.........................แขวง..... .........................
เขต............................จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์............โทรศัพท์............................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

ขอแสดงความนับถือ

1.ค าอนุญาตผู้ปกครอง 2.ความเห็นของครทูี่ปรึกษา 
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................
ผู้ปกครองอนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว.....................
.................................................. ลาออกได้
          .................................
        (...................................)

ผู้ปกครอง 
............/................../..................

...............................................................................
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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

ครทูี่ปรึกษา 
............/................../..................

3.ความเห็นของงานทะเบียน 4.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
……………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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

 หัวหน้างานทะเบียน 

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

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

           รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร 
ค าสั่งผู้อ านวยการ
○ อนญุาต    ○ ไมอ่นญุาต  
...................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

..............................
(...............................)
ผู้อ านวยการวิทยาลยั

เอกสารสามารถเพิ่มเตมิปรับแก้ได้ตามความเหมาะสมของสถานศกึษา 

..............................................
(............................................ )

นักเรียน นักศึกษา 
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ค ำร้องทัว่ไป 
วทิ าล ........................................
ที................................................... 

วนัท่ี .เดือน พ.ศ . 
 

เรอง   ……………………………………………………………….
เรี น   อ านว การ..............................................

าพเจา นา /นางสาว…………………………………..อา ………ปีเกิ วนที………………
นก ก าชน…………… นก…………………………กลม……………………..ร สประจ าตว…………….
ชอบิ า…………………………………….ชอมาร า……………………………….. มีความประสงค์ อรบเอกสาร 

 รบ.  ประกา นี บตร 
 รบ. บบที    เปลี น   ชอ สกล/วน เ อน ปี
 บรบรอง ลการเรี น  บรบรองการเปนนก ก า
 ท าบตรประจ าตวนก ก า   ม ล ิต………     

เพราะ/เพอ………………………………………………………………………………………………………..
จงเรี นมาเพอ ปร พิจารณาอน าต

อ ส งความนบ อ

(…………………………………………)
นค ารอง

……………………………………… ………………………………………
……………………………………… ………………………………………

ว นา นกวชิา/ครทีปรก า ว นางานกิจกรรม
……………………………………… คาธรรมเนี ม
………………………………………  รบ. บบที  

ว นางาน องสม  บตรประจ าตวนก ก า
เสนอ อ านว การ …………/…………../…………

 เพอ ปร ทราบ งานการเงิน
 เพอ ปร พจิารณา ………………………………………
 เพอ ปร อน าต ………………………………………
 ลงนาม

……….……………………………..
…………………….. ว นางานทะเบี น อ านว การ
…………../……………../……………. ……………./……………/………….

ตัวอย่ำง 
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แบบค ำร้องขออนุญำตไปเรียนสถำนศึกษำอื่น 

ท่ี  

เรื่อง ขออนุญาตไปเรียนสถานศึกษาอื่น 
เรียน ผู้อ านวยวิทยาลัย  
  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว รหัสประจ าตัว  
รหัสประชาชน ชั้น ประเภทวิชา สาขาวิชา  
สาขางาน มีความประสงค์จะไปเรียนรายวิชา ดังรายชื่อปรากฏข้างล่างนี้ ท่ี 
(ชื่อสถานศึกษา) จังหวัด ในภาคเรียนท่ี ปีการศึกษา  
 

รหัส รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง รหัส รายวิชา หน่วยกิต ชั่วโมง 
        
        
        
 

เหตุทีต่้องไปเรียนท่ีสถานศึกษาอ่ืนเพราะ  
 ท้ังนี้ ข้าพเจ้าได้ไปติดต่อขอความยินยอมจากสถานศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุญาต 
 
ความเห็นผู้ปกครอง  

      ขอแสดงความนับถือ 
(ลงชื่อ) 
 ( )   ( ) 
 / /    
ความเห็นครูท่ีปรึกษา   ความเห็นหัวหน้างานทะเบียนฯ  

   
(ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
 ( )   ( ) 
 / /    / /  
ความเห็นหัวหน้าแผนกวิชา   ผลการพิจารณา  

   
(ลงชื่อ)      (ลงชื่อ) 
 ( )   ( ) 
 / /    / /  
 

ตัวอย่าง อศท.54 
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หนังสือส่งตวัไปเรียนสถานศึกษาอื่น 

ท่ี ศธ…………………………. วิทยาลัย……………………………………
………………………………………………..

                          วันท่ี………………………………………
เรื่อง ส่งตัวผู้เรียนเข้าเรียน
เรียน ผู้อ านวยการวิทยาลัย (ปลายทาง)
 
  ด้วย นาย นาง นางสาว…………………………………………………………………………………
รหัสประจ าตัว…………………………………..รหัสประชาชน…………………………ชั้น…………………………….
สาขาวิชา…………………………………สาขางาน……………………..มีความประสงค์จะขอลงทะเบียนเรียน
ภาคเรียน…………………ปีการศึกษา…………………….ในสถานศึกษาของท่าน ในรายวิชาดังต่อไปนี้

ท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา คาบเรียน หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบัติ รวม

   
   
   
   
   

วิทยาลัย………………………………….,..…….จึงขอส่ง นาย , นางสาว , นาง…………………..…………………..
มาลงทะเบียนเรียน เม่ือการเรียนสิ้นสุดลง โปรดแจ้งผลการประเมินให้ทางวิทยาลัยทราบดว้ย 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

            ขอแสดงความนับถือ

                   (………………………………………)
        ผู้อ านวยการวทิยาลัย……………..…………. 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร
โทร……………………….
 

ตัวอย่าง อศท.
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ค าร้องขอยา้ยเขา้ศึกษาต่อ
                              วิทยาลยั............................................... 

วนัท่ี............เดือน................................................พ.ศ..........
เร่ือง ขอยา้ยเขา้ศึกษาต่อท่ี วทิยาลยั……………………..
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยั………………………………
           เน่ืองดว้ยขา้พเจา้....................................................................................เป็นผูป้กครองของ 
นาย นางสาว.......................................................................จากวทิยาลยั...........................................................
นกัศึกษาชนั........................สาชาวชิา.................................สาขางาน...............................................................
มีความประสงคข์อยา้ยนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อท่ีวทิยาลยั.....................................................................................
เน่ืองจาก............................................................................................................................................................
 ทงันีไดแ้นบหลกัฐานมาดว้ยดงันี
      ใบรายงานผลการเรียน
      ใบรับรองผลการเรียน
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา

                 ขอเสดงความนบัถือ
                ............................................

                 (.....................................................)
ความเห็นหวัหนา้งานหลกัสูตร
 ไดต้รวจสอบแผนการเรียนแลว้ ปราก วา่รายวิชาท่ียงัไม่ไดเ้รียนในชนั
(   ) ปวช.ปีท่ี...............................................(   ) ปวส.ปีท่ี.............................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา.......................................................... ..................................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา............................................................................................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา.......................................................... ..................................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา......................................................................... ...................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา............................................ ................................................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา.......................................................... ..................................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา............................................................................................
.  รหสัวิชา...............................................ช่ือวิชา.............................................................. ..............................
( . . ) สามารถจดัแผนการเรียนการสอนจบหลกัสูตรได้
( . . ) ไม่สามารถจดัแผนการเรียนการสอนจนจบหลกัสูตรได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
                                                                                                  (ลงช่ือ)...................................................

                                                                                                                 (..................................................)
                                                                                                                 หวัหนา้งานพั นาหลกัสูตรการเรียนการสอน

ความเห็นรองผูอ้  านวยการ ่ ายวิชาการ................................................................................................................... ...................................
                                                                                                     (ลงช่ือ)...................................................
                                                                                                                 (..................................................)

                                                                                                                 รองผูอ้  านวยการ ่ ายวิชาการ
ค าสัง่.....................................................................................................................................................................................................

                                                                                                           (ลงช่ือ)...................................................
                                                                                                                 (..................................................)

                                                                                                               ผูอ้  านวยการวิทยาลยั 
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แบบค าร้องขอเปล่ียนช่ือ 

วทิยาลยั .................................... 
วนัท่ี .............. เดือน .............................. พ.ศ. .......... 

เร่ือง ขอเปล่ียนช่ือ .................................... 
เรียน ผูอ้  านวยการวทิยาลยั ............................... 
ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1. ............................................................. 
  2. ............................................................. 
  ดว้ยขา้พเจา้ นาย นางสาว ................................................. ..................... รหัสประจ าตวั ........... ......... 
รหสัประชาชน .................................... ระดบัชนั ..................... ประเ ทวชิา .......................... สาขาวิชา ............................... 
ขออนุญาต 
   เปล่ียนช่ือ     จาก ....................................................... เป็น ........................................................ 
   เปล่ียนช่ือสกลุ จาก .................................................... เป็น ........................................................ 
   เปล่ียนช่ือบิดา จาก ..................................................... เป็น ........................................................ 
   เปล่ียนช่ือสกลุบิดา จาก .............................................. เป็น ....................................................... 
   เปล่ียนช่ือมารดา จาก .................................................. เป็น ....................................................... 
   เปล่ียนช่ือสกลุมารดา จาก ........................................... เป็น ...................................................... 
บดันี ไดรั้บอนุมติัจากกระทรวงมหาดไทยดงัส าเนาท่ีแนบมาดว้ยแลว้ 
  จึงเรียนมาเพ่ือขอใหท้างวทิยาลยั  แกช่ื้อ สกลุ ดงักล่าวใหถู้กตอ้งดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ  
       ................................................. 
         (.............................................) 

1. ครูท่ีปรึกษา 
รับทราบการเปล่ียนช่ือ-สกลุ 

ลงช่ือ ................................................. 
(..............................................) 
วนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

2. งานทะเบียน 
ตรวจสอบหลกัฐานแลว้ถูกตอ้ง เห็นสมควรให้เปล่ียนตามเสนอ 
ลงช่ือ ................................................. 

(..............................................) 
วนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

3. ความเห็นรองผูอ้  านวยการ ่ ายบริหารทรัพยากร 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

ลงช่ือ ................................................. 
(..............................................) 

วนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

4. ค าสัง่ผูอ้  านวยการวทิยาลยั 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 

ลงช่ือ ................................................. 
(..............................................) 
วนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. ........... 

5. แจง้ครูผูส้อนแต่ละรายวชิารับทราบเพ่ือแกไ้ขใหถู้กตอ้ง 
5.1 ................................................................................... 5.6 ................................................................................. 
5.2 ..................................................................................  5.7 ................................................................................. 
5.3 ..................................................................................  5.8 ................................................................................. 
5.4 ..................................................................................  5.9 ................................................................................. 
5.5 ..................................................................................  5.10 ............................................................................... 

เม่ือทุกท่านรับทราบแลว้ ใหน้กัเรียนน ากลบัมาใหง้านทะเบียน ายในเวลา 2 วนั นบัจากวนัรับเอกสาร 
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แบบแจ้งขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 
เขียนที่ . 

วันที่ เดือน . . .พ.ศ  
 
เรียน ผู้อ านวยการวทิยาลัย  
 
  ด้วยข้าพเจ้า นาย/นางสาว รหัสประจ าตวั  
รหัสประชาชน ..ขณะนี้เรียนอยู่ชั้น ..สาขาวิชา . สาขางาน . 
ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ ดังนี้ 
ชื่อ ..โทรศัพท์ .. 
บ้านเลขที่ ตรอก/ซอย อาคาร/หมู่บ้าน  

.ถนน ..ต าบล/แขวง ..อ าเภอ/เขต .. 
จังหวัด .รหัสไปรษณีย์ . 

โทรศัพท์ที่ท างาน โทรศัพท์ที่บ้าน . 
 
  จึงเรียนมาเพื่อขอให้วิทยาลัยฯ เปลี่ยนที่อยู่ที่ใช้ในการติดต่อ ดงักล่าวให้ถูกต้องด้วย 
 
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

        . 
    ( .) ผู้แจ้ง 
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หนังสือขอความร่วมมอืในการตรวจสอบหลักฐาน 

 
ที่ ศธ .       ที่ ..  
         . .  
 

    วันที่ . 
 

