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-ส ำเนำ- 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่ 0535 /2564 

เรื่อง  การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  (TCAS รอบท่ี 5) 
โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว ครั้งที่ 4 

มหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปีการศึกษา  2564 
-------------------------------------- 

 

 ตำมประกำศมหำวิทยำลัยบูรพำที่ 0539/2559  เรื่อง  กำรศึกษำระดับปริญญำตรี  พ.ศ. 2559  
มหำวิทยำลัยบูรพำ  จะด ำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำระดับปริญญำตรี (TCAS รอบท่ี 5) 
ประเภทรับตรงโดยมหำวิทยำลัยบูรพำ  วิทยำเขตสระแก้ว ครั้งที่ 4 ประจ ำปีกำรศึกษำ  2564 
โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 1.  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6  ตำมควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรประจ ำคณะ 
 2.  เป็นผู้ที่มีควำมประพฤติดี 
 3.  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ 
 4.  คุณสมบัติเฉพำะสำขำวิชำของผู้เข้ำรับกำรศึกษำให้เป็นไปตำมที่คณะก ำหนด 
 

2.  คุณสมบัติเฉพาะสาขา  ค าแนะน าก่อนการตัดสินใจสมัคร 
(คณะ/สำขำวิชำที่ไม่ได้ลงคุณสมบัติเฉพำะ  แสดงว่ำไม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะเพ่ิมเติม) 

2.1  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์  วิทยาเขตสระแก้ว 
    2.1.1 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสีเขียว 

   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
   แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพเป็นผู้ประกอบกำรทำงด้ำนโลจิสติกส์  

ผู้ให้บริกำรกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ตัวแทนขนส่งสินค้ำทำงบก ทำงทะเล หรือทำงอำกำศ นักวิเครำะห์ 
และวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนโลจิสติกส์และโซ่อุปทำน นักวิเครำะห์กระบวนกำรทำงธุรกิจ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดกำร
ขนส่งและกระจำยสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่บริหำรคลังสินค้ำ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยจัดซื้อ เจ้ำหน้ำที่ควบคุมคุณภำพ เจ้ำหน้ำที่
มวลชนสัมพันธ์ นักวิชำกำรหรือนักวิจัยด้ำนกำรจัดกำรโลจิสติกส์ ประกอบอำชีพในหน่วยงำนรำชกำร เช่น 
นักวิชำกำรขนส่ง นักวิชำกำรศุลกำกร นักวิชำกำรพำณิชย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน หรือต ำแหน่งอ่ืนใน
หน่วยงำนรำชกำรที่เก่ียวข้อง และประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 

   2.1.2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
    แนวทางการประกอบอาชีพ  สำมำรถประกอบอำชีพในหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน  รวมทั้ง

ประกอบอำชีพส่วนตัว  เช่น  อำชีพรับรำชกำรในหน่วยงำนรำชกำร  อำทิต ำแหน่ง  ปลัดอ ำเภอ ปลัดเทศบำล  
ปลัด อบต. อำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  อำชีพพนักงำนองค์กำรมหำชน  อำชีพนักบริหำร อำชีพพนักงำนบริษัท 
อำทิ ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบริหำรรัฐกิจ เป็นต้น 
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   2.1.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ 
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

       -  มีควำมรู้พื้นฐำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ   
   -  เลือกเรียนตำมกลุ่มวิชำในชั้นปีท่ี  2  ดังนี้ 

1) กลุ่มวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศประยุกต์   
2) กลุ่มวิชำนวัตกรรมส ำหรับผูป้ระกอบกำรดิจิทัล   

แนวทางการประกอบอาชีพ  
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต์  (Applied  Information  Technology) ประกอบอำชีพ

เก่ียวกับกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ต ำแหน่งงำน ได้แก่ นักพัฒนำซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ นักพัฒนำเว็บแอพพลิเคชั่น 
นักพัฒนำและออกแบบเวบ็ไซต ์นักพัฒนำสื่อวีดิทัศน์และมลัติมเีดีย นักพัฒนำไอโอที ผูดู้แลระบบเครือข่ำยและเครื่อง 
แม่ข่ำย เป็นต้น 
 - กลุ่มวิชานวัตกรรมส าหรับผู้ประกอบการดจิิทัล  (Innovation  for  Digital  Entrepreneur)   
ประกอบอำชีพเก่ียวกับผูป้ระกอบกำรดิจิทัล  ต ำแหน่งงำน  ไดแ้ก่  นักกำรตลำดออนไลน์  นักเศรษฐศำสตร์ 
เทคโนโลยสีำรสนเทศ ผู้ออกแบบและพฒันำสื่อมัลติมีเดียเพื่อกำรน ำเสนอทำงธุรกิจ ผูป้ระกอบธุรกิจดิจิทัล  
 

