
เรียน อาจารยทุกทาน 
 
 ตามที่ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไดเรียนเชญิอาจารยเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการใช
โปรแกรม MultiPoint Mouse ในการจดัการเรียนการสอน ระหวางวนัที่ 20-23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรม
แม็กซ  
พระรามเกา กรุงเทพมหานคร นั้น 
 ในการนี้ สทร. ไดสงหนังสือเชิญมายังโรงเรียนของทาน ไดแก  

1. โรงเรียนที่เขารวมประชุม ประกอบดวย   
1.1  หนังสือขออนุญาต ผอ. โรงเรียน (ฉบับแรก)  
1.2 แบบตอบรับการเขารวมประชุม  
1.3 กําหนดการประชุม 
1.4 แผนที่โรงแรม  

2. โรงเรียนที่เขารวมประชุมและจัดแสดงผลงาน ประกอบดวย  
2.1  หนังสือขออนุญาต ผอ. โรงเรียน (ฉบับที ่2) 
2.2  แบบตอบรับการเขารวมประชุม 
2.3  กําหนดการประชุม  
2.4 แผนที่โรงแรม 

3. สําหรับรายชื่อโรงเรียนของทานจะอยูที่รายช่ือดังแนบ ประกอบดวย 
3.1 โรงเรียนที่เขารวมโครงการ ปงบประมาณ 2552 จํานวน 100 โรงเรียน 
3.2 โรงเรียนนํารอง ปงบประมาณ 2551 จํานวน 9 โรงเรียน 
3.3 โรงเรียนที่มีความพรอม  จํานวน 31 โรงเรยีน  
3.4 โรงเรียนที่จัดแสดง 
3.5 รายช่ือคณะทํางาน  

4.   สําหรับโรงเรียนที่มีรายชื่อในการจดัแสดงผลงาน ทาง สทร. ไดจัดสถานที่ และโตะพรอมผาคลุมโตะ
ไวใหแลว ในสวนของคาวัสดุ (2,000 บาท)  สทร. จะจัดสรรไปใหมาพรอมกับคาเดนิทางและคาเบี้ย
เล้ียง (เบิกที่ สพท. ของตน)  

5.   สําหรับคาใชจายในการเดินทาง คาเบี้ยเล้ียง สทร. ไดจัดสรรโอนเงินไปยัง สพท. ของทาน (เงินนาจะ
เบิกจายไดหลังจากประชุม  ทั้งนี้ไดทําหนงัสือแจง สพท. แลว (จดหมายฉบับที่ 3) 

6. คาที่พักและคาอาหารระหวางการประชุม ทาง สพฐ. จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด 
 

หมายเหตุ :  กรุณาสงแบบตอบรับการเขารวมประชุมมายัง สทร. ภายในวันที่ 18 พ.ค. 2553 โทรสารหมายเลข       
 02-280-0838 e-mail : Klumpuan@hotmail.com , puithe@hotmail.com , akeeraz@hotmail.com ,    
 tongkas@hotmail.com  

  
 
 
 
 



 
 
 
ที่  ศธ 04005 /ว304           
                                          
                                          

    
 
เร่ือง   ขออนุญาตใหครูใน
 ในการจดัการเรียนก

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน

ส่ิงที่สงมาดวย  1.  โครงกา
          2.  ใบตอบ
          3.  แผนที่โ

     ดวย  สํานัก
จะดําเนินการจัดประชุมเช
ระหวางวันที่  20 – 23 พฤ
ในโรงเรียนที่ดําเนินการจัด
และสามารถเปนวิทยากรไ
  ในