
 

คู่มือการปฏิบัตงิานในส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
เร่ือง การด าเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในสังกัด 

 

 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 1.แหล่งเงินส ำหรบักำรจดัสรรงบประมำณเพื่อกำรด ำเนินกำรจัดท ำโครงกำร
ฝึกอบรมตำมแผนพัฒนำบุคลำกร ประกอบด้วย  
 1.1 เงินงบประมำณ ได้รับกำรจัดสรรตำมมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะเปน็ไป
ตำมกรอบงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
 1.2 เงินกองทุนพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงกำรคลัง ได้รับกำรอนมุัติ
จำกคณะกรรมกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงกำรคลัง 
2. กำรด ำเนินกำร 
 - ศึกษำ วิเครำะห์ แผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน และนโยบำยของรัฐบำล  
เพื่อกำรจัดท ำโครงกำร/แผนงำน สอดคล้องตำมเป้ำประสงค์ในประเด็นของยุทธศำสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำบุคลำกร และนโยบำยที่จ ำเป็น/เร่งด่วนของรัฐบำล 
3. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
 - ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลัง ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560- 2579) 
 - แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ปี พ.ศ. 2560-2564 
 - แผนปฏิบัตริำชกำรส ำนักงำนปลดักระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2561  

 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ  
ก่อนด ำเนินกำร ควรตรวจสอบข้อมูลด้ำนงบประมำณ และด้ำนยุทธศำสตร์  
ให้ตรงกับปัจจุบัน เพื่อกำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบอย่ำงถูกต้อง 

 ภำคผนวก  
 1)  ยุทธศำสตร์กระทรวงกำรคลัง ตำมกรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ.2560- 2579)  
  2) แผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ปี พ.ศ. 2560-2564
  3) แผนปฏิบตัิรำชกำรส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง พ.ศ. 2561 
  4) ตัวอย่ำงแผนพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงกำรคลัง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2561 (ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง) 

  

 รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 1. โครงการฝึกอบรม เป็นกำรระบุรำยละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกำรฝึกอบรมทั้งหมด 
ประกอบด้วย เหตุผลควำมจ ำเป็นในกำรฝึกอบรม  รูปแบบหลักสูตร คุณสมบัติ 
ของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หัวข้อวิชำต่ำงๆ วิทยำกร วัน เวลำ สถำนที่อบรม และ 
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย  
2. ข้อมูลประกอบกำรด ำเนินกำร 
 - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำน 
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 
 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554 
 -  พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2553 
 -  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม 
ปฏิบัติกำรวจิัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ 

                   ขั้นตอน               
1. จัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลังและ
ส ำนักงำนรัฐมนตรีกระทรวงกำรคลัง 

2. ด ำเนินกำรเขียนโครงกำรฝึกอบรม 

ค าอธิบายเพิ่มเติม  
 แผนพัฒนำบุคลำกร คือแผนกำร
ด ำเนินกำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรในภำพรวม 
ในรอบปีงบประมำณ ซ่ึงด ำ เนินกำรโดย
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรคลัง ประกอบด้วย
โครงกำร วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย และ
งบประมำณ ในกำรด ำเนินกำร 



 

 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ 
ก่อนด ำเนินกำร ควรตรวจสอบว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวข้องหรือไม่ 

 ภำคผนวก   
 - ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจดังำน 
และกำรประชุมระหว่ำงประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555  
 - ระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
 -  พระรำชกฤษฎีกำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร พ.ศ. 2553  
 -  ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรให้ข้ำรำชกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม 
ปฏิบัติกำรวจิัย และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ พ.ศ. 2549 

  

