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1.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
1.1 นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน     นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนน

นนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน   นนน.นนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนน. นนนนนนนนนนนน 2564

นนน.น.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนน





นนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนน นนน นนนนนน

นนนนนนนนนน 2 2 2 100

นนนนนนนนนนนนนนนน 12 7 7 58.33

นนนนนนนนนนนนน
นนนน

16 15 15 93.75

นนน 30 24 24 80

นนนนนนนน นนน.น.นนนนนน นนน N-net นนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนน



นนนนน            นนนนน       นนนนนนนนนนนนนนนน   
นนนนนนนนนนนนนนนนน       นนน/นน
นนนนนน 1           -               12                         
       37                             49
นนนนนน 2           -                         82                   
              8                               90   
นนนนนน 3           12       -                           
     67                               79
         นนน          12                      94                 
             112                             218







นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
2/2563 

นนนนนน 9 นนนนนนนน นนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนน 
น. 1

นนนนนนนนน น. 
2

นนนนนนน
นนนนนน น. 3



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนน 2/2563

นนนนนนนนน น. 
2







นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนน นนน. นนนนนนนนนนน 
2/2563

นนนนนนนนนนนน นนนนนนนน นน. 
นนน.นนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนน นนน.นน











นนนนนนนนนนนนน  2 นนนนนน 
2546 

น นนนนนนนนนนนนนนน นนน.นนนนนนน
นนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน น. 6
นนนนนนนน นนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน น. 6
นนนนนนนน นนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน น. 6
นนนนนนนน นนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนน               นนนนนน       
นนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนน                     9           
          9 นน
           นนน                        9        
             9     นน



1. นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนน

2. นนนนนนนนนนนนนนนนนน
3. นนนนนนนนนนนนนนนนนนน

นนน 





           นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  นนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนน  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน

นนนนนน นนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนน 2 

นนนนน 
1. นนนนนนนนนนนนนนนน  12  นน  นนนนนน  35  

นนนนนนน
2 นนนนนนนนนนนนนนนนนน   15 นน  นนนนนน  40  

นนนนนนน



นนนนนนนนนน
1.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนน
2.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนน
3.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
4.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน









นนนนนนนนนน
1.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนน  นนนนนน 
 20  นน
2.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนน 
นนนนนน  30  นน



             นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนน
นนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนน  นนนนนน

นนนนนนนนนน
1.นนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนน 12  
นน  นนนนนนนนนน
2.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนน  10  นน



นนนนนนนนนน
◊นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนน  นนนนนนนนน  น.2 
นนนนนน 60 นน นนนนนนนน   
80 นน



นนนนนนนนนน
1.  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
2. นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน
3. นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนน
          นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนน
นนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนน นนนนน
นนนนนนนน/นนนนน นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน นนน.นนนนน
นนนนนน



3.1 นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน   
กกก.กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกก 1 กกกก กกก  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกกก  2 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก  6  กกกก
นนนนนนนนนน
 1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
 3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก



นนนนนนนนนนนนนนนน
    .1  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  นนนนนนน 1         
  นนนนนนน  นนนนนนนน
     2.  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน     นนนนนนน  2        
  นนนนนนน  นนนนนน
     3.  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน   นนนนนนน  5        
 นนนนนนนนนน  นนนนน
     4.  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน   นนนนนนน  6        
 นนนนนนนน นนนนนนนนนน
      5. นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  นนนนนนน 8       
นนนนนนนนนนนน นนนนนน
     6.  นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน  นนนนนนน 9        
นนนนนนนนนน  นนนนนน

นนนนนนนนนน
 1.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
 2.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนน
 3.นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
 4.นนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนน





นนนนนนนนนน
1.กกกกกกกกก กกก.กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.
2.กกกกกกกกก กกก. กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.กกกกกกกกก กกก.กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก



นนนนนนนนนน
1.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก









5.1  นนนนนนนนนนนนนนน
            นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก นนนนนนนน 2563 กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
1.  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  ก 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก.กกกกกกกกก  4  กก  19  
กกกกกกก
2.กกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก กกกกกกกกก กกก.กกกกกกก
กกกกกกก  กกกกกก 9  กก  2 กกก
3.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.กกกกกกก  กกก.กกกกกกกก  2 
 กก  2  กกก  กกกกกก  กกกกกกกกก กกก.กกกกกกกกกกกกกก  
4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกก. กกกกกก  กกกกกกกกก 
กกก.กกกกกกกกกกกกกก 
5.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  กกกกกก  
กกกกกกกกก กกก.กกกกกกกกกกกกกก  กกก.กกกกกกกก  2  กก  2  กกก







นนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนน.นนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
นนน.นนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนน นนนนนนนนนนนนน
นนนนน  นนน.นนนนน

นนนนนนน นนนนนนนนนนนนน
นนนนน  นนน.นนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนน

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก 

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนน

นนน  นน.นนน.

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนนนนนนนน

นนน  นน.นนน.



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนน 10

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนนนนนนนนนน 10



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
10

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน 
10





นนนนนนนนนนน นน.นนนนนนน นนนนนนน 
นนน.นนนนนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนน นน.นนนนนนน นนนนนนน 
นนน.นนนนนนนนนนนนนนนนน



นนน.น.นนนนนน MOU นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนน 9 นนนนนนนน

นนน.น.นนนนนน MOU นนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
นนนนน 9 นนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน น.2 น.นนน
นนน 

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน น.2 น.นนน
นนน 



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
น นนนนนนนนน นนน.นนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
น นนนนนนนนน นนน.นนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
น นนนนนนนนน นนน.นนนนนนนนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
น นนนนนนนนน นนน.นนนนนนนนนนนนนน



นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
น นนน.นนนนนนนน

นนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน
น นนน.นนนนนนนน





นนนนนนนน นนน.นนนนนนนนนนน นนนนนนนนนนนนนนน น 
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