2.2  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 
   2.2.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มี 2 กลุ่มวิชา ประกอบด้วย 
      2.2.1.1 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตพืช 
       -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
        -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตรท์ี่เก่ียวข้องกับนวัตกรรมกำรผลิตพืช ประกอบด้วย smart farming ทั้งด้ำนพชื 

นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปมนัส ำปะหลังแบบครบวงจร นวัตกรรมกำรผลิตและแปรรูปอ้อยแบบครบวงจร นวัตกรรม
กำรผลิตและแปรรูปสมนุไพรแบบครบวงจร ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร ระบบน้ ำและพลังงำนแสงอำทิตย์เพื่อ
กำรเกษตร เกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรเกษตรแบบไร้ขยะ กำรจัดกำรผลติผลทำงกำรเกษตรเพื่อกำร
ส่งออก เทคโนโลยชีีวภำพพชื สรีรวิทยำของพืช กำรปรับปรุงพนัธุ์พืช เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืช หลักกำรผลิตพืช 
เทคโนโลยีกำรผลิตพชืเสริมควำมงำม เทคโนโลยีกำรผลิตไม้ผล เทคโนโลยีกำรขยำยพนัธุ์พืช เชน่ กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
เทคโนโลยีกำรปลูกพชืไร้ดนิพืชพลังงำนและเทคโนโลยี ดำ้นพลงังำนชีวมวล กำรผลิตพืชเครื่องเทศและสมนุไพร กำร
จัดกำรดินและปุ๋ยเทคโนโลยีกำรจัดกำรวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืช และอุตสำหกรรมที่เก่ียวกับกำรผลิตพชื เปน็ต้น  
รวมถึงกำรประยุกต์ใช้และกำรวิจัยทำงดำ้นพชืศำสตร์ น ำไปสู่กำรสร้ำงเทคโนโลยีเพื่อพัฒนำกำรผลิตพืชและศึกษำในด้ำน
กำรประเมินคุณภำพผลผลิตก่อนเก็บเก่ียว ดัชนีกำรเก็บเก่ียว กำรรักษำคุณภำพ คุณค่ำของโภชนำกำร ระบบกำรจัดกำร
หลังกำรเก็บเก่ียว กำรจัดกำรในโรงคัดบรรจุ กำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ กำรเก็บรักษำ กำรขนส่ง และกำรน ำเทคโนโลยีที่
เหมำะสมและทนัสมัยมำใช้เพื่อลดกำรสูญเสียหลังกำรเก็บเก่ียว ควำมปลอดภัยของอำหำรและกฎระเบียบมำตรฐำนและ
ควำมปลอดภัยของอำหำร  และกฎระเบียบมำตรฐำนของประเทศผู้น ำเข้ำ-ส่งออกสินค้ำเกษตร 
       2.2.1.2 สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร กลุ่มวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์   

       -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 
       -  กลุ่มนี้ศึกษำในศำสตรท่ี์เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีกำรผลิตสัตว์เศรษฐกิจท่ีส ำคัญ ประกอบด้วย  

ฟำร์มอัจฉริยะทำงด้ำนสัตว์ กำรผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ สมุนไพรส ำหรับปศุสัตว์  ธุรกิจเกษตรเพื่อผู้ประกอบกำร 
กำรเลี้ยงและกำรจัดกำรฟำรม์ปศุสัตว์ เทคโนโลยีกำรปรับปรุงพันธ์ุพืช เทคโนโลยีชีวภำพสัตว์ โภชนศำสตร์สัตว์และ
เทคโนโลยีอำหำรสัตว์ พืชอำหำรสัตว์ กำรใช้ประโยชน์จำกพืชอำหำรสัตว์  เทคโนโลยีน้ ำนม กำรฟักไข่และ 
กำรจัดกำรโรงฟัก เทคโนโลยีกำรจัดกำรของเสียในฟำร์ม กำรรักษำเบื้องต้นและกำรป้องกันโรคในสัตว์ ธุรกิจ 
ปศุสัตว์และมำตรฐำนฟำร์มและผลิตภัณฑ์สัตว์ เป็นต้น รวมถึงกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่ำง ๆ และกำรวิจัย 
ทำงสัตวศำสตร์เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรผลิตสัตว์ 
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แนวทางการประกอบอาชีพของนวัตกรรมเกษตร ศึกษำต่อปริญญำโท ปริญญำเอก ในสำขำทำงด้ำน
วิทยำศำสตร์และวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยท้ังในและต่ำงประเทศ รับรำชกำรในส่วน
รำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรเกษตร อำจำรย์หรือนักวิจัย ตำมสถำบันมหำวิทยำลัยท้ังภำครัฐและเอกชน ประกอบธุรกิจ
ทำงด้ำนเกษตร เช่น ฟำร์ม สวน ไร่ โรงงำน ฯลฯ  หรือท ำงำนในภำคเอกชนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกำรเกษตร 