 การด าเนินการ 

 1. จัดท ำบันทึกเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เพื่อลงนำมใน
เอกสำร ดังนี ้
     1) ร่ำงหนังสืออนุมัติกำรจัดท ำโครงกำร 
     2) ร่ำงหนังสือถึงส่วนรำชกำรในสังกัด เพื่อด ำเนินกำรจัดส่งบุคลำกรที่มี
คุณสมบัติตำมที่หลักสูตรก ำหนด เข้ำร่วมโครงกำร 
      3) ร่ำงหนังสืออนุมัตริำยชื่อผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 2. ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้สมคัรเข้ำรับกำรฝึกอบรม  
 3. จัดท ำบันทึกเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมำย เพื่อลงนำม 
ในร่ำงหนังสืออนุมัติรำยชื่อผู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม 
4. จัดท ำรำ่งหนังสือตอบรับกำรเขำ้รับกำรอบรม ตำมรำยชื่อที่ได้รับจำก 
ส่วนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อด ำเนินกำรแจ้งเวียนให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมรับทรำบ 

 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
ก ำหนดขอบเขตระยะเวลำเพื่อกำรปฏิบัติงำนในข้ันตอนตำ่งๆ เพื่อให้กำรด ำเนินกำร
เป็นไปตำมก ำหนดกำร 

 ภำคผนวก 
1. ตัวอย่ำงหนังสืออนุมตัิโครงกำรฝึกอบรม (เอกสำรหมำยเลข 1) 
2. ตัวอย่ำงหนังสือถึงส่วนรำชกำรในสังกัด (เอกสำรหมำยเลข 2) 

  

 การด าเนินการ 

 1. จัดเตรียม เอกสำรต่ำงๆ เพื่อประกอบกำรฝึกอบรม อำทิ เอกสำรกำรลงทะเบยีน 
/เอกสำรประกอบกำรเรียน/เอกสำรประกอบกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย 
2. จัดเตรียมค ำกล่ำวเปิด กรณเีรยีนเชิญผู้บริหำรระดับสูงเป็นประธำนในพิธีเปิด 
3. ประสำนกับวิทยำกรเกี่ยวกับรำยละเอียดตำ่งๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรจดัฝึกอบรม 
อำทิ ขอบเขตเนื้อหำวิชำ/เอกสำรประกอบกำรบรรยำย/รูปแบบกำรบรรยำย 
4. จัดเตรียมสถำนท่ี /โสตทัศนูปกรณ/์วัสดตุ่ำงๆ ในกำรจดัฝึกอบรม อำทิ กระดำษ/ 
ปำกกำ/ Flipchart  
5. จัดท ำป้ำยต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง อำทิ ป้ำยลงทะเบียน/ป้ำยช่ือวิทยำกร/ป้ำยช่ือ 
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม/ป้ำยประชำสัมพันธ์โครงกำร 

 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
ตรวจสอบควำมถูกต้องของเอกสำร และวัสดุต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมต่อกำรใช้งำน 

 ภำคผนวก   
1. ตัวอย่ำงเอกสำรประกอบกำรฝกึอบรม (เอกสำรหมำยเลข 3) 
2. ตัวอย่ำงแบบฟอร์มส ำหรับกำรเบิกค่ำใช้จ่ำย (เอกสำรหมำยเลข 4) 

3. ขออนุมัติโครงกำร และแจ้งเวียน
หน่วยงำนในสังกัด/ขออนุมัตติัวบคุคล 

4. กำรด ำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรม 



 

 รายละเอียด 

 1.จัดท ำแบบประเมินผลกำรจัดฝกึอบรมในหัวข้อต่ำงๆ ทั้งในส่วนของเนื้อหำ 
กำรฝึกอบรม วิทยำกร เอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม และ ควำมพึงพอใจท่ีมี 
ต่อภำพรวมของกำรจดัฝึกอบรม 
2. ส่งแบบประเมินผลกำรจดัฝึกอบรมให้แก่ผูเ้ข้ำรับกำรฝึกอบรม และวิเครำะหผ์ล 
ที่ได้จำกแบบประเมิน เพื่อน ำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรจัดฝึกอบรมในครั้งต่อไป 

 ข้อพึงระวัง/ข้อเสนอแนะ   
ตรวจสอบจ ำนวนของแบบประเมนิผลที่ได้รับ ให้ตรงตำมจ ำนวนผูเ้ข้ำรับกำร
ฝึกอบรม  

 ภำคผนวก   
ตัวอย่ำงแบบประเมินผลกำรจัดฝึกอบรม (เอกสำรหมำยเลข 5) 

 

 ส่วนพัฒนาบุคคล 
 ส านักบริหารทรัพยากรบุคคล 
 สิงหาคม 2561 
  

    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม 



eiTi116 #afirmi 
tVM 

41c7 AV 4 Ki04 

d'YU51/11115 	 drraik(u-ruHHa IY15. bb&)cn 

61,1T1H31 

\I 6mut,p:iiiritrITH51n-151:1n@cu53.1g-rviiicuin5Ttinn5voCi@tienikilaki,5n,dnlcooaalcuh'61v11:11171 
Acz. 

5"1/ifl'15 viAjnam5ni5Lttigh5n fr5vio v] G)/tDi_b0) 
• • •••• •, 	.• 

tilocu 5@lca'@InT4.,-nymnnwiAil 

9ranthin-15thvpHaan5unn5vTanzrtearinmlmnimlni5HAjl 	W9l.bo 

ciniti4nnEru b'oo LLanlithtviiiiiagimplcuti5tunnanfulunmpAATat,mmannml 

fl5t1115r)lill5W61 	 irmeJugNgJu'lufP 	(dTunai 	ql ) 1J5t4r 

luti5tum 	tDdi_bG) IcuIR51n151Jp.rilainilwmini5timIctnin5ctlimln-i5HAjl lud-nmlfMati53.1 

?Tan.11113.11T1,1112,filfli15-mn-moLi@cialkfiVlijcunnTu55NlviallAdliTo loolAiun-15 1 1a5511.rtharlal 

Icur1`l5AHLeilcuImlnralnrn AnIctAnneu 0,000,000.00 Inv' (aiaJAI-nruncrielm) 

Le nan5Laru (L@nen5LLtill 0) 

acuH. li9indufriwiwn4ntaughTrzinnictalfioitlicufmu55NlvaiLtocia0tvriil 

vioaNtifrLTAvit7iii5166n15 leuilluthanw 

	

	b&bo) (onammicu t9) vr\ivAct.rhadaluniwholun-15 

-iolmlfriTtip.rtinfinilw -on-m55NIviain5tymln15mAil th-inTiniiinyrofinroCim4071?,:101)gunn 

cLn51(via.i_LLat@kfti.41..ivirj:To-T@TLJNA141:1:Cybriwymi@levitirmlictittd1r)jon=r15-31n-lmAil Loc.Lii6113,1e.inci4 

q n5teurwilutilubmnia4611,1 5-nAnnuillAcu tve 	 (ona-numi cn) 9)1Z 

1411-JEW11 411A7U41951/if1151J55NIVW (510) vanunim 

@). gr11:1{1111,AM}On5t115'JliMHAjl nat 

gn1:1111111i19.11,di n5L)vmlnri5HA'l 

0)6--) 

linnwintilcu 

in5ioml 

Itilinl*YULIP 

b. fint5tr15f114 be 

GT1 . fmrtYgiiiInanl 6)b 

. f1531Flaflif15 6)tD 

&. num-weal GT1 

b. nua55wInv 

a. ?ncCifwitimaltn5unfnulucumifgrmN G) 0 

-Y 
. ei'llTillT1,11.131/115Villa1515= t9 

c. gillnlncum-INn-15HAll b 

5 X 
73111/11M,I Qine 

?fun. fRnminaAjraru--161@lirrni-16:un-nrianninyronnTiNaCqacua-akcifi@ki5tvrinvioaN 

tifict7Froctlici7k-ronn Lcnilictimananctinitr/igmIrim 	rinvicta Lo:ii@EjnnulAin5@mcam,-)arn@lnnTifioa@l 

1Jh'cLI6ivit'inci7i5fron15 ?rum. 'ilLlIctim-noliiilmlnrancim.rrn5ToriTiniallaueri2:ingi@ cEjTorifilymaK4(ii 

	

nc05-ron-15 mAinvn-nmtuilinr1/ifIralA'  ti,i1171 6)/lDbG) 	41-n-minnwoCiuueraitgAiicuni 

uNIctimilu?Tlriontm-NnnH61j1 5-33.14-nau 6)1DG-<nriEJ5[1E14@VILLLIIU (Lonanann 

qa.inni/Tug tDdl_b6) Lain&cun-15 

--getft) uio abuou d 	a aaa: ninn.  
\,..--:-....,./ 	Flcusssucc-o-nuRi Fi,ouu ns:nsovmsn6-, 

