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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดท ิ�งหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวในท ี'สาธารณะ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื'อกระบวนงาน : การโฆษณาดว้ยการปิดทิ 'งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายที'ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี'เก ี'ยวข ้อง : 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทั
วไป  
7. พื�นท ี'ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี'กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รกัษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท ี'กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  7 วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี'ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอท ี'มากท ี'สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี'น้อยท ี'สุด 0  
10. ชื'ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การโฆษณาดว้ยการปิดทิ 'งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ 

เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที.ทางราชการกําหนด) ตั/งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื'อนไข(ถ้ามี) ในการยื'นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารโฆษณาดว้ย
การปิดทิ 'งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ   จะกระทาํไดต้อ่เมื
อไดร้บัหนงัสืออนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
และตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื
อนไขที
กาํหนดในหนงัสืออนญุาตดว้ย  เวน้
แตเ่ป็นการกระทาํของราชการสว่นทอ้งถิ
นราชการสว่นอื
นหรือรฐัวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานที
มีอาํนาจกระทาํไดห้รือเป็น
การโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศณสถานที
ซึ
งราชการสว่นทอ้งถิ
นจดัไว ้   เพื
อการนั'นหรือเป็นการโฆษณาในการ
เลือกตั'งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั'งสมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่รฐั  สมาชิกสภาทอ้งถิ
นหรือผูบ้ริหารทอ้งถิ
นและการ
โฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือตน้ไม ้ เพื
อใหท้ราบชื
อเจา้ของผูค้รอบครองอาคาร
ชื
ออาคารเลขที
อาคารหรือขอ้ความอื
นเกี
ยวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร 
กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั'งที
มีการโฆษณาทางการคา้หรือโฆษณาอื
น ๆ รวมอยู่ดว้ย  จะตอ้งขอ
อนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
ตามกฎหมายนี'ดว้ยเชน่กนั 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ 'งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ  โดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
หรือไดร้บัอนญุาตแตม่ิไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์
กาํหนดในการรบัอนญุาต  เจา้
พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
มีอาํนาจสั
งเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลดรื 'อถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือภาพ
นั'นภายในเวลาที
กาํหนด  และหากเป็นกรณีที
มีขอ้ความหรือภาพที
มีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนหรือลามกอนาจารเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
มีอาํนาจปลดถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความ
หรือภาพนั'นไดเ้องโดยคิดคา่ใชจ้า่ยจากผูโ้ฆษณาตามที
ไดใ้ชจ้า่ยไปจรงิ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
จะอนญุาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทิ 'งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที

สาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ' 
(1) ขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีคาํรบัรองของผูข้ออนญุาตวา่จะเก็บปลดรื 'อถอนขดูลบหรือลา้งแผน่ประกาศหรือใบปลิวเมื
อหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีที
มีกฎหมายกาํหนดใหก้ารโฆษณาในเรื
องใดตอ้งไดร้บัอนมุตัขิอ้ความหรือภาพที
ใชใ้นการโฆษณาหรือจะตอ้ง
ปฏิบตัิตามกฎหมายใดตอ้งไดร้บัอนมุตัิหรือไดป้ฏิบตัติามกฎหมายนั'นแลว้อาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเรี
ยไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิ 'วเป็นตน้ 
(4) ในกรณีที
เป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตั'งปา้ยโฆษณาตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณที
หา้มติดตั'งปา้ยโฆษณาซึ
งไดแ้ก่บรเิวณ
ครอ่มถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรียส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าซึ
งอยูใ่นที
สาธารณะเวน้แตเ่ป็นการติดตั'งเพื
อพระราชพิธีรฐัพิธีหรือการตอ้นรบัราช
อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรฐับาล 
ในการอนญุาตเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
ตอ้งแสดงเขตทอ้งที
ที
อนญุาตไวใ้นหนงัสืออนญุาตและตอ้ง
กาํหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ' 
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(1) การโฆษณาที
เป็นการคา้ครั'งละไมเ่กิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาที
ไมเ่ป็นการคา้ครั'งและไมเ่กิน 30 วนั 
เมื
อไดร้บัอนญุาตแลว้ใหผู้ร้บัอนญุาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
นหรือพนกังานเจา้หนา้ที
โดย
แสดงเลขที
และวนัเดือนปีที
ไดร้บัหนงัสืออนญุาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวดว้ย 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ 'งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
น
หรือพนกังานเจา้หนา้ที
หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามเงื
อนไขที
กาํหนดในหนงัสืออนญุาตตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กินหา้พนับาท 
 
หมายเหต ุ: 
กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดใ้นขณะนั'น 
ผูร้บัคาํขอและผูยื้
นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาให ้
ผูยื้
นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิหากผูยื้
นคาํขอไมด่าํเนินการแกไ้ข/เพิ
มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที
กาํหนดผูร้บัคาํขอ 
จะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
พนกังานเจา้หนา้ที
จะยงัไมพ่ิจารณาคาํขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้
นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ
หรือยื
นเอกสารเพิ
มเตมิครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั'นเรียบรอ้ยแลว้ 
 
กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเกี
ยวกบัการพิจารณาอนญุาตซึ
งจะตอ้งมีการแกไ้ขคาํรอ้งขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผ่น
ปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนญุาตจะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอื
นก่อนจะแจง้เหตขุดัขอ้งหรือเหตผุลที
ไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตใหผู้ข้ออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้งแตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 
 
หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้
นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญตัิการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขั�นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที'ร ับผิดชอบ 

ท ี' ประเภทขั�นตอน 
รายละเอ ียดของขั�นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื้
นคาํขอยื
นคาํรอ้งขอ
อนญุาตพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานเพื
อใหเ้จา้หนา้ที

ตรวจสอบ 
 

4 ชั
วโมง เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
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ที' ประเภทขั�นตอน 
รายละเอ ียดของขั�นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื
องใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นหรือพนกังาน
เจา้หนา้ที
ผูมี้อาํนาจ
อนญุาตไดพ้ิจารณา 

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต 
 

5 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบร ิการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขั'นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที'ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํร้องขอ

อนุญาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที"จะปิดทิ'งหรือ

โปรยแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 
ตัวอย่างของแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิวที"จะ

- 2 0 ชุด - 
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ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โฆษณา 

4) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ยื"นคาํร้องพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

และยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

5) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ขออนุญาตพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อื"นยื"นคาํร้องแทน) 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อื"นยื"นคาํร้องแทน) 

7) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ยื"นแทนพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อื"นยื"นคาํร้องแทน) 

8) 

สาํเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ"งผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 
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ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสาํเนา

ถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

9) 

สาํเนาหลักฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

10) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู้

ยื"นคาํร้องพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยื"นคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

11) 

สาํเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ"งผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสาํเนา

ถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 
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ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บุคคล 

12) 

สาํเนาหลักฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

13) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู้

มอบอํานาจ

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

14) 

หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

15) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอํานาจ

ผู้ยื"นคาํร้องแทน

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื"นคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอื"น
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ที' รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้องง 

เป็นผู้ยื"นคาํร้อง

แทน) 

 
15.2) เอกสารอ ื'น ๆ  สาํหร ับยื'นเพ ิ'มเตมิ 

ท ี' รายการเอกสาร
ยื'นเพ ิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื.น  ๆสําหรับยื.นเพิ.มเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดท ิ�งหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวเพ ื'อการโฆษณาที'เป็นการค้า  

 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดท ิ�งหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวเพ ื'อการโฆษณาอื'นๆ ท ี'ไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 

1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ  (เลขที. 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที. 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอรม์รส.1 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี'พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิMไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 