  2.2.2 สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 
   -  ส ำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 หรือเทียบเท่ำ 

    -  สำขำวิชำนี้ศึกษำในศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ประกอบด้วย
เทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรเบ้ืองต้น  หลักเศรษฐศำสตร์และกำรจัดกำรอุตสำหกรรมเกษตร  กำรวิจัยตลำดใน
อุตสำหกรรมเกษตร  กำรแปรรูปผลิตภัณฑ์กำรเกษตร  กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์  กำรควบคุมคุณภำพในอุตสำหกรรม
เกษตร  กำรประกันคุณภำพและกฎหมำยในอุตสำหกรรมเกษตร  สถิติและกำรวำงแผนกำรทดลอง  นวัตกรรม 
ในอุตสำหกรรมเกษตร  กำรเป็นผู้ประกอบกำรธุรกิจด้ำนอุตสำหกรรมเกษตร  หลักวิศวกรรมแปรรูปอำหำร   
กำรเสริมทักษะและจรรยำบรรณส ำหรับวิชำชีพวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์  รวมถึงกำรศึกษำด้ำนพัฒนำผลิตภัณฑ์
อำหำร  เช่น  จุลชีววิทยำอำหำร  เคมีอำหำร  หัวข้อคัดสรรอุตสำหกรรมเกษตร  เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์  เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง  เทคโนโลยีผักและผลไม้  เทคโนโลยีเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก  
เทคโนโลยีกำรหมัก  เทคโนโลยีแป้งและน้ ำตำล  และในด้ำนกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำมงำม   
เช่น อำหำรเพื่อสุขภำพ  เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ  สำรสกัดสมุนไพรและกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ  หัวข้อคัดสรร
ทำงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ  นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภำพและควำมงำม  เครื่องส ำอำง เวชส ำอำง   
และพิษวิทยำของผลิตภัณฑ์ธรรมชำติ 
 แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษำต่อปริญญำโท-เอก ในสำขำทำงด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร  ตำมสถำบันหรือมหำวิทยำลัยทั้งในและต่ำงประเทศ  สำมำรถท ำงำนได้ทั้งใน
หน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนเอกชน  โดยท ำงำนในต ำแหน่งที่เก่ียวข้องกับกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวกับอำหำร  กึ่งอำหำร  และไม่ใช่อำหำร  ตลอดจนผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพและควำมงำม  นอกจำกนี้
ยังสำมำรถท ำงำนในต ำแหน่งอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง  เช่น  ฝ่ำยกำรผลิต  ฝ่ำยกำรควบคุมและประกันคุณภำพ  
กำรตลำด  เป็นต้น และประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมเกษตร 

 

3. การสมัครคัดเลือก 
1) ผู้สมัครต้องศึกษำวิธีกำรสมัครในประกำศให้เข้ำใจก่อนท ำกำรสมัคร 
2) กรอกข้อมูลกำรสมัครที่เว็บไซต์  http://regservice.buu.ac.th  หรือ  

http://e-admission.buu.ac.th ระหว่ำงวันที่ 3-9 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
3) กำรสมัครทำงอินเตอร์เน็ตผู้สมัครต้องรับผิดชอบข้อมูลกำรสมัครของตนเอง  หำกข้อมูลใดเป็นเท็จ  

มหำวิทยำลัยบูรพำจะถือว่ำทุจริตและไม่ได้รับกำรพิจำรณำคัดเลือก 
หมายเหต ุ  ผู้สมัครท่ีมิใช่สัญชำติไทย หำกผ่ำนคัดเลือกเป็นนิสิตมหำวิทยำลัยบูรพำ จะมีค่ำบ ำรุงมหำวิทยำลัย 
เพิ่มเติม ภำคต้นและภำคปลำย ภำคเรียนละ 20,000 บำท ภำคฤดูร้อน (ถ้ำมี) ภำคเรียนละ 10,000 บำท 
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5. ค่าธรรมเนียมการสมัคร และวิธีการช าระค่าธรรมเนียมการสมัคร 
 5.1 ค่ำธรรมเนียมกำรสมัครคัดเลือก 500 บำท 
  5.2 น ำใบสมัครไปช ำระเงินผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT เคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงไทย 
และท่ีท ำกำรไปรษณีย์ ในเวลำท ำกำรของธนำคำรและที่ท ำกำรไปรษณีย์ ระหว่ำงวันที่ 12-20 มิถุนำยน  
พ.ศ. 2564 (กำรช ำระค่ำสมัครผ่ำนแอพลิเคชัน Krungthai NEXT ในวันที่ 20 มิถุนำยน พ.ศ. 2564  
จะต้องช ำระไม่เกินเวลำ 23.29 น.)  
หมายเหตุ   - ในกรณีท่ีมีกำรช ำระเงินค่ำสมัครหลำยครั้งมหำวิทยำลัยจะใช้ใบสมัครที่มีกำรช ำระเงิน 
                 ครั้งสุดท้ำยเป็นส ำคัญ 

    -  มหำวิทยำลัยบูรพำ จะไม่คืนเงินค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครให้ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ  ทั้งสิ้น 
 

6. การตรวจสอบข้อมูลการสมัคร ข้อมูลการช าระเงินและการแก้ไขข้อมูลการสมัคร 
 6.1 ผู้สมัครสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลกำรสมัครและข้อมูลกำรช ำระเงินทำงเวบ็ไซต์ 
https://regservice.buu.ac.th หรือ https://e-admission.buu.ac.th หลังจำกช ำระเงิน 3 วันท ำกำร 
 6.2 หำกผู้สมัครต้องกำรแก้ไขข้อมูลกำรสมัคร (กรณีกรอกข้อมูลกำรสมัครไม่ถูกต้อง หรือต้องกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลทั่วไป) ให้ดำวน์โหลดแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลจำกเว็บไซต์ https://regservice.buu.ac.th แล้วส่งแฟกซ์มำยัง
หมำยเลข 038-102721 ระหว่ำงวันที่ 12-19 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 หำกพ้นก ำหนดจะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูลได้ 
 
7.  รหัสสาขา  ชื่อสาขาวิชา  และจ านวนที่รับ 
 

รหัสสาขา สาขาวิชา ชื่อปริญญา จ านวนรับ 
1.  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาเขตสระแก้ว 

10190323220101A0J0007 
สำขำวชิำเทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรม 
ทำงธุรกิจ  ภำคปกต ิ

วท.บ. 30 

10190323611001A0J0007 
สำขำวชิำกำรจัดกำรโลจสิติกส์และโซ่อุปทำน 
สีเขียว ภำคปกต ิ

บธ.บ. 30 

2.  คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วิทยาเขตสระแก้ว 

10190324500201AAJ0007 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรม 
กำรผลิตพืช ภำคปกต ิ

วท.บ. 25 

10190324500201ABJ0007 
สำขำวชิำนวัตกรรมเกษตร กลุ่มนวัตกรรม 
กำรผลิตสัตว์ ภำคปกต ิ วท.บ. 25 

10190324501101A0J0007 
สำขำวชิำพฒันำผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมเกษตร 
ภำคปกต ิ วท.บ. 30 

รวมทั้งสิ้น 140 
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8.  ประกาศรายชื่อผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา 
มหำวิทยำลัยบูรพำ จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำในวันที่  21 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 

ทำงเว็บไซต์ http://regservice.buu.ac.th หรือ http://e-admission.buu.ac.th เวลำ 16.00 น. เป็นต้นไป 
 

9.  เงื่อนไขการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
9.1  ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำตำมประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำในขั้นสุดท้ำยถือว่ำเป็น 

ผู้มีสิทธิ์รำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ และเข้ำศึกษำในคณะและสำขำวิชำของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ตำมท่ีปรำกฏในประกำศของมหำวิทยำลัยบูรพำ 

9.2  ผู้ที่รำยงำนตัวเป็นนิสิตของมหำวิทยำลัยบูรพำ หำกปรำกฏว่ำในวันปฐมนิเทศยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่  6  หรือเทียบเท่ำ ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
10.  การรายงานตัวออนไลน์เพื่อเข้าศึกษา 
  ให้ผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำรำยงำนตัวออนไลน์เพ่ือเข้ำศึกษำ ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
ทางเว็บไซต์ http://smartreg.buu.ac.th และปฏิบัติตำมข้อก ำหนดที่ปรำกฏในท้ำยประกำศ    
ผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำศึกษำของมหำวิทยำลัยบูรพำต่อไป 
 
   ประกำศ ณ วันที่   9   มิถุนำยน พ.ศ. 2564 
 
 
    (ลงชื่อ)                สมถวิล  จริตควร 

   (รองศำสตรำจำรย์สมถวิล  จริตควร) 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร  ปฏิบัติกำรแทน 

                      อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
        ส ำเนำถูกต้อง 
 
(นำงสำวพรจันทร์  โพธินำค) 
นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร 
 

 

 