เร่ือง ขอความร่วมมือตรวจสอบหลักฐานผูส้ าเร็จการศึกษา 
 
เรียน .. 
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อผู้เรยีน จ านวน 2 ชุด 
 
 เนื่องด้วยมีผู้เรียน ซึ่งส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาแห่งนีไ้ปสมัครสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ  

.ณ . 
ประจ าปีการศึกษา . และได้น าหลักฐาน            รบ             ประกาศนียบัตร         
แสดงว่าส าเร็จการศึกษา  ไปมอบตัวเข้าเรียนภาคเรียนที่ ..ปีการศึกษา .. 
จ านวน ..คน 
 วิทยาลัย ..ใคร่ขอความร่วมมือจากท่านช่วยตรวจ 
สอบว่าสถานศึกษาของท่านได้ออกใบแสดงผลการเรียนดังกลา่วให้แก่ ผู้เรียน ที่มีรายชื่อตามบญัชีที่แนบมานี้จริง
หรือไม่ เมื่อตรวจสอบได้ผลประการใด กรุณาแจ้งให้วิทยาลัยฯทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและด าเนินการต่อไป  
 

      ขอแสดงความนับถือ 
 
 

       ( ..) 
     ผู้อ านวยการวทิยาลัย . 

 
 
 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร 
โทร .. 
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วิทยาลัย…………………………………………….

บัญชีคุมหนังสือรับ ส่งตรวจสอบวุฒิ สถานศึกษาเดิม 

 

 

เลขทะเบียนสง่ ที่ ลงวันที่ ถึง เร่ือง เลขทะเบียนรับ

ตัวอย่าง อศท.
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วิทยาลัย...................................                             
บัตรลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน 

วันท่ี ....เดือน .พ.ศ  
 

 
 

ข้าพเจ้า นาย/นางสาว .. .รหัสประจ าตัว            
เป็นนักเรียน/นักศึกษา ชัน้ .. สาขาวิชา . กลุ่ม  
วิทยาลัย  
ขอลงทะเบียนเรียนซ้ า/ปรับระดับคะแนนในรายวชิาต่อไปนี้ 
 

เลขท่ี รหัสวิชา ช่ือวิชา คาบเรียน/หน่วยกิต ค่าลงทะเบียน ครูผูส้อน 
   นก. ชม.   
       
       
       
       
       
       
       

รวม   
 
      ลงชื่อ ..นักเรียน/นักศึกษา 
ตรวจหลักฐานการลงทะเบียน 
    รายละเอียดรายวชิาถูกตอ้ง     จ านวนคาบเรียนไม่เกินก าหนด        ตารางเวลาเรียนไม่ซ้ าซอ้น 
       

        เห็นควรอนุญาตให้ลงทะเบียนได้ 
 

     ลงชื่อ . .ครูที่ปรึกษา 
. / / ..  

 
ลงชื่อ . .งานปกครอง 

. / / ..  
 

     ลงชื่อ . .งานหลักสูตร 
. / / ..  

 
     ลงชื่อ .. .งานทะเบียน 

. / / ..  
       
     ได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว ตามใบเสร็จรับเงินเลขที่ ............ เล่มที่ ............ 
     ลงชื่อ .. เจ้าหน้าที/่หัวหน้างานการเงนิ 
             . / / ..  
 

ตัวอย่าง อศท.61 



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา118

1 
 

แบบค าร้องขอรับการประเมินเทียบคุณสมบัติแรกเข้า 
เขียนท่ี ……………………………………….  

วนัท่ี............เดือน....................................พ.ศ.......................  
เร่ือง ขอประเมินคุณสมบติัแรกเขา้ 
เรียน ผูอ้  านวยการวิทยาลยั....................................... 

ดว้ยขา้พเจา้ นาย นาง นางสาว   .......................................................................................................................... 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ท่ีอยู ่...................................................................................................................................โทร. ........................................ 
สถานท่ีท างาน ...................................................................................................................โทร. ........................................ 
มีความประสงคข์อรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดบั    ปวช. ปวส. 
ประเ ทวิชา...........................................สาขาวิชา........................................................สาขางาน........................................ 
โดยมีเอกสาร  หลกัฐานประกอบการขอรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ดงันี 

รายการประเมนิ หลกัฐานทีน่ ามาแสดง ผลการประเมนิ 
มี ไม่มี ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง 

. เอกสารผูส้มคัร หลกัฐานท่ีน ามาแสดง 
.  บตัรประจ าตวัประชาชน 
.  ส าเนาทะเบียนบา้น 
.  วุ ิการศึกษาเดิม 
.  ล  

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

. เอกสารความรู้และประสบการณ์ 
.  บตัรประจ าตวัพนกังาน 
.  ใบรับรองการท างาน (ถา้มี)  
.  ใบรับรองการผา่นงาน 
.  วุ ิบตัร เกียรติบตัร และ อ่ืน   

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
....................... 
....................... 
....................... 
....................... 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

     ลงช่ือ..................................................... 
(.................................................  

 ผูข้อเทียบโอน 
 

ผลการประเมินคุณสมบติัแรกเขา้  ผา่น  ไม่ผา่น 
 

.....................................กรรมการ  ................................กรรมการ .................................ประ านกรรมการ 
..................................     ..............................    ...............................  
หมายเหตุ เกบ็แบบค าร้องฉบบัจริงไวท่ี้ศูนยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัสถานศึกษา  
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แบบสรุปผลการประเมินคุณสมบัติแรกเข้า 
 

วนัท่ี............เดือน....................................พ.ศ....................... 
ช่ือสถานศึกษา.................................................................................................. ระดบัปวช.  ปวส. 
ประเ ทวชิา....................................สาขาวชิา........................................................สาขางาน................................... 
การประเมินคุณสมบติัแรกเขา้   

ล าดบัที่ ่อ – สกุล 
ผลการประเมนิคุณสมบตัแิรกเข้า 

หมายเหต ุผาน มผาน 

     

     

     

     

     

 
       

............................................กรรมการ 
.........................................   

 
............................................กรรมการ 
.........................................   

 
.......................................ประ านกรรมการ 
.........................................  

 
หมายเหตุ  ใหศู้นยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัสถานศึกษาส่งแบบสรุปผลการประเมินคุณสมบติั

แรกเขา้ พร้อมหนงัสือน าส่งใหก้บัศูนยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษาระดบัจงัหวดั 
 

 

6  
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แบบค าร้องขอรับการประเมินเบองต้นและประเมินเทยีบ อนค ามร้และประสบการณ 
 

เขียนท่ี……………………………………. 
วนัท่ี............เดือน....................................พ.ศ....................... 

เร่ือง ขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
เรียน หวัหนา้ศูนยป์ระเมินสมรรถนะผูเ้รียนอาชีวศึกษา จงัหวดั......................................................................... 

ดว้ยขา้พเจา้ นาย นาง นางสาว   ............................................................................................................... 
เลขประจ าตวัประชาชน 

ท่ีอยู ่........................................................................................................................โทร. ........................................ 
สถานท่ีท างาน ........................................................................................................โทร. ........................................ 
มีความประสงคข์อรับการประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ระดบั    ปวช. ปวส. 
ราย ิ าทีข่อรับการประเมินเทยีบ อนค ามร้และประสบการณ 
ประเ ทวชิา...................................สาขาวชิา........................................................สาขางาน.................................... 
โดยมีเอกสารแบบสรุปผลการประเมินคุณสมบติัแรกเขา้ดงัแนบ 
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แบบรายงานการออกเลขที่ระเบียนแสดงผลการเรียน 
วิทยาลัย....................................... ...

เลขที่ระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร............................
( รบ.1 .....................................................................)

ภาคเรียนที่ ................................. ปีการศึกษา .......................................
 

 
เลขประจ าตัว เลขที่ รบ. ชื่อ – สกุล

   

 
 

 
       

              
        

 72 



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา130

สรุปผลการเรียน 

ผลการเรียนเฉล่ียของผูเ้รียน.......................... 
ผลการเรียนเฉล่ียของสาขาวชิา .................... 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการเรียนเฉล่ีย 

ของสาขาวชิา ................................................ 
ผลการเรียนเฉล่ียสูงสุดของสาขาวชิา ............ 
ผลการเรียนเฉล่ียต ่าสุดของสาขาวชิา ............ 
ต าแหน่งของเปอร์เ ็นไทล ์........................... 
จ านวนผูเ้รียนท่ีจบหลกัสูตร ......................... 
หนา้ท่ีพิเศษ ความสามารถพ่ีเศษ พ ติกรรม
ดีเด่น 

....................................................................... 

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

...................................................................... 

..................................................... 
(...............................................) 

นายทะเบยีน 

เอกสารแสดงผลการเรียนเฉลีย่ 
หลกัสูตรประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

ช่ือ ................................................ ช่ือสกุล ................................................ รหสัประจ าตวั ............................. 
สถานศึกษา .............................. สังกดั .............................. อ  าเ อ/เขต ............................ จงัหวดั ................... 
ใชป้ระกอบ รบ.1ปวช. เลขท่ี ........................ ประเ ทวชิา ................................ สาขาวชิา ............................. 

กลุ่มวชิา/วชิา หน่วยกิต ผลการเรียนเฉล่ีย 
หมายเหตุ ให้เป็นไปตาม
โครงสร้างหลกัสูตร  
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.......................................... 
.......................................... 
.......................................... 
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..................................................... 
(...............................................) 

ผู้อ านวยการวิทยาลยั 

วนัท่ี ................ เดือน .................... พ.ศ. ........ 
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แบบใบลานกัเรียน นกัศึกษา 
วิทยาลยั.............................................. 

วนัท่……….เดอน………………………………พ.ศ………..

เร่อง ขอลาหยดุเรยน
เรยน ครูผู้สอนประ  าวิ า

ข้าพเ ้า    นาย/นางสาว………………………………………………………….. นั……………………………..
รหสัประ  าตวั…………………………สาขาวิ า ………………………….กลุม่…………………………………………
มความประสงคขอหยดุการเรยน   มก าหนด…………………วนั     ตงัแตว่นัท่…………เดอน……………………………..
พ.ศ………………….…..ถึงวนัท่………………….เดอน………………….………………….พ.ศ…………………………
เน่อง าก  (สาเหตทุ่ขอลา)…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….……………………………

ึงเรยนมาเพ่อ ปรดอนญุาต

ขอแสดงความนบัถอ

(ลง ่อ)
(………………………………..)

นกัเรยน นกัศกึษา
……/………/………..

เหนควรอนญุาต ครูประ  าวิ ารับทราบ
1………………………………………………………

(ลง ่อ) 2………………………………………………………
(…………………………………..) 3………………………………………………………

ครูท่ปรึกษา 4………………………………………………………
……/………/……….. 5………………………………………………………

เหนควรแ ้งครูประ  าวิ าทกุรายวิ า 6………………………………………………………
7………………………………………………………

(ลง ่อ) 8………………………………………………………
(…………………………………...) 9………………………………………………………

หวัหน้าแผนกวิ า 10…………………………………………………….
……/………/……….. 11…………………………………………………….
อนญุาต 12…………………………………………………….

13…………………………………………………….
(ลง ่อ) 14………………………………………………….

(…………………………………..) 15…………………………………………………….
รองผู้อ านวยการ ่ ายวิ าการ 16…………………………………………………….

……/………/……….. 17…………………………………………………….

ตัวอย่าง อศท.74 



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา132

          
    วทิยาลยั........................................ 

แบบค าร้องขอผอ่นผนัหลกัฐานการมอบตวั 
วนัท่ี........ .................... ............... 

ยืน่ต่อ  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั................................................ 
ขา้พเจา้.....................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน..................................................... 