—........, 
s n 8 

vi 	(0,  640,i) 

เอกสารหมายเลข 1



0). 	be lin5nRa.1 	il8LTionn5utini 

b. i'LlcV G110 agiTimu 	G 	b&bo-) 151L1,511ALM3.1@ii 4 ntl,g601'1111,14/1 

nvoirvri cdivilwiculou 	Loctitg Tlion log 	o a 4nri 

5matCdoomna.a@neminu (2/1M5L11,11J 11.)1Eiall thanatinn5 -iliNnoltini9i‘nolcunn5o1R51nrindrn 

TnattainiTIlh G),G)GT16),G)R1/0.00 cumi 
St, 	2/ 

IrR111/1 11510111 (onalaam 	 LcticullimnIntvriuuntm-31n-i5mA'T-ii991-3o 

ifil6hnEllcurriT\in@u5a.1 fl'150111,1 Lot fr151i5Q13.15tViri'lletht LY1F1 	LLatiliarit/ALL6m 

	

611Allni5v,anai 	t9bG) nTI.,)viymnrImAiliictillocuiulcunnTIATannRainnyi 
. 

6711MT@TtelTflitglITO Q1)11.:(1,1 07211,11eannIcLdlfioliiim-r344@o-icuLriEnfTunnwin ctinqtunTvAlv) 

67111A111.11EJU'lEM1115,1iMilfr5RAil 1,111,1RIAMQ,J1,11A1.1i5L'LTO 111,161!):*,OfVIV.q1,1!M604,16OrIQ 

	

n5LINn9/Am fl5tYprNa15-15a10/1411LtcLAPITIO: 	 natiili5L-aunnwi 

1,1,161 &10 HLMAnt rAl'Ul riLtliMEnnTU75En 0  6114,12191IVUMIANA111,1141,W,14WITRISAagYan 

19101:161'35112/1111Erlfl?Inlid,T111111qtVIVIErlylicAT1171Viii rlOTTilifirlyill0 11,10715r3T3.11a(1-i 

(dalcoTiarnit21-ru) sTilvtictitliviahli,AicuatiaVitiv6nnriwirrviiicunautriqui'rou rinTriVicutenannErtmn 

	

l.9,000.00 urn/ (a@lckucunvi6m) vi@6h12,,i1 (Landrnuctru a) 	fr5m061)1,ilviEnmWicu 

riaannqalvionn5Q1n-i16mTiCifincnio Ltcugncovnlirrvic6nd-nnTuniai 	ni mnllcucd5nwreatin ian 

n5:1/5-AnnmAjlrinii-minliNnolcunn5eln@unin -Mjoli cuLLatn rmhz6/3J5tvrinith-Qxvim (aluct7i cyl) 

tDdiA'.& 41@ 	(b)(M) Mnamalcu 	glmiViruln51,cuicrilenminl,  

qvi519arerLLazillilicu wincirm@n6ocu nnR576tin-15 LLavvntilf-rwl(1 	t9l9 	(51EA@WIL- 

MnamLetru e) Si@anLtulmonn5u55E1 uLLatani5nolcunn511n@uundira LLazoumni@culdlruai 

cvain5lcu lAjliY0 aUM:Atlig11111:1117111ht411H5111r1 	Lf\@viamtgrrimmymatowiLLfilmonn5 LozejL4hilt 

Yalciciljlr1Lcritlfr159111 lcurranauuniilcil 4Tum 	(5-Aamnionanann 6)0) 

@ci,1 ni5iAlTI5nrvhcricufmLriEnriurmatpiollnauulculmlfrnvinl /1@lf1T415'31fIr15RAil 

Vtiellilrl5r1W!/1@ElitIRT13.1i)(UrIOT@cU 6M1 acuR. glviricutJAjon5tv1ymn5RAW11@cumanimlata.1@ugnetri 

liuri5@lcafonucvmlni5RAjl e71LLatqc515-rom5Lninxtimtm-mnn5RA11 mnanIEJA)-41n5:iivi5-31nrn. RAjl 

G)ag)6)/t9i. 	61„1'31RaJt911.& 6?1@ GT1 LLAjr 	@lcLJA}91m(tvi5')lnr15mAl 415,16-ictAnw1nvillcun7 

usicuvinniAon5tvniln-n. RAVtun5frioilnd-niA 

,11,i1 EJ1,11.111:A@Iti501'AlT15all Virlf11111.1a1Wrn TOSIIth91 

@Lig:0112/11_0c.U.....01411fmn15e,tao.:01Anviijuirn--minnwoCiuuankii@OL'vrinl 

mm@lcdh"17Min2.1-icrikiTnri5 14A'fiv15,firitActesiinTori350icu,cih;  Wtp. 	liariiin5croni511d1fio 

fl5VOYMM5RAjl 471,M1 G)be 5'1EJ QcLJVH1151,,1171 	lif1TIMUrIlit11711 e nlicfnATIA 	 - 

	

affi5nRIJ b&b6) 17\16%Tionn5@u5L 	c12,1@lth.cillryiNfinct4,  

@cm1n5n5v vmlnn5flAl 

o).b 	GT1 0 Lin5nRa.i 	e q3Jciriv71,16.  tD‘00) 614 IlmaJALuga.mila9 

ntiruijwriliNn cuivmmlou cuicgco LLaca cri i'660`110Lgla 4'11)91 

A9_ @1,45,76 A1121... 

---) 

	

jt 	O uaa ffiJODILJOU 	: ninh 



b.   nri5cvoll@cuana:101ATcunn5u551vai 	Ail fTh n tvi 5rm nn 

4netincu 6)be 5'1EJ biEihmumnan5Laru 	LinTunn5@u521mInn5elnutnamliviTuill5Tonn5yiaCimA 

anakSi@Ej5Q.NrifilymaNcqUivn'linci715-ronn5 VIA)11V15n-mcntlin5monn5lt ictSi 6)A9&b6) wilA@ 6)„, 

nyT611,11munmqvi5lqupN-inn-m5rronn5 flfl1LJflfl LYfl fl1FJ4nctn1 

(luqii@mnamnen5Laru e) tAtilviunn5u55unuocz.2111J5nultillmln-neln@u5lalndrn mrivil@ 

@cuii-61(Wind-im@uuctfru)ctioin51116mAvnanJJ 	QLftVt 

	 vit,LIArif467jurniciaj LLaL)619.41151qaqii n5a.116dniT4m mtvi5r)lainmilT IciA151- 

661j-Aulat b 000.00 1J111 (a@lihrunm6-ru) GZIlh.ithimiLitUTumpLchviAjfininviijudiavtriqni 

9mErinTili1XimignmannErtimnbiaicu b,000.00 corm (aalitilunviefru) vi@iij-)1111 

miarAll'ilcumaln511aNioUft5-nArnnti 	5'1E)  (5-m`ii@vri2a@n?mmucti 6)0) 

LqicuLiTdinfilouaLto-Th-errulTuIculm5lnn5eingu52,Andrn milli@ c / 

b. @cuaillailfwinI6hriacum54-10111,11n51fIlilfl1J53.1 M-13,141@ 41@  

mmhantufn5d116iNnoctliatiu 5rAl 	L11,1 6),G)Gii6)G)Gq0.00 	(millAjnuviiiltatianaviluviilvTla- 

vrillif@EAoicuumiZTu) 61116-AnaPvinmciron5nuorn (2narnutiu b) rIfiLlciiinalcvnAnninviann56n1 

f)5VITITJ1nnemAjl  mnaiLLeActikninurimanimmln5n15-NryntlAjl (nn)1J5t4r nu yi. t9b6) 

Tulmln15cdpilnYrdnn5m•511inin5tm-mnn5mA'l 	inwrindriliNnulunnwinvilcunmtuITJ 

M1115tiAlUcun5t1/5-Nrn1Al -iiP3udnI4N-iulun15T.In@cuni nn5olicu LLacctiinn51Jnlantwrinl1J5LiLv11 

t9&e LLLRLAJJ 

a. utp:McirviAifin1liqiiyiwii@vrnnn5@uu viarri@ (yiEitkmnionernacuu ) 