ผูป้กครองโดยชอบของ........................................... ึ่ ง เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ในวทิยาลยั ............................. 
ประจ าปีการศึกษา ..................... ระดบัชนั............สาขางาน..........................................และวทิยาลยั..................................... 
ก าหนดใหมี้การมอบตวัเพื่อขึนทะเบียนเป็นนกัเรียน  นกัศึกษา ในวนัท่ี......................................โดยจะตอ้งมีหลกัฐาน
ประกอบในการมอบตวั ตามรายการ ึ่ งปราก ตามคู่มือนกัเรียน นกัศึกษาและระเบียบการรับสมคัร  อนัขา้พเจา้รับทราบ
โดยครบ ถว้นแลว้ นนั 

 เน่ืองจากในก าหนดมอบตวัเพื่อขึนทะเบียนนกัเรียน นกัศึกษา ของวทิยาลยั.................................... ดงักล่าวขา้งตน้ 
........................................................ ึ่ ง      ส าเร็จการศึกษา       ก าลงัศึกษา จาก โรงเรียน......................................... 
วทิยาลยั...............................ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. รบ. ) เพื่อน ามาใชป้ระกอบหลกัฐานได ้
 ขา้พเจา้...............................................จึงขออนุญาต ผอ่นผนัการส่งมอบ ปพ. รบ.  เพื่อประกอบหลกัฐานการ
มอบตวัในวนัดงักล่าว โดยสัญญาจะน า ปพ.  รบ.  มามอบใหก้บัวทิยาลยั  ท่ีงานทะเบียน ายในวนัท่ี 
................................. หากพน้จากก าหนดนีแลว้ ขา้พเจา้ไม่ไดน้ าหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนัไว ้มามอบใหก้บัวทิยาลยั  หรือ
หลกัฐานท่ีน ามามอบให ้เป็นหลกัฐานท่ีไม่ถูกตอ้งตามคุณสมบติั ใหถื้อวา่ .............................................นกัเรียน  นกัศึกษา
ในปกครองของขา้พเจา้ เป็นผูข้าดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาต่อในวทิยาลยั ................... ประจ าปีการศึกษา ................. และ
วทิยาลยั  สามารถจ าหน่ายรายช่ือ...........................................................ออกจากระบบนกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยั  
ได ้โดยขา้พเจา้ ไม่มีสิท ิ เรียกร้อง หรือร้องเรียน ใด   
 พร้อมค าร้องนี ขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ และลงลายมือช่ือ
รับรองไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 
     ลงช่ือ     ผูป้กครอง 
      (.............................................) 
     ลงช่ือ     นกัเรียน  นกัศึกษา 
      (.............................................) 
ค าอนุญาตของ ผูอ้  านวยการ   ............................................. 
     ลงช่ือ 
      (..................................................) 
หมายเหต ุ

1. ค าร้องขอผอ่นผนันี ใชเ้ฉพาะการขอผอ่นผนั ปพ.  หรือ รบ.  เท่านนั 
2. นกัเรียน  นกัศึกษา ขอรับค าร้องไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน ในวนัปฐมนิเทศ และมารับจากงานทะเบียน เพื่อใชแ้นบเป็น

หลกัฐาน แทน รบ. ในวนัมอบตวั 
3. วนัท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา ต้องได้รับอนุมตัก่ิอนวนัที.่.............................................. ไม่เช่นนนัผูเ้ขา้

ศึกษาต่อ จะขาดคุณสมบติัการเป็น นกัเรียน นกัศึกษาได ้ 

(ช่ือนกัเรียน  นกัศึกษา) 

     (ช่ือผูป้กครอง) 
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    วทิยาลยั........................................ 

แบบค าร้องขอผอ่นผนัหลกัฐานการมอบตวั 
วนัท่ี........ .................... ............... 

ยืน่ต่อ  ผูอ้  านวยการวทิยาลยั................................................ 
ขา้พเจา้.....................................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน..................................................... 

ผูป้กครองโดยชอบของ........................................... ึ่ ง เป็นผูไ้ดรั้บการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อ ในวทิยาลยั ............................. 
ประจ าปีการศึกษา ..................... ระดบัชนั............สาขางาน..........................................และวทิยาลยั..................................... 
ก าหนดใหมี้การมอบตวัเพื่อขึนทะเบียนเป็นนกัเรียน  นกัศึกษา ในวนัท่ี......................................โดยจะตอ้งมีหลกัฐาน
ประกอบในการมอบตวั ตามรายการ ึ่ งปราก ตามคู่มือนกัเรียน นกัศึกษาและระเบียบการรับสมคัร  อนัขา้พเจา้รับทราบ
โดยครบ ถว้นแลว้ นนั 

 เน่ืองจากในก าหนดมอบตวัเพื่อขึนทะเบียนนกัเรียน นกัศึกษา ของวทิยาลยั.................................... ดงักล่าวขา้งตน้ 
........................................................ ึ่ ง      ส าเร็จการศึกษา       ก าลงัศึกษา จาก โรงเรียน......................................... 
วทิยาลยั...............................ยงัไม่ไดรั้บอนุมติัหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา (ปพ. รบ. ) เพื่อน ามาใชป้ระกอบหลกัฐานได ้
 ขา้พเจา้...............................................จึงขออนุญาต ผอ่นผนัการส่งมอบ ปพ. รบ.  เพื่อประกอบหลกัฐานการ
มอบตวัในวนัดงักล่าว โดยสัญญาจะน า ปพ.  รบ.  มามอบใหก้บัวทิยาลยั  ท่ีงานทะเบียน ายในวนัท่ี 
................................. หากพน้จากก าหนดนีแลว้ ขา้พเจา้ไม่ไดน้ าหลกัฐานท่ีขอผอ่นผนัไว ้มามอบใหก้บัวทิยาลยั  หรือ
หลกัฐานท่ีน ามามอบให ้เป็นหลกัฐานท่ีไม่ถูกตอ้งตามคุณสมบติั ใหถื้อวา่ .............................................นกัเรียน  นกัศึกษา
ในปกครองของขา้พเจา้ เป็นผูข้าดคุณสมบติัในการเขา้ศึกษาต่อในวทิยาลยั ................... ประจ าปีการศึกษา ................. และ
วทิยาลยั  สามารถจ าหน่ายรายช่ือ...........................................................ออกจากระบบนกัเรียน นกัศึกษาของวทิยาลยั  
ได ้โดยขา้พเจา้ ไม่มีสิท ิ เรียกร้อง หรือร้องเรียน ใด   
 พร้อมค าร้องนี ขา้พเจา้ไดแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการ และลงลายมือช่ือ
รับรองไวเ้ป็นหลกัฐานแลว้ 
     ลงช่ือ     ผูป้กครอง 
      (.............................................) 
     ลงช่ือ     นกัเรียน  นกัศึกษา 
      (.............................................) 
ค าอนุญาตของ ผูอ้  านวยการ   ............................................. 
     ลงช่ือ 
      (..................................................) 
หมายเหต ุ

1. ค าร้องขอผอ่นผนันี ใชเ้ฉพาะการขอผอ่นผนั ปพ.  หรือ รบ.  เท่านนั 
2. นกัเรียน  นกัศึกษา ขอรับค าร้องไดจ้ากเจา้หนา้ท่ีงานทะเบียน ในวนัปฐมนิเทศ และมารับจากงานทะเบียน เพื่อใชแ้นบเป็น

หลกัฐาน แทน รบ. ในวนัมอบตวั 
3. วนัท่ีส าเร็จการศึกษาในหลกัฐานการส าเร็จการศึกษา ต้องได้รับอนุมตัก่ิอนวนัที.่.............................................. ไม่เช่นนนัผูเ้ขา้

ศึกษาต่อ จะขาดคุณสมบติัการเป็น นกัเรียน นกัศึกษาได ้ 

(ช่ือนกัเรียน  นกัศึกษา) 

     (ช่ือผูป้กครอง) 

ตัวอย่าง อศท.76 





  

 

 
 

ภาคผนวก 
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Àπâ“ 1
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘
√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

æ.». ÚıÙˆ

¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ª.√.
„Àâ‰«â ≥ «—π∑’Ë Û °√°Æ“§¡ æ.». ÚıÙˆ

‡ªìπªï∑’Ë ı¯ „π√—™°“≈ªí®®ÿ∫—π

æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–ª√¡‘π∑√¡À“¿Ÿ¡‘æ≈Õ¥ÿ≈¬‡¥™ ¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâ

ª√–°“»«à“

‚¥¬∑’Ë‡ªìπ°“√ ¡§«√„Àâ¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

®÷ß∑√ßæ√–°√ÿ≥“‚ª√¥‡°≈â“ œ „Àâµ√“æ√–√“™∫—≠≠—µ‘¢÷Èπ‰«â‚¥¬§”·π–π”·≈–¬‘π¬Õ¡¢Õß√—∞ ¿“

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

¡“µ√“ Ò æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‡√’¬°«à“ çæ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

æ.». ÚıÙˆé

¡“µ√“ Ú æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„Àâ„™â∫—ß§—∫µ—Èß·µà«—π∂—¥®“°«—πª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

‡ªìπµâπ‰ª

¡“µ√“ Û „Àâ¬°‡≈‘°

(Ò) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ æ.». ÚıÚ

(Ú) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛ˜

(Û) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“ æ.». ÚıÚÛ

(Ù) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“ (©∫—∫∑’Ë Ú) æ.». ÚıÛı

(ı) æ√–√“™∫—≠≠—µ‘§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
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Àπâ“ 2
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

∫√√¥“°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫Õ◊Ëπ„π à«π∑’Ë¡’∫—≠≠—µ‘‰«â·≈â«„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È À√◊Õ´÷Ëß¢—¥

À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „Àâ„™âæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·∑π

¡“µ√“ Ù „Àâπ”°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π·≈–°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

¡“„™â∫—ß§—∫·°à°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬Õπÿ‚≈¡ ‡«âπ·µà„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–‰¥â∫—≠≠—µ‘‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

¡“µ√“ ı °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√ª√—∫ª√ÿß°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡

¡“µ√“ ˆ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥—ßπ’È

(Ò) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß

(Ú) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Û) √–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

¡“µ√“ ˜ °“√°”Àπ¥µ”·Àπàß·≈–Õ—µ√“‡ß‘π‡¥◊Õπ¢Õß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ§”π÷ß∂÷ß

§ÿ≥«ÿ≤‘ ª√– ∫°“√≥å ¡“µ√∞“π«‘™“™’æ ≈—°…≥–Àπâ“∑’Ë§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–§ÿ≥¿“æ¢Õßß“π ·≈â«·µà°√≥’

°“√∫√√®ÿ·≈–°“√·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈„Àâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀπâ“∑’Ë√“™°“√µà“ßÊ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√π—Èπ

¡“µ√“ ¯ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√√—°…“°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈–„Àâ¡’

Õ”π“®ÕÕ°°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È √«¡∑—Èß„Àâ¡’Õ”π“®µ’§«“¡

·≈–«‘π‘®©—¬™’È¢“¥ªí≠À“Õ—π‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘°“√ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÀ√◊ÕÀπà«¬ß“πµà“ßÊ

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π∫∑‡©æ“–°“≈¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

°Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ ·≈–ª√–°“»π—Èπ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“·≈â« „Àâ„™â∫—ß§—∫‰¥â

À¡«¥ Ò

°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß

 à«π∑’Ë Ò

∫∑∑—Ë«‰ª

¡“µ√“ ˘ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π à«π°≈“ß ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

(Ú)  à«π√“™°“√∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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Àπâ“ 3
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ Ò °“√·∫àß à«π√“™°“√„π à«π°≈“ß¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È ‚¥¬„Àâ¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’

(Ú)  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

(Û)  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

(Ù)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(ı)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

(ˆ)  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

 à«π√“™°“√µ“¡ (Ú) (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈·≈–‡ªìπ°√¡µ“¡

°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

¡“µ√“ ÒÒ °“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò „ÀâÕÕ°‡ªìπ°Æ°√–∑√«ß

·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ÒÚ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√

·≈–°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢Õßß“π„π°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫

π‚¬∫“¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’·∂≈ß‰«âµàÕ√—∞ ¿“ À√◊Õ∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—µ‘ ‚¥¬®–„Àâ¡’√—∞¡πµ√’

™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë¡’√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °“√ —ËßÀ√◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß√—∞¡πµ√’

™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÒÛ „π°√≥’∑’Ë ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ‡ πÕ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”µàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√π”§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”¡“ª√–°Õ∫

°“√æ‘®“√≥“‡æ◊ËÕ„Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“√»÷°…“¢Õß™“µ‘

¡“µ√“ ÒÙ „Àâ¡’ ¿“°“√»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ë

(Ò) æ‘®“√≥“‡ πÕ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë∫Ÿ√≥“°“√»“ π“ »‘≈ª– «—≤π∏√√¡ ·≈–°’Ã“

°—∫°“√»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫

(Ú) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“‡æ◊ËÕ¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡·ºπ

µ“¡ (Ò)

(Û) æ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬·≈–·ºπ„π°“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา140

Àπâ“ 4
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

(Ù) ¥”‡π‘π°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“µ“¡ (Ò)

(ı) „Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”„π‡√◊ËÕß°ÆÀ¡“¬·≈–°Æ°√–∑√«ß∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“

°“√‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“ „Àâ‡ πÕµàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ ¿“°“√»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥ À√◊Õµ“¡∑’Ë

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬√—∞¡πµ√’‡ªìπª√–∏“π°√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°

Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ

æ√–¿‘°…ÿ´÷Ëß‡ªìπºŸâ·∑π§≥– ß¶å ºŸâ·∑π§≥–°√√¡°“√°≈“ßÕ‘ ≈“¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√

»“ π“Õ◊Ëπ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ß

µ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„Àâ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ¿“°“√»÷°…“·≈–

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“°“√»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß ¿“°“√»÷°…“

¡“µ√“ Òı „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

¡“µ√∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡

·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡µ√«® Õ∫·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ

„Àâ§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë

°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–

°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß
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Àπâ“ 5
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß

 à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ ‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√

·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¡“µ√“ Òˆ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

·≈–¡“µ√∞“π°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘ ·≈–·ºπ°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘ °“√ π—∫ πÿπ∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √–·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“°“√¢Õß ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“·µà≈–·Ààß·≈–°ÆÀ¡“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å

·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ§”·π–π”

·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬ µ≈Õ¥∑—Èß„Àâ¡’Õ”π“®‡ πÕ·π–·≈–„Àâ§«“¡‡ÀÁπ

„π°“√®—¥ √√‡ß‘πÕÿ¥Àπÿπ∑—Ë«‰ª„Àâ·°à ∂“π»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥·≈–

 ∂“π»÷°…“„π°”°—∫·°à§≥–√—∞¡πµ√’

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘

´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π

°Æ°√–∑√«ß

„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ

‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“

¡“µ√“ Ò˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ¡’Àπâ“∑’Ëæ‘®“√≥“‡ πÕπ‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“

¡“µ√∞“π ·≈–À≈—° Ÿµ√°“√Õ“™’«»÷°…“∑ÿ°√–¥—∫ ∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫·ºπæ—≤π“‡»√…∞°‘®·≈– —ß§¡·Ààß™“µ‘

·≈–·ºπ°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ °“√ àß‡ √‘¡ª√– “πß“π°“√®—¥°“√Õ“™’«»÷°…“¢Õß√—∞·≈–‡Õ°™π °“√ π—∫ πÿπ
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Àπâ“ 6
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

∑√—æ¬“°√ °“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√®—¥°“√»÷°…“Õ“™’«»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§ÿ≥¿“æ

·≈–§«“¡‡ªìπ‡≈‘»∑“ß«‘™“™’æ ·≈–‡ πÕ·π–„π°“√ÕÕ°√–‡∫’¬∫ À≈—°‡°≥±å ·≈–ª√–°“»∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

°“√∫√‘À“√ß“π¢Õß ”π—°ß“π

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√æ‘®“√≥“π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–¡“µ√∞“π°“√Õ“™’«»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“æ‘®“√≥“„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬ ·ºπæ—≤π“ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡¡“µ√∞“π

°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

πÕ°®“°Àπâ“∑’Ëµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¡’Àπâ“∑’Ë„Àâ§«“¡‡ÀÁπÀ√◊Õ„Àâ

§”·π–π”·°à√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ§≥–√—∞¡πµ√’ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬

°”Àπ¥À√◊Õµ“¡∑’Ë√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬

„Àâ§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ °√√¡°“√‚¥¬µ”·Àπàß®“°Àπà«¬ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑πÕß§å°√«‘™“™’æ ·≈–°√√¡°“√ºŸâ∑√ß

§ÿ≥«ÿ≤‘´÷Ëß¡’®”π«π‰¡àπâÕ¬°«à“®”π«π°√√¡°“√ª√–‡¿∑Õ◊Ëπ√«¡°—π

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß¢Õß§≥–°√√¡°“√ „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π

°Æ°√–∑√«ß

„Àâ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫º‘¥™Õ∫ß“π‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÒÒ

‚¥¬¡’‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

°“√Õ“™’«»÷°…“

¡“µ√“ Ò¯  ¿“°“√»÷°…“ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π §≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ Õ“®·µàßµ—Èß§≥–Õπÿ°√√¡°“√À√◊Õ§≥–∑”ß“π‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“‡ πÕ

§«“¡‡ÀÁπ„π‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß‡√◊ËÕß„¥ À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬„ÀâªØ‘∫—µ‘°“√Õ¬à“ßÀπ÷ËßÕ¬à“ß„¥ Õ—πÕ¬Ÿà„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß

 ¿“À√◊Õ§≥–°√√¡°“√°Á‰¥â

¡“µ√“ Ò˘  ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑“ß°“√‡¡◊Õß ¡’‡≈¢“πÿ°“√

√—∞¡πµ√’´÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√ ·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’́ ÷ËßÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–®–„Àâ¡’

ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’́ ÷Ëß‡ªìπ¢â“√“™°“√°“√‡¡◊Õß§πÀπ÷ËßÀ√◊ÕÀ≈“¬§π‡ªìπºŸâ™à«¬ —ËßÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’°Á‰¥â
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Àπâ“ 7
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ Ú „Àâ°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’ºŸâµ√«®√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√µ√«®

√“™°“√ »÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈√–¥—∫π‚¬∫“¬ ‡æ◊ËÕπ‘‡∑»„Àâ§”ª√÷°…“·≈–

·π–π”‡æ◊ËÕ°“√ª√—∫ª√ÿßæ—≤π“

„π√–¥—∫ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ „Àâ∑”Àπâ“∑’Ëµ‘¥µ“¡·≈–

ª√–‡¡‘πº≈π‚¬∫“¬µ“¡¿“√°‘® µ≈Õ¥®ππ‘‡∑» „Àâ§”ª√÷°…“·≈–·π–π”‡æ◊ËÕª√—∫ª√ÿßæ—≤π“

„π√–¥—∫‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ‡ªìπ°“√»÷°…“ «‘‡§√“–Àå «‘®—¬ π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√∫√‘À“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√‚¥¬¡ÿàß‡πâπº≈ —¡ƒ∑∏‘Ï¢ÕßÀπà«¬ß“π·≈– ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ°“√‡µ√’¬¡°“√√—∫°“√π‘‡∑» µ‘¥µ“¡ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈®“°Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ°

°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ “¡ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ·≈–ª√–‡¡‘πº≈

°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈–§≥–°√√¡°“√µ‘¥µ“¡ µ√«® Õ∫ ª√–‡¡‘πº≈ ·≈–π‘‡∑»

°“√»÷°…“¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫¥”‡π‘π°“√  ”À√—∫°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À√◊Õ ”À√—∫

·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ∑—Èßπ’È ®”π«π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

°“√¥”‡π‘π°“√„π‡√◊ËÕß°“√µ√«®√“™°“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ ∑’Ë°”Àπ¥

„π¡“µ√“π’È„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß √–‡∫’¬∫ À√◊Õ¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√

À√◊Õ¡µ‘§≥–√—∞¡πµ√’ À√◊Õ§” —Ëß¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ∑—Èßπ’È ®–µâÕß‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπµàÕ “√–°“√∫√‘À“√

·≈–°“√®—¥°“√¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π “¬∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“∑’Ë “¡“√∂¥”‡π‘π°‘®°“√‰¥â‚¥¬Õ‘ √– æ—≤π“√–∫∫∫√‘À“√ ·≈–
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(Ù) ¥”‡π‘π°“√‡°’Ë¬«°—∫°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘∑’Ë¡‘‰¥âÕ¬Ÿà„πÕ”π“®¢Õß à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

(ı) ¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√·∫àß à«π√“™°“√

¡“µ√“ Úı  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°Õ”π«¬°“√

(Ú)  ”π—°  ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°

À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π

„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®·∫àß à«π√“™°“√‚¥¬„Àâ¡’ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

πÕ°®“° (Ò) À√◊Õ (Ú) °Á‰¥â

 à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß „Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπ¢Õß à«π√“™°“√

π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ
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À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π

„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®·∫àß à«π√“™°“√‚¥¬„Àâ¡’ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

πÕ°®“° (Ò) À√◊Õ (Ú) °Á‰¥â

 à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß „Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπ¢Õß à«π√“™°“√

π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√

µ“¡«√√§ Õß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Úˆ  ”π—°Õ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

·≈–√“™°“√∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°

Õ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
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Àπâ“ 10
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

 ”π—°∫√‘À“√ß“π‡ªìπ à«π√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ´÷Ëß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀπà«¬∫√‘À“√ß“π

∑—Ë«‰ª¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬À√◊Õª√– “πß“πÀ√◊Õ∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡’°ÆÀ¡“¬

À√◊Õ°Æ°√–∑√«ß °”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¿“æ¢Õß¿“√°‘®¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ

 ”π—°∫√‘À“√ß“π¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π¢Õß

 ”π—°∫√‘À“√ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ‡ªìπÀπà«¬∏ÿ√°“√

·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–°“√ —Ëß°“√¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ú˜ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ·≈–ª√– “π§«“¡√à«¡¡◊Õ°“√»÷°…“πÕ°√–∫∫

·≈–°“√»÷°…“µ“¡Õ—∏¬“»—¬„π ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√„Àâ§”ª√÷°…“ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È ®”π«π

À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“«„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

 à«π∑’Ë Û

°“√®—¥√–‡∫’¬∫√“™°“√„π ”π—°ß“π

¡“µ√“ Ú¯ „Àâ ”π—°ß“π∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

µ“¡¡“µ√“ Ò (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√

·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π ·≈–Õ“®·∫àß à«π√“™°“√ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°Õ”π«¬°“√

(Ú)  ”π—°  ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°

À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π

 ”π—°ß“π„¥¡’§«“¡®”‡ªìπ Õ“®·∫àß à«π√“™°“√„Àâ¡’ à«π√“™°“√Õ◊ËππÕ°®“° (Ò) À√◊Õ (Ú)

°Á‰¥â

 à«π√“™°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß „Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„Àâ‡ªìπ¢Õß à«π√“™°“√

π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊ÕÀ—«Àπâ“

 à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ ”π—°À√◊Õ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√Õ◊Ëπ

µ“¡«√√§ Õß ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

¡“µ√“ Ú˘ „Àâ à«π√“™°“√∑’Ë¡’À—«Àπâ“ à«π√“™°“√¢÷Èπµ√ßµàÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

µ“¡¡“µ√“ Ò (Û) (Ù) (ı) ·≈– (ˆ) ¡’‡≈¢“∏‘°“√´÷Ëß¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫

∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√π—Èπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È



คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน ในสถานศึกษา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา148

Àπâ“ 11
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ Û ‡≈¢“∏‘°“√´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ú¯ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∫º‘¥™Õ∫§«∫§ÿ¡√“™°“√ª√–®”„π ”π—°ß“π ·ª≈ßπ‚¬∫“¬‡ªìπ·π«∑“ß·≈–·ºπ

ªØ‘∫—µ‘°“√ °”°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß à«π√“™°“√„π ”π—°ß“π„Àâ‡°‘¥º≈ —¡ƒ∑∏‘Ï √«¡∑—Èß‡√àß√—¥µ‘¥µ“¡

·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß à«π√“™°“√„π ”π—°ß“π

(Ú) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π√Õß®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π µ≈Õ¥®π°“√®—¥∑”·ºπæ—≤π“¢Õß

Àπà«¬ß“π

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“µ“¡

¡“µ√“ Ò (Û)

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ÷́Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡¡“µ√“ Ò (Ù) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

À√◊Õ„π ∂“π»÷°…“∑’ËÕ¬Ÿà„π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¥â«¬

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ÷́Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò (ı) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“¥â«¬

„Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“´÷Ëß√—∫º‘¥™Õ∫∫—ß§—∫∫—≠™“ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õ“™’«»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Ò (ˆ) ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞„π —ß°—¥ ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¥â«¬

„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß‡≈¢“∏‘°“√µ“¡¡“µ√“π’È„Àâ¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

·≈–®–„Àâ¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ™à«¬ —Ëß·≈–ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¥â«¬°Á‰¥â

„π°√≥’∑’Ë¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’∑—Èß√Õß‡≈¢“∏‘°“√·≈–ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√

„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√

√Õß®“°‡≈¢“∏‘°“√ „Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ ·≈–ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π

‡≈¢“∏‘°“√ ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ ÛÒ  ”π—°Õ”π«¬°“√¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√∑—Ë«‰ª¢Õß ”π—°ß“π·≈–√“™°“√

∑’Ë¡‘‰¥â·¬°„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√„¥‚¥¬‡©æ“– ‚¥¬¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°Õ”π«¬°“√

‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√
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Àπâ“ 12
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

 ”π—°∫√‘À“√ß“π‡ªìπ à«π√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÀπà«¬∫√‘À“√ß“π∑—Ë«‰ª¢Õß

§≥–°√√¡°“√∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë°”Àπ¥π‚¬∫“¬À√◊Õª√– “πß“πÀ√◊Õ∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’°ÆÀ¡“¬À√◊Õ

°Æ°√–∑√«ß°”Àπ¥„Àâ¡’¢÷Èπµ“¡§«“¡®”‡ªìπ·≈– ¿“æ¢Õß¿“√°‘®¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ

 ”π—°∫√‘À“√ß“π¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“·≈–√—∫º‘¥™Õ∫ß“π

¢Õß ”π—°∫√‘À“√ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–°√√¡°“√∑’Ë ”π—°∫√‘À“√ß“ππ—Èπ‡ªìπ

Àπà«¬∏ÿ√°“√ ·≈–‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬·≈–°“√ —Ëß°“√¢Õß‡≈¢“∏‘°“√∑’Ë‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß ”π—°

∫√‘À“√ß“ππ—Èπ

¡“µ√“ ÛÚ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“æ‘‡»… „π ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√ àß‡ √‘¡·≈–„Àâ§”ª√÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ´÷Ëß¡’

§«“¡∫°æ√àÕß∑“ß√à“ß°“¬ ®‘µ„®  µ‘ªí≠≠“ Õ“√¡≥å  —ß§¡ °“√ ◊ËÕ “√ ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ À√◊Õ¡’√à“ß°“¬æ‘°“√

À√◊Õ∑ÿææ≈¿“æ À√◊Õ∫ÿ§§≈ ÷́Ëß‰¡à “¡“√∂æ÷Ëßµπ‡Õß‰¥â À√◊Õ‰¡à¡’ºŸâ¥Ÿ·≈À√◊Õ¥âÕ¬‚Õ°“  ·≈–¡’Õ”π“®

Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√π—Èπ

„Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ àß‡ √‘¡°“√»÷°…“ ”À√—∫∫ÿ§§≈ ÷́Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»…„π ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√ àß‡ √‘¡·≈–„Àâ§”ª√÷°…“‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥°“√»÷°…“

 ”À√—∫∫ÿ§§≈´÷Ëß¡’§«“¡ “¡“√∂æ‘‡»… ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬ °Æ°√–∑√«ß

À√◊Õª√–°“»°√–∑√«ß«à“¥â«¬°“√π—Èπ

®”π«π À≈—°‡°≥±å ·≈–«‘∏’°“√‰¥â¡“¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ‡ªìπ‰ª

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

À¡«¥ Ú

°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ ÛÛ °“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„Àâ¬÷¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß

ª√‘¡“≥ ∂“π»÷°…“ ®”π«πª√–™“°√ «—≤π∏√√¡ ·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¥â“πÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡«âπ·µà°“√®—¥

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√Õ“™’«»÷°…“

„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬§”·π–π”¢Õß ¿“°“√»÷°…“¡’Õ”π“®ª√–°“»„π

√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“
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Àπâ“ 13
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

„π°√≥’∑’Ë¡’§«“¡®”‡ªìπ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå°“√®—¥°“√»÷°…“À√◊Õ¡’‡Àµÿº≈§«“¡®”‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπµ“¡ ¿“æ

°“√®—¥°“√»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑ §≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÕ“®ª√–°“»°”Àπ¥„Àâ°“√

„Àâ∫√‘°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“„¥ “¡“√∂¢¬“¬°“√∫√‘°“√ÕÕ°‰ª„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“Õ◊Ëπ°Á‰¥â

¡“µ√“ ÛÙ „Àâ®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ¥—ßπ’È

(Ò)  ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ú)  ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÀ√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„πµ“¡ (Ò) „Àâ®—¥∑”‡ªìπª√–°“»°√–∑√«ß·≈–„Àâ√–∫ÿÕ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õß·µà≈– à«π√“™°“√‰«â„πª√–°“»°√–∑√«ß ∑—Èßπ’È ‚¥¬§”·π–π”¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„πµ“¡ (Ú) ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“°”Àπ¥

°“√·∫àß à«π√“™°“√µ“¡«√√§ Õß·≈–«√√§ “¡„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

¡“µ√“ Ûı  ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πµ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ‡©æ“–∑’Ë‡ªìπ‚√ß‡√’¬π

¡’∞“π–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

‡¡◊ËÕ¡’°“√¬ÿ∫‡≈‘° ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ§«“¡‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈ ‘Èπ ÿ¥≈ß

¡“µ√“ Ûˆ „π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√°”°—∫¥Ÿ·≈ ®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

ª√– “π  àß‡ √‘¡ ·≈– π—∫ πÿπ ∂“π»÷°…“‡Õ°™π„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ª√– “π·≈– àß‡ √‘¡Õß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ „Àâ “¡“√∂®—¥°“√»÷°…“ Õ¥§≈âÕß°—∫π‚¬∫“¬·≈–¡“µ√∞“π°“√»÷°…“  àß‡ √‘¡

·≈– π—∫ πÿπ°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß∫ÿ§§≈ §√Õ∫§√—« Õß§å°√™ÿ¡™π Õß§å°√‡Õ°™π Õß§å°√«‘™“™’æ

 ∂“∫—π»“ π“  ∂“πª√–°Õ∫°“√ ·≈– ∂“∫—π —ß§¡Õ◊Ëπ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬„π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈–ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë√–∫ÿ‰«â¢â“ßµâπ ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥

„π°Æ°√–∑√«ß

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ª√–°Õ∫¥â«¬ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√‡Õ°™π

ºŸâ·∑πÕß§å°√ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ§√Ÿ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª√–°Õ∫«‘™“™’æ

∫√‘À“√°“√»÷°…“ ºŸâ·∑π ¡“§¡ºŸâª°§√Õß·≈–§√Ÿ ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¥â“π°“√»÷°…“ »“ π“ »‘≈ª–·≈–

«—≤π∏√√¡
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Àπâ“ 14
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–°√√¡°“√

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

¡“µ√“ Û˜ „Àâ¡’ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë„π°“√¥”‡π‘π°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“µ√“ Ûˆ ·≈–„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬π’ÈÀ√◊Õ°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ ·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“ ·≈–æ—≤π“ “√–¢ÕßÀ≈—° Ÿµ√°“√»÷°…“

„Àâ Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—° Ÿµ√·°π°≈“ß°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

(Ú) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√æ—≤π“ß“π¥â“π«‘™“°“√·≈–®—¥„Àâ¡’√–∫∫ª√–°—π§ÿ≥¿“æ¿“¬„π

 ∂“π»÷°…“√à«¡°—∫ ∂“π»÷°…“

(Û) √—∫º‘¥™Õ∫„π°“√æ‘®“√≥“·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(Ù) ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥

 ”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡π‚¬∫“¬ ·π«∑“ß ·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß „π°√≥’

∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ°”Àπ¥Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“–°“√„™âÕ”π“®·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

µ“¡°ÆÀ¡“¬¥—ß°≈à“«„Àâ§”π÷ß∂÷ßπ‚¬∫“¬∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’°”Àπ¥À√◊ÕÕπÿ¡—µ‘·π«∑“ß·≈–·ºπ°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√¢Õß°√–∑√«ß¥â«¬

„π ”π—°ß“πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß®–„Àâ¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√√Õß®“°ºŸâÕ”π«¬°“√

‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π ”π—°ß“π ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë

ºŸâÕ”π«¬°“√°”Àπ¥À√◊Õ¡Õ∫À¡“¬

¡“µ√“ Û¯ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫

µË”°«à“ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“Õ“™’«»÷°…“¢Õß·µà≈– ∂“π»÷°…“ ‡æ◊ËÕ∑”Àπâ“∑’Ë°”°—∫·≈– àß‡ √‘¡ π—∫ πÿπ

°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“ ª√–°Õ∫¥â«¬ºŸâ·∑πºŸâª°§√Õß ºŸâ·∑π§√Ÿ ºŸâ·∑πÕß§å°√™ÿ¡™π ºŸâ·∑πÕß§å°√

ª°§√Õß à«π∑âÕß∂‘Ëπ ºŸâ·∑π»‘…¬å‡°à“¢Õß ∂“π»÷°…“ ºŸâ·∑πæ√–¿‘°…ÿ ß¶å·≈–À√◊ÕºŸâ·∑πÕß§å°√»“ π“Õ◊Ëπ

„πæ◊Èπ∑’Ë ·≈–ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘
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Àπâ“ 15
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

®”π«π°√√¡°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘ À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ °“√‡≈◊Õ°ª√–∏“π°√√¡°“√·≈–

°√√¡°“√ «“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß ·≈–°“√æâπ®“°µ”·Àπàß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

Õß§åª√–°Õ∫ Õ”π“®Àπâ“∑’Ë À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ √√À“ ·≈–®”π«π°√√¡°“√„π§≥–°√√¡°“√

 ∂“π»÷°…“ ”À√—∫ ∂“π»÷°…“∫“ßª√–‡¿∑∑’Ë¡’ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π·µ°µà“ß‰ª®“° ∂“π»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π‚¥¬∑—Ë«‰ª Õ“®°”Àπ¥„Àâ·µ°µà“ß‰ªµ“¡ ¿“æ·≈–≈—°…≥–°“√ªØ‘∫—µ‘ß“πµ≈Õ¥∑—Èß§«“¡®”‡ªìπ

‡©æ“–¢Õß ∂“π»÷°…“ª√–‡¿∑π—Èπ‰¥â ∑—Èßπ’È µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

„ÀâºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“‡ªìπ°√√¡°“√·≈–‡≈¢“πÿ°“√¢Õß§≥–°√√¡°“√ ∂“π»÷°…“

§«“¡„π¡“µ√“π’È‰¡à„™â∫—ß§—∫·°à ∂“πæ—≤π“‡¥Á°ª∞¡«—¬·≈–»Ÿπ¬å°“√‡√’¬π

¡“µ√“ Û˘  ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ëµ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â

„Àâ‡ªìπÀπâ“∑’Ë¢Õß à«π√“™°“√π—ÈπÊ ‚¥¬„Àâ¡’ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕ

Õ¬à“ßÕ◊Ëπ‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßπ’È

(Ò) ∫√‘À“√°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ °Æ √–‡∫’¬∫

¢âÕ∫—ß§—∫¢Õß∑“ß√“™°“√·≈–¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√ √«¡∑—Èßπ‚¬∫“¬·≈–«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß

 ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√

(Ú) ª√– “π°“√√–¥¡∑√—æ¬“°√‡æ◊ËÕ°“√»÷°…“ √«¡∑—Èß§«∫§ÿ¡¥Ÿ·≈∫ÿ§≈“°√ °“√‡ß‘π °“√æ— ¥ÿ

 ∂“π∑’Ë ·≈–∑√—æ¬å ‘πÕ◊Ëπ¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫·≈–¢âÕ∫—ß§—∫

¢Õß∑“ß√“™°“√

(Û) ‡ªìπºŸâ·∑π¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√„π°‘®°“√∑—Ë«‰ª √«¡∑—Èß°“√®—¥∑”π‘µ‘°√√¡

 —≠≠“„π√“™°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√µ“¡«ß‡ß‘πß∫ª√–¡“≥∑’Ë ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√

‰¥â√—∫µ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®

(Ù) ®—¥∑”√“¬ß“πª√–®”ªï‡°’Ë¬«°—∫°‘®°“√¢Õß ∂“π»÷°…“À√◊Õ à«π√“™°“√‡æ◊ËÕ‡ πÕµàÕ

§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

(ı) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√Õπÿ¡—µ‘ª√–°“»π’¬∫—µ√·≈–«ÿ≤‘∫—µ√¢Õß ∂“π»÷°…“„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡

√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

(ˆ) ªØ‘∫—µ‘ß“πÕ◊Ëπµ“¡∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬®“°√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß

‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√

Õÿ¥¡»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

√«¡∑—Èßß“πÕ◊Ëπ∑’Ë°√–∑√«ß¡Õ∫À¡“¬
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Àπâ“ 16
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

 ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) ®–„Àâ¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√À√◊Õ√ÕßÀ—«Àπâ“

 à«π√“™°“√√Õß®“°ºŸâÕ”π«¬°“√À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√‡æ◊ËÕ™à«¬ªØ‘∫—µ‘√“™°“√°Á‰¥â

 ∂“π»÷°…“·≈– à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ ÛÙ (Ú) „¥∑’Ë¬—ß‰¡à “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘ß“π∫“ßª√–°“√

µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬À√◊Õ∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬‰¥â Õ“®¢Õ„Àâ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“

À√◊Õ à«π√“™°“√π—Èπ —ß°—¥‡ªìπºŸâ√—∫º‘¥™Õ∫ªØ‘∫—µ‘ß“π‡©æ“–Õ¬à“ß„Àâ·∑π‡ªìπ°“√™—Ë«§√“«‰¥â ∑—Èßπ’È

µ“¡À≈—°‡°≥±å «‘∏’°“√ ·≈–≈—°…≥–¢Õßß“π∑’Ë®–„ÀâªØ‘∫—µ‘·∑π‰¥â∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

À¡«¥ Û

°“√®—¥√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈

¡“µ√“ Ù √–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘√“™°“√À√◊Õ√–‡∫’¬∫ªØ‘∫—µ‘ß“π¢Õß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“

√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥·≈–∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π°”°—∫

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“«

°“√·∫àß à«π√“™°“√¿“¬„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“

∑’Ë‡ªìπ à«π√“™°“√·≈–‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π “¬°“√∫—ß§—∫∫—≠™“¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ

¡“µ√“ ÙÒ ‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√¥”‡π‘π°“√µ“¡¡“µ√“ Ù „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) ‡ πÕ·π–°“√®—¥ √√‡ß‘πß∫ª√–¡“≥„Àâ·°à ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π°”°—∫ ·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“

√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“µàÕ§≥–√—∞¡πµ√’

(Ú) ª√– “πß“π®—¥°“√»÷°…“√–À«à“ß ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫

ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥  ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π°”°—∫

 ∂“π»÷°…“‡Õ°™π∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“ ·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫µË”°«à“ª√‘≠≠“

(Û) ‡ πÕ°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ ª√—∫ª√ÿß·≈–‡≈‘° ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥·≈– ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìπ

π‘µ‘∫ÿ§§≈„π°”°—∫
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Àπâ“ 17
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

(Ù) «“ß√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‡æ◊ËÕ àß‡ √‘¡·≈– π—∫ πÿπ°‘®°“√µà“ßÊ √à«¡°—π¢Õß

 ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥Õ—π¡‘„™à°‘®°“√

¢Õß ∂“∫—π·ÀàßÀπ÷Ëß·Ààß„¥‚¥¬‡©æ“–

¡“µ√“ ÙÚ „Àâ¡’§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬‡√’¬°‚¥¬¬àÕ«à“ °.¡.

∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπÕß§å°√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫

Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬°“√¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ÙÛ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“®¢Õ„Àâ°√–∑√«ß ∑∫«ß °√¡Õ◊Ëπ ·≈–Õß§å°√ª°§√Õß

 à«π∑âÕß∂‘Ëπ∑’Ë¡’ ∂“π»÷°…“√–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥‡ πÕ‚§√ß°“√·≈–·ºπß“π‡°’Ë¬«°—∫

°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“π—Èπ µ≈Õ¥®π√“¬≈–‡Õ’¬¥∑“ß«‘™“°“√ °“√‡ß‘π  ∂‘µ‘ ·≈–‡√◊ËÕß∑’Ë®”‡ªìπ·°à

°“√ªØ‘∫—µ‘ß“π„πÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‰¥â

À¡«¥ Ù

°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π

¡“µ√“ ÙÙ „Àâª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

°√–®“¬Õ”π“®°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√»÷°…“∑—Èß¥â“π«‘™“°“√ ß∫ª√–¡“≥ °“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈ ·≈–

°“√∫√‘À“√∑—Ë«‰ª ‰ª¬—ß§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“

‚¥¬µ√ß „π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“‰«â‡ªìπ°“√‡©æ“– „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß¥—ß°≈à“«¡Õ∫Õ”π“®„Àâ·°àºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ ·≈â«·µà°√≥’ ∑—Èßπ’È „Àâ§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √–

·≈–°“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë§≈àÕßµ—«„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈– ∂“π»÷°…“

¿“¬„µâÀ≈—°°“√∫√‘À“√ß“π°“√»÷°…“ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) Õ”π“®Àπâ“∑’Ë„π°“√æ‘®“√≥“„Àâ§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫‡°’Ë¬«°—∫ß∫ª√–¡“≥·≈–°“√¥”‡π‘π°“√

∑“ßß∫ª√–¡“≥¢ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ √«¡µ≈Õ¥∂÷ß

À≈—°°“√°“√„Àâ ∂“π»÷°…“À√◊Õ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“¡’Õ”π“®∑”π‘µ‘°√√¡ —≠≠“„π«ß‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥∑’Ë‰¥â√—∫Õπÿ¡—µ‘·≈â«
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Àπâ“ 18
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

(Ú) À≈—°‡°≥±å°“√æ‘®“√≥“§«“¡¥’§«“¡™Õ∫ °“√æ—≤π“ ·≈–¥”‡π‘π°“√∑“ß«‘π—¬°—∫§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“‚¥¬ —¡æ—π∏å°—∫·π«∑“ß∑’Ë°”Àπ¥„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

°“√°√–®“¬Õ”π“®·≈–°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°”Àπ¥„π°Æ°√–∑√«ß

ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ Õ“®°”Àπ¥„Àâ

À—«Àπâ“ à«π√“™°“√„π —ß°—¥¡Õ∫Õ”π“®„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫¿“√°‘®∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫‰ª¬—ßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‚¥¬µ√ß°Á‰¥â ∑—Èßπ’È

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡À≈—°‡°≥±å∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„π°“√∫—ß§—∫∫—≠™“ à«π√“™°“√¥—ß°≈à“«‡ªìπºŸâ°”Àπ¥

ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π„π —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß ·≈–ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π

„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¿“√°‘®∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫ À√◊Õ∑’Ë

‰¥â√—∫¡Õ∫À¡“¬µ“¡√–‡∫’¬∫¢âÕ∫—ß§—∫µà“ßÊ ®“° ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√µà“ßÊ ‰ª¬—ßºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ

∑’Ë¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“‚¥¬µ√ß‰¥â ∑—Èßπ’È ‚¥¬®–µâÕß‰¡à¢—¥µàÕπ‚¬∫“¬À√◊Õ°“√ —Ëß°“√

¢Õß°√–∑√«ß À√◊Õ§≥–°√√¡°“√µâπ —ß°—¥

¡“µ√“ Ùı Õ”π“®„π°“√ —Ëß °“√Õπÿ≠“µ °“√Õπÿ¡—µ‘ °“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ

∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È®–æ÷ßªØ‘∫—µ‘À√◊Õ¥”‡π‘π°“√µ“¡°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫

À√◊Õ§” —Ëß„¥ À√◊Õ¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕß„¥ ∂â“°ÆÀ¡“¬ √–‡∫’¬∫ ¢âÕ∫—ß§—∫ À√◊Õ§” —Ëßπ—Èπ À√◊Õ

¡µ‘¢Õß§≥–√—∞¡πµ√’„π‡√◊ËÕßπ—Èπ ¡‘‰¥â°”Àπ¥‡√◊ËÕß°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊Ëπ À√◊Õ¡‘‰¥âÀâ“¡‡√◊ËÕß

°“√¡Õ∫Õ”π“®‰«â ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—ÈπÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π‰¥â

‚¥¬§”π÷ß∂÷ß§«“¡‡ªìπÕ‘ √– °“√∫√‘À“√ß“π∑’Ë§≈àÕßµ—«„π°“√®—¥°“√»÷°…“¢Õß ∂“π»÷°…“·≈–¢Õß

 ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë∫—≠≠—µ‘„π¡“µ√“ ÙÙ (Ò) ·≈– (Ú) ¥—ßµàÕ‰ªπ’È

(Ò) √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√ À√◊ÕÀ—«Àπâ“ à«π√“™°“√´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ∏‘°“√∫¥’

„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

(Ú) ª≈—¥°√–∑√«ßÕ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß ºŸâ™à«¬ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√

Õ∏‘°“√∫¥’„π ∂“π»÷°…“¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥
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Àπâ“ 19
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

(Û) ‡≈¢“∏‘°“√Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√ ºŸâ™à«¬‡≈¢“∏‘°“√ Õ∏‘°“√∫¥’„π ∂“π»÷°…“

¢Õß√—∞∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“„π —ß°—¥ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊Õ

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“

À√◊ÕºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥

(Ù) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°∫√‘À“√ß“π À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ“®

¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß

‡∑’¬∫‡∑à“

(ı) ºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“Õ“®¡Õ∫Õ”π“®

„Àâ¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕÀ—«Àπâ“Àπà«¬ß“π∑’Ë

‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ëµπ√—∫º‘¥™Õ∫‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π°”Àπ¥

(ˆ) ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“ Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ¢â“√“™°“√

„π ∂“π»÷°…“À√◊Õ„πÀπà«¬ß“π∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ‰¥â µ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

°”Àπ¥

(˜) ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß (Ò) ∂÷ß (ˆ) Õ“®¡Õ∫Õ”π“®„Àâ∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ‰¥âµ“¡√–‡∫’¬∫∑’Ë§≥–√—∞¡πµ√’

°”Àπ¥

°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“π’È„Àâ∑”‡ªìπÀπ—ß ◊Õ

§≥–√—∞¡πµ√’Õ“®°”Àπ¥„Àâ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®„π‡√◊ËÕß„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß µ≈Õ¥®π°“√¡Õ∫Õ”π“®„Àâ

∑”π‘µ‘°√√¡ øÑÕß§¥’ À√◊Õ¥”‡π‘π§¥’·∑π°√–∑√«ßÀ√◊Õ à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ò À√◊Õ°”Àπ¥À≈—°‡°≥±å

«‘∏’°“√ À√◊Õ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®À√◊ÕºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®µ“¡«√√§Àπ÷ËßµâÕßªØ‘∫—µ‘°Á‰¥â

¡“µ√“ Ùˆ ‡¡◊ËÕ¡’°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı ‚¥¬™Õ∫·≈â« ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë

µâÕß√—∫¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ ·≈–®–¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ„Àâ·°àºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπµàÕ‰ª‰¡à‰¥â ‡«âπ·µà°√≥’°“√¡Õ∫Õ”π“®

„Àâ·°àºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡¡“µ√“ Ùı (Ò) (Ú) À√◊Õ (Û) ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–¡Õ∫Õ”π“®π—Èπ

µàÕ‰ª µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π°Á‰¥â

„π°“√¡Õ∫Õ”π“®¢ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„Àâ·°à√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ À√◊Õ

ºŸâ™à«¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥ „ÀâºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥·®âß„ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®™—Èπµâπ∑√“∫  à«π°“√¡Õ∫Õ”π“®

„Àâ·°à∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ πÕ°®“°√ÕßºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥À√◊ÕºŸâ™à«¬ºŸâ«à“√“™°“√®—ßÀ«—¥®–°√–∑”‰¥âµàÕ‡¡◊ËÕ‰¥â√—∫

§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫®“°ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®™—Èπµâπ·≈â«
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Àπâ“ 20
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ Ù˜ „π°“√¡Õ∫Õ”π“®µ“¡¡“µ√“ Ùı (Ò) ∂÷ß (ˆ) „ÀâºŸâ¡Õ∫Õ”π“®æ‘®“√≥“