VilljannwAhTunn5@cunimurinvitan-ninlictili LiimrinilLviq4nriTu AIA-au ilyronn5g- n1 

rntAcu Iianan500n6.-)6.1iNnuviril 11V maAlicutin@tgli4-) 

„Alev,21A—. 

eatial/vi 
	

(141tqiii '1?111.1ti,"4) 

2,  7  I a. tr0 

01-ttiv1).A riF;ItriV,IZW5) 

flTc ItirNT-ttnlumil 

kl:;*(,91f1TVill'Af1151Vi'lli4  

) a—UT:MUGU daaa: alii-nri 
FirusssJdoelairti Filail1 ns:nspomsnao 

-----.. 
s 8 a 

g, 	1!4ibt) 



vyk 

t-tv litt 
	

M:‘, riTu 

itrikilu) 
	

fli 

dTU5111/1r1 	/15t1/15'31n1FIA,1 eirnInlriculJA'omtvi5-mnriRAl Im5FTIArvi 

9/1 	

t96)bb 	0'0"mo tb 

4110141 
nfl 0t90&.cn/ (;) 	 3,1W1R11  4 	 ) 

IA 	 mmii.j1A-15-onn51,41-ii"unnAln@cunilmln-igmtiTcuirn-mniTtAia6'@laina710gyiTzliiirfAy il,, 
2, A ° 

lifrU911111Ar11/1 1/ifrn• (191'1'l6?ifl'11J55NIV11.11) MA'AM' nnt,c.J1,141-1-166nn5cinol 

W111V1 	  

IldlfT911716113k1'11.1/1cUMI1@cLMJ?7112,JUrlUfT11 4-rum 	viAlmini'uniTeln@u5lAmlnn 

einviTuili5166niTilia0tvrinlmoamrh'1761,n2,11in'Tnnl 	 1/6/1Q 915 finvaiii-n-ronemli;1 
mtm-31nn5RAil mTmatt:duouilLLA)-J rn 

61CAY  nnciVickl5ain@y7tii1/in-n-uNlvialtueTleio 	  

4-rum 	
 

(vu) Lihi'un15'On@cu5L1m5lni5eirrviTyllei5rminnwiaCi@cuaniing;@Ej 

Wil6111/191a@llih'1761,1191r117151%fr5 VIA)11Q915 nn5tAtriininnTitilc14,uiii 6)/b&b0 Ioufinvicuolca'n-n- 

L'OUtn•111AAin clmilndn-J Tcnirilliici,S 	3.1f-n-mill 6151„iii 	glinicht6 b&bo) 	i@lcth:fla.rnyirri4 
6811.1 	 -LLav,151a5aA'Luiamila ocuct_iiTonilLbn fl 	L1W1 '1EJ:-,)LIFJ910clal- 

LnnanviLtlicu 

LLatuilliinyrai-41 	 flEJ Ylrld-n41-119'lcu Ictialmmilocu 

W151A1110&bG)vi oc.cno i. n`1941@lU5:111 

11Nsin414 	 1fl 	flTcft1 11at1gieri'un15@lnaJ 	 611 0 	 - 

qmniiicu6 lci&b0) ail5ii5aioanaJoiag nucuitvoilivull f1111friNci 

n5@n5nuatCduoltartiuctAi@i3A5Q.-ill ihacuu aateilITJET1n5tm-mniwAil nitAWYcLifi 	11/151n3.1 

kb 6) Ajrn 

riaunam) 

•@1(t)60/15tY15rJ1/1.15HAjl cqc5b-6onnanncu 

cdAjornt115-31fin5mAjl 

nm 0t90&.Gni 	Ciuu 66u;innisuniim4 (4-itnu be 51u) 

	Ciounnn (rim G)b 5'10) 

	CiEJU @Bugnnwlannm (4ntau G)t9 

	 CiErU 661;61 mamwianilffl (4-rurni 	flEJ) 

(// 	61 ru V-rtnunn5grnIfintARnzmunnTulutinuilfRinviN (4-rincu PO 5iH) 

...... 	Lilucu ejgrrinunnwhInTrumvmcmcian5-m-= (4nryu TiEi) 

Vc.12i:g n 	nn grl TY/1 '11,1 Fi 	Nnnm 	(411,1Th b 5'1U) 

--) giantiou idoaaalaii \ -r) ........ 	1,,,91...506nut6 fl 1(..t, 113:118"j1)1115F16?) 