∂÷ß°“√Õ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àª√–™“™π §«“¡√«¥‡√Á«„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√ °“√°√–®“¬§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫

µ“¡ ¿“æ¢Õßµ”·Àπàß¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®·≈–ºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®µâÕßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫Õ”π“®

µ“¡«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√¡Õ∫Õ”π“®¥—ß°≈à“«

‡¡◊ËÕ‰¥â¡Õ∫Õ”π“®·≈â« ºŸâ¡Õ∫Õ”π“®¡’Àπâ“∑’Ë°”°—∫µ‘¥µ“¡º≈°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ√—∫

¡Õ∫Õ”π“®·≈–„Àâ¡’Õ”π“®·π–π”·≈–·°â‰¢°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢ÕßºŸâ√—∫¡Õ∫Õ”π“®‰¥â

À¡«¥ ı

°“√√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ Ù¯ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®

ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√—∞¡πµ√’

™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√À≈“¬§π „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√—∞¡πµ√’™à«¬«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ§≥–√—∞¡πµ√’¡Õ∫À¡“¬„Àâ√—∞¡πµ√’§π„¥§πÀπ÷Ëß

‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ Ù˘ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„ÀâºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’À≈“¬§π„Àâ√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡Õ∫À¡“¬„ÀâºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

∂â“‰¡à¡’ºŸâ™à«¬‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß

§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ ı „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„Àâ√Õßª≈—¥°√–∑√«ß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√Õßª≈—¥°√–∑√«ßÀ≈“¬§π „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ß

µ”·Àπàß√Õßª≈—¥°√–∑√«ß À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π°√–∑√«ß´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“‡≈¢“∏‘°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

¡“µ√“ ıÒ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„Àâ√Õß‡≈¢“∏‘°“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√Õß‡≈¢“∏‘°“√À≈“¬§π „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß
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Àπâ“ 21
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß√Õß‡≈¢“∏‘°“√§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√Õß‡≈¢“∏‘°“√

À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°ß“π

´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√Õß‡≈¢“∏‘°“√ À√◊Õ¢â“√“™°“√µ”·Àπàß‡≈¢“∏‘°“√ ”π—°À√◊ÕºŸâÕ”π«¬°“√

 ”π—°À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ·µà√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

Õ“®·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√§πÀπ÷Ëß´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“√Õß‡≈¢“∏‘°“√À√◊Õ‡∑’¬∫‡∑à“¡“‡ªìπºŸâ√—°…“

√“™°“√·∑π°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÚ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°À≈“¬§π „Àâª≈—¥°√–∑√«ß

À√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π

∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ß

À√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°§πÀπ÷Ëß

‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—° À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√‰¥â „Àâª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√ ·≈â«·µà°√≥’ ·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ”π—°∫√‘À“√ß“πÀ√◊Õ

 ”π—°´÷Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÛ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ

¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“√—°…“√“™°“√·∑π

∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À≈“¬§π „Àâ‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â „Àâ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ ÷́Ëß¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“

√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“À√◊Õ¥”√ßµ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“

À√◊Õµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“¢÷Èπ‰ª§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑π°Á‰¥â

¡“µ√“ ıÙ „π°√≥’∑’Ë‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√‰¥â „Àâ√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“√—°…“√“™°“√·∑π ∂â“¡’√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“À≈“¬§π

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µàßµ—Èß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß√—°…“

√“™°“√·∑π ∂â“‰¡à¡’ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“π»÷°…“ À√◊Õ¡’·µà‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘√“™°“√‰¥â

„ÀâºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π ∂“π»÷°…“§π„¥§πÀπ÷Ëß‡ªìπºŸâ√—°…“

√“™°“√·∑π°Á‰¥â
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Àπâ“ 22
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

„Àâπ”§«“¡„π«√√§Àπ÷Ëß¡“„™â∫—ß§—∫°—∫ à«π√“™°“√∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ·≈–¡’∞“π–‡∑’¬∫‡∑à“

 ∂“π»÷°…“¥â«¬‚¥¬Õπÿ‚≈¡

¡“µ√“ ıı „ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫

ºŸâ´÷Ëßµπ·∑π

„π°√≥’∑’ËºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥À√◊ÕºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ¡Õ∫À¡“¬ À√◊Õ

¡Õ∫Õ”π“®„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·ÀπàßÕ◊ËπªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π „ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫

ºŸâ´÷Ëß¡Õ∫À¡“¬À√◊Õ¡Õ∫Õ”π“®

„π°√≥’∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ·µàßµ—Èß„ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß„¥‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ„Àâ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’ËÕ¬à“ß„¥

„ÀâºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πÀ√◊ÕºŸâªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√À√◊Õ¡’Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡™àπ‡¥’¬«°—∫

ºŸâ¥”√ßµ”·Àπàßπ—Èπ„π°“√√—°…“√“™°“√·∑πÀ√◊ÕªØ‘∫—µ‘√“™°“√·∑π¥â«¬ ·≈â«·µà°√≥’

¡“µ√“ ıˆ °“√‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È‰¡à°√–∑∫°√–‡∑◊ÕπÕ”π“®

¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ √—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“

ª≈—¥°√–∑√«ß ‡≈¢“∏‘°“√À√◊ÕºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß‡∑’¬∫‡∑à“‡≈¢“∏‘°“√ ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“∑’Ë®–·µàßµ—Èß

¢â“√“™°“√Õ◊Ëπ ‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë¡’Õ¬Ÿàµ“¡°ÆÀ¡“¬

„π°√≥’∑’Ë¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâ√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „ÀâºŸâ¥”√ßµ”·Àπàß√ÕßÀ√◊ÕºŸâ™à«¬

æâπ®“°§«“¡‡ªìπºŸâ√—°…“√“™°“√·∑ππ—∫·µà‡«≈“∑’ËºŸâ‰¥â√—∫·µàßµ—Èßµ“¡«√√§Àπ÷Ëß‡¢â“√—∫Àπâ“∑’Ë

∫∑‡©æ“–°“≈

¡“µ√“ ı˜ „Àâ‚ÕπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı¯ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–

‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π‡≈¢“πÿ°“√√—∞¡πµ√’

∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ı˘ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ·≈–∫√√¥“

Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√

®—ßÀ«—¥·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√
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Àπâ“ 23
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

¡“µ√“ ˆ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–

‡ß‘πß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥

·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

„Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥

¢Õß°√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß

 ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

°“√‚Õπµ“¡«√√§ Õß ‰¡à√«¡∂÷ß¢â“√“™°“√§√Ÿ —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ÷́Ëß„Àâ‚Õπ‰ª —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘ß“π

„π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ“¡√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë∫—≠≠—µ‘‰«â„πÀ¡«¥ Ú ¢Õß

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˆÒ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

·Ààß™“µ‘  ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘  ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

¡“µ√“ ˆÚ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘  ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π

‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

¡“µ√“ ˆÛ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë ‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡«‘™“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ „π —ß°—¥ ”π—°ß“π

ª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡«‘™“°“√

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ „π —ß°—¥ ”π—°ß“π

ª≈—¥°√–∑√«ß  °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
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Àπâ“ 24
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ ˆÙ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡ “¡—≠»÷°…“

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ °√¡«‘™“°“√ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“π»÷°…“∏‘°“√®—ßÀ«—¥ ·≈– ”π—°ß“π

»÷°…“∏‘°“√Õ”‡¿Õ „π —ß°—¥ ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

¡“µ√“ ˆı „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬  ”π—°ß“π

 ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫

√“™°“√¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬

 ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „π à«π∑’Ë

‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

„ÀâÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡≈¢“∏‘°“√ ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„ÀâÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢ÕßÕ∏‘∫¥’°√¡Õ“™’«»÷°…“ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π

‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˆˆ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬  ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– ∂“∫—π

‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“

¡“µ√“ ˆ˜ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫√“™°“√¢Õß°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

¬°‡«âπ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ·≈–∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß‡®â“Àπâ“∑’Ë°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‰ª‡ªìπ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

¡“µ√“ ˆ¯ „Àâ‚Õπ∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È Õ—µ√“°”≈—ß ¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘π

ß∫ª√–¡“≥¢Õß°√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ¬°‡«âπ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‰ª‡ªìπ¢Õß

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

¡“µ√“ ˆ˘ „ÀâÀπà«¬ß“π∑“ß°“√»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“„π≈—°…≥–‚√ß‡√’¬π «‘∑¬“≈—¬À√◊Õ

 ∂“π»÷°…“∑’Ë‡√’¬°™◊ËÕÕ¬à“ßÕ◊Ëπ¢Õß°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë®—¥°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“πÕ¬Ÿà„π —ß°—¥°√¡ “¡—≠»÷°…“

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘ ‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕ°“√∫√‘À“√·≈–°“√®—¥°“√„π·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë ∂“π»÷°…“π—Èπµ—ÈßÕ¬Ÿà

‡«âπ·µà»Ÿπ¬å°“√»÷°…“æ‘‡»… ”À√—∫§πæ‘°“√·≈–‚√ß‡√’¬π ”À√—∫§πæ‘°“√‚¥¬‡©æ“–
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Àπâ“ 25
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

°“√°”Àπ¥√“¬™◊ËÕ ∂“π»÷°…“·≈–°“√·µàßµ—ÈßºŸâ∫√‘À“√ ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß„π«“√–‡√‘Ë¡·√°

„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë§≥–°√√¡°“√‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·µà≈–‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ°”Àπ¥

°“√®—¥µ—Èß ¬ÿ∫ √«¡ À√◊Õ‡≈‘° ∂“π»÷°…“ À√◊Õ°“√¥”‡π‘π°“√Õ◊Ëπ„¥‡°’Ë¬«°—∫ ∂“π»÷°…“

µ“¡¡“µ√“π’È „Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡ª√–°“»¢Õß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß

¡“µ√“ ˜ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–¢Õß¢â“√“™°“√

∑’Ë‚Õπ¡“ —ß°—¥ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√

 ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ·≈– ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ µ“¡¡“µ√“ ı¯ ¡“µ√“ ˆ

¡“µ√“ ˆÚ ¡“µ√“ ˆÙ ¡“µ√“ ˆˆ ¡“µ√“  ˆ¯ ·≈–¡“µ√“ ¯Ú «√√§Àπ÷Ëß „Àâ¢â“√“™°“√

æ≈‡√◊Õπ “¡—≠ ¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–¢â“√“™°“√§√Ÿ ¬—ß§ß¥”√ßµ”·Àπàß‡¥‘¡‚¥¬

„Àâ¡’ ‘∑∏‘‰¥â√—∫‡ß‘π‡¥◊Õπ ‡ß‘πª√–®”µ”·Àπàß µ≈Õ¥®π¡’ ‘∑∏‘Õ◊ËπÊ µ“¡∑’Ë‡§¬¡’ ‘∑∏‘Õ¬Ÿàµ“¡°ÆÀ¡“¬

∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß‰ªæ≈“ß°àÕπ ®π°«à“®–¡’°“√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ«‘∑¬∞“π–„À¡à

¡“µ√“ ˜Ò „Àâ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ √—∞¡πµ√’«à“°“√

∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’„π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘µ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰«â ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˜Ú „Àâ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë

¢Õßª≈—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ“¡∑’Ë¡’°ÆÀ¡“¬

°”Àπ¥‰«â ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈â«·µà°√≥’

„Àâ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–Õ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õßª≈—¥

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’

√“™¡ß§≈ ·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà°àÕπæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß

√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈–ª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·≈â«·µà°√≥’

∑—Èßπ’È ®π°«à“®–¡’°“√µ√“°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬ ∂“∫—π√“™¿—Ø  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ·≈– ∂“∫—π

‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π

¡“µ√“ ˜Û ∫√√¥“∫∑°ÆÀ¡“¬ °Æ ¢âÕ∫—ß§—∫ √–‡∫’¬∫ ª√–°“» ·≈–§” —Ëß‡°’Ë¬«°—∫°“√»÷°…“

∑’Ë„™â∫—ß§—∫Õ¬Ÿà„π«—π°àÕπ∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ·≈–‰¡à¢—¥À√◊Õ·¬âß°—∫∫∑∫—≠≠—µ‘¢Õßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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Àπâ“ 26
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¬—ß§ß„™â∫—ß§—∫‰¥âµàÕ‰ª ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√¥”‡π‘π°“√ª√—∫ª√ÿß·°â‰¢µ“¡À≈—°‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ ·≈–∑’Ë·°â‰¢‡æ‘Ë¡‡µ‘¡ ·≈–æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ´÷ËßµâÕß‰¡à‡°‘π

Àâ“ªïπ—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÙÚ „™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ˜Ù „Àâª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

√—°…“√“™°“√·∑πª≈—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ „Àâª≈—¥∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ë

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√·∑π‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ „Àâ‡≈¢“∏‘°“√

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√

·∑π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ÷́Ëß¥”√ß

µ”·Àπàß‰¡àµË”°«à“Õ∏‘∫¥’À√◊Õµ”·Àπàß∑’Ë‡∑’¬∫‡∑à“„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ √—°…“√“™°“√·∑π

‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–‡≈¢“∏‘°“√§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

°“√√—°…“√“™°“√·∑πµ“¡«√√§Àπ÷Ëß·≈–«√√§ Õß„Àâ√—°…“√“™°“√·∑π‰ª®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—Èß

ª≈—¥°√–∑√«ßÀ√◊Õ‡≈¢“∏‘°“√µ“¡∑’Ë°”Àπ¥„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ·µà∑—Èßπ’È®–µâÕß‰¡à‡°‘πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—π

π—∫·µà«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ˜ı „π«“√–‡√‘Ë¡·√° ‡¡◊ËÕ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“

°”Àπ¥‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“·≈â« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß¢â“√“™°“√„π —ß°—¥

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‡ªìπºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“ µ“¡®”π«π‡¢µ

æ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“∑’Ëª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ·≈–„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“‡ªìπºŸâ∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–√—∫º‘¥™Õ∫„π°“√ªØ‘∫—µ‘√“™°“√¢Õß ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë

°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ Û˜ ‰ª®π°«à“®–¡’°“√·µàßµ—ÈßºŸâÕ”π«¬°“√ ”π—°ß“π‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡∑’Ë

°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ ˜ˆ „π«“√–‡√‘Ë¡·√°„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“·≈–

§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ „Àâ§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ·≈–§≥–°√√¡°“√∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫°“√ªØ‘∫—µ‘

√“™°“√¢Õß∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈â«·µà°√≥’ ´÷Ëß¥”√ßµ”·ÀπàßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë ¿“·≈–§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« ∑—Èßπ’È ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√ ¿“°“√»÷°…“

·≈–§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È
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Àπâ“ 27
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

„π°“√ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ëµ“¡¡“µ√“ ÒÙ ‡æ◊ËÕ∑’Ë®–„Àâ§”·π–π”„π°“√°”Àπ¥À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß

‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“µ“¡¡“µ√“ ÛÛ «√√§ Õß „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√‚¥¬§”·π–π”

¢Õß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ¡’Õ”π“®ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“‡æ◊ËÕ°”Àπ¥

À√◊Õ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡¢µæ◊Èπ∑’Ë°“√»÷°…“

„π«“√–‡√‘Ë¡·√°„π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π·≈–

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È ∂â“¡’§«“¡®”‡ªìπ‡√àß¥à«π∑’Ë®–µâÕß¥”‡π‘π°“√„¥Ê

∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È°”Àπ¥„Àâ‡ªìπÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« „Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√‡ªìπºŸâ„™âÕ”π“®Àπâ“∑’Ë¢Õß§≥–°√√¡°“√¥—ß°≈à“« ®π°«à“®–‰¥â¡’°“√·µàßµ—Èß§≥–°√√¡°“√

µ“¡∫∑∫—≠≠—µ‘·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

¡“µ√“ ˜˜ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ. ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡

æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘

 ”π—°π“¬°√—∞¡πµ√’  ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ. °√¡«‘™“°“√ °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ.°.æ.  ”π—°ß“πª≈—¥∑∫«ß

∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.æ.

 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.æ. °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß

Õ.°.æ.   ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

„Àâ Õ.°.æ.  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘

Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª·≈–∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ßµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ¥â«¬
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Àπâ“ 28
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¡“µ√“ ˜¯ „Àâ¢â“√“™°“√§√Ÿ„π —ß°—¥ ”π—°ß“π ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈

·≈– ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π °√¡Õ“™’«»÷°…“ Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¬—ß§ß‡ªìπ

¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√ŸµàÕ‰ª®π°«à“®–¡’°“√°”Àπ¥µ”·ÀπàßÀ√◊Õ

«‘∑¬∞“π–µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“

‡æ◊ËÕª√–‚¬™πå„π°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√§√Ÿµ“¡«√√§Àπ÷Ëß „Àâ Õ.°.§.  ”π—°ß“π

 ¿“ ∂“∫—π√“™¿—Ø ·≈– Õ.°.§.  ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËµàÕ‰ª ·≈–„Àâ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.§.

°√¡Õ“™’«»÷°…“ „π à«π∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫¢â“√“™°“√§√Ÿ¢Õß ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’ª∑ÿ¡«—π ‚¥¬„Àâ§≥–°√√¡°“√

¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π¡À“«‘∑¬“≈—¬ ∑”Àπâ“∑’Ë§≥–°√√¡°“√¢â“√“™°“√§√Ÿ µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫

¢â“√“™°“√§√ŸµàÕ‰ª®π°«à“®–¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ„π ∂“∫—πÕÿ¥¡»÷°…“¢÷Èπ„™â∫—ß§—∫

 ”À√—∫°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈¢Õß¢â“√“™°“√¥—ß°≈à“«

¡“µ√“ ˜˘ „Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß

»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. °√¡°“√»÷°…“πÕ°‚√ß‡√’¬π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.§.  ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“‡Õ°™π °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.§.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√∑’Ë®—¥µ—Èß¢÷Èπµ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√ª√–∂¡»÷°…“·Ààß™“µ‘

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. °√¡ “¡—≠»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.§. ®—ßÀ«—¥ ·≈– Õ.°.§.

°√ÿß‡∑æ¡À“π§√ ‰ª‡ªìπ¢Õß Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π

„Àâ‚Õπ∫√√¥“Õ”π“®Àπâ“∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫ Õ.°.§. °√¡Õ“™’«»÷°…“ °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ‰ª‡ªìπ¢Õß

Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“ ·≈–„Àâ Õ.°.§. °√¡Õ“™’«»÷°…“ ´÷ËßÕ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™

∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¬—ß§ßªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‡ªìπ Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“µ“¡°ÆÀ¡“¬

«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ¥â«¬

„π«“√–‡√‘Ë¡·√°„Àâ√—∞¡πµ√’«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√·µàßµ—Èß Õ.°.§.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ·≈– Õ.°.§.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π‡æ◊ËÕªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë

‰ª®π°«à“®–¡’§≥–°√√¡°“√∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈µ“¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√§√Ÿ

·≈–∫ÿ§≈“°√∑“ß°“√»÷°…“

¡“µ√“ ¯ „π√–À«à“ß∑’Ë¬—ß¡‘‰¥â¥”‡π‘π°“√„Àâ¡’ Õ.°.æ. ¢Õß ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√
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Àπâ“ 29
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“·≈– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π

§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë Õ.°.æ. °√–∑√«ß„π·µà≈– à«π√“™°“√ „ÀâÕß§å°√µàÕ‰ªπ’È

ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë∫√‘À“√ß“π∫ÿ§§≈‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ”À√—∫¢â“√“™°“√·µà≈– —ß°—¥

(Ò) „Àâ Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“·Ààß™“µ‘ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.

 ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√

 ¿“°“√»÷°…“

(Ú) „Àâ Õ.°.æ. ∑∫«ß¡À“«‘∑¬“≈—¬ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õÿ¥¡»÷°…“

(Û) „Àâ Õ.°.æ. °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“πª≈—¥°√–∑√«ß

°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π√—∞¡πµ√’ ·≈– ”π—°ß“π

ª≈—¥°√–∑√«ß °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È „π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“

¢—Èπæ◊Èπ∞“π ·≈–„π∞“π– Õ.°.æ.  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“  ”À√—∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ “¡—≠

„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√Õ“™’«»÷°…“

„π°√≥’∑’ËºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√µ“¡«√√§Àπ÷Ëß ‰¡àÕ“®ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë‰¥â‡æ√“–ºŸâ¥”√ß

µ”·Àπàß°√√¡°“√«à“ß≈ßÀ√◊Õ‰¡à§√∫®”π«πµ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬√–‡∫’¬∫¢â“√“™°“√æ≈‡√◊Õπ „Àâ√—∞¡πµ√’

«à“°“√°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√¡’Õ”π“®·µàßµ—Èß∫ÿ§§≈∑’Ë‡ÀÁπ ¡§«√∑”Àπâ“∑’Ë‡ªìπ°√√¡°“√‡æ‘Ë¡‡µ‘¡„Àâ§√∫®”π«π

µ“¡∑’Ë°ÆÀ¡“¬°”Àπ¥‰¥â‡ªìπ°“√™—Ë«§√“« ·≈–„Àâ∫ÿ§§≈∑’Ë·µàßµ—Èß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡¥—ß°≈à“« ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’ËÕ¬Ÿàµ“¡

«“√–°“√¥”√ßµ”·Àπàß‡¥‘¡¢ÕßºŸâ∑’ËªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë„π§≥–°√√¡°“√π—ÈπÊ

¡“µ√“ ¯Ò „Àâ¥”‡π‘π°“√ÕÕ°°Æ°√–∑√«ßµ“¡¡“µ√“ ÒÒ ¡“µ√“ ÒÙ «√√§Àâ“ ¡“µ√“ Òı

«√√§ ’Ë ¡“µ√“ Òˆ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ Ò˜ «√√§Àâ“ ¡“µ√“ ÛÙ «√√§ ’Ë ¡“µ√“ Ûˆ «√√§ “¡

¡“µ√“ Û¯ «√√§ Õß·≈–«√√§ “¡ ·≈–¡“µ√“ Û˘ «√√§ “¡ ¿“¬„πÀπ÷Ëß√âÕ¬·ª¥ ‘∫«—ππ—∫·µà

«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫

¡“µ√“ ¯Ú „Àâ ∂“π»÷°…“∑’Ë®—¥°“√»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“∑’Ë‡ªìπ ∂“π»÷°…“„π —ß°—¥∑∫«ß

¡À“«‘∑¬“≈—¬ ·≈–„Àâ ∂“∫—π‡∑§‚π‚≈¬’√“™¡ß§≈  —ß°—¥°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ ´÷Ëß¡’°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬

°“√®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ‚¥¬‡©æ“– ·≈–¡’∞“π–‡ªìπ°√¡µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘√–‡∫’¬∫∫√‘À“√√“™°“√·ºàπ¥‘π

Õ¬Ÿà„π«—π∑’Ëæ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È„™â∫—ß§—∫ ¡’∞“π–‡ªìπ ∂“π»÷°…“∑’Ë‡ªìππ‘µ‘∫ÿ§§≈„π —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√

°“√Õÿ¥¡»÷°…“ ‚¥¬„Àâ ∂“π»÷°…“¥—ß°≈à“«¬—ß§ß¡’Õ”π“®„π°“√∫√‘À“√∫√√¥“°‘®°“√ ∑√—æ¬å ‘π Àπ’È
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Àπâ“ 30
√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ˆ °√°Æ“§¡ ÚıÙˆ‡≈à¡ ÒÚ µÕπ∑’Ë ˆÚ °

¢â“√“™°“√ ≈Ÿ°®â“ß ·≈–‡ß‘πß∫ª√–¡“≥ µ≈Õ¥®π∫—ß§—∫∫—≠™“¢â“√“™°“√·≈–≈Ÿ°®â“ß¢Õß ∂“π»÷°…“π—ÈπÊ

µ“¡æ√–√“™∫—≠≠—µ‘π’È·≈–µ“¡°ÆÀ¡“¬®—¥µ—Èß ∂“π»÷°…“π—Èπ µ≈Õ¥∑—Èß°ÆÀ¡“¬Õ◊Ëπ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßµàÕ‰ª

„Àâ ∂“π»÷°…“µ“¡«√√§Àπ÷Ëß¡’∞“π–‡ªìπ à«π√“™°“√µ“¡¡“µ√“ Ù ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘
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