588 

เอกสารหมายเลข 2



เอกสารหมายเลข 3























IcugnA'qiiijcu 

Eirim 

il@d'31d511111'15r9dil aifl@t51,J 

In51m5 

?111111'11,11iA)orntm-ArrimAjl n5nilYAn1541 

6i1J@ALTql 

561 	 1:60ti 

fill 1,41 	 @EjcUm,,itaviii 

gi Ln @/1,660 	 101 'TO 

311:111111.11iAj0115L'IlYArr15MAil fl5tYIYAIMMAil 	 6115'1Uf115VI@Itill 

o 
5'1Uflell 

'Jill 

inum 

เอกสารหมายเลข 4



UUU Uf1.6)Q6) 

lui'inolumulu1gi15cullti 

d-rtn-runl5 	zinctInlnucdAjonwm-AnnRAjl 

QJ 
iti Laati cd 5guatibl E1051EA10 4luiniatii 1,11.11M11 

5`)11M1.1 

c! x 
Tnivilacu 	(61j-Ajncu, ) 

inyiLin 	 iciLL(vrt,11 2i  

gnlIfl 	 /1@ij1n91'1 flEAREJ4I'atZ1 111@nv.ilunluLaiicuLletann 

qijulALLanriLini,A1 -1Eltilculntrmlyrtin-nlouLLctri 

c, A 
TLIY1 



tlitSltiNan/511nou511 

In5liniInocuudiviitriii5TunimaCiotimiityilajTcrivrillinamfhtiFivnlm7i5Tuni5 (61115-rain-u55Nlvtai) 

nr "frwarlii5i6tininti" 'ii 	  

151ii53.1 	  

**************************** 

Q. Aq111AOLVitiLTIEnfiulnwmelnauni 

viliocithtitilu anfo ann 1J11,fflall ll@EJ 170 EJ 17i 0, 0 

6). Th-zlEnictilouTnIunnTeln@cuu 

J. yinculgcumn4LatilRyalli-fhLriEnfiu 

nrmrildinTrifirai"g@Einith 

	

(,-ri. 	anantietfijUlAltikn‘52,J 17IFITAI LLaniqn 

r1 	rl 	11'15Ltl bignIlmuili,Vicum-JWiAjt1JIM1en 

i'llTfilaili@ th.tIEJT4M1thnir1661,1 

. ill@nnaLLanAounyaquotthtaun 

2,111117@EJL1710115 

	

. 	fITIA15T,11111elfl@cULIWIM 

6 J 	LL 

nqia.irionliculcut,1@lvill61 LilEnficufrnioeJnoculu 

IXT6U1711i5t1S-11! 1111flilqVl 111f1 tiltiflaiN IMEJ 1,7@ EJ171 .9, VI 

6). Ivionnwinan5odnEro@omryiu79 g 

b. kn55aJoiaLiNn5uvi'il@i-rri@n-n-u5Erm 

) A}ctili rI 	,@EitilLvivicali 

	

Gfi. 	mnem.th.cn@cun-aflatinliim-rmiLritem 

	

a.j. 	IJEJnfrimIcunfaln@cukionntaai 

c. nanct4ilufralnnt5a.nymntem 

b. nr)na.mantenn@lanii,Silunninauu 

	

coi. 	@iiimuact@ritim-riili1Hryaniarrall 

	

. 	fr156-nnuflyalatowiLLatthanetanct,1 

i  6?21L'lllct:irrVilmln-15 

cri th'11 wInleii4115cuniAn@ina.ilunivA116q '12..115ni:l'inqi241711345(ulcUicricucthtluttiviolitroolonnol od11151911.1 

Imlnnilnuu5mi81(qainn 

nnim-Ann5RAjl 

เอกสารหมายเลข 5


	
	Page 1
	Page 2
	Page 3

	
	Page 1

	
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

	
	Page 1
	ใบรับรองแทนใบเสร็จ
	Page 1


	
	Page 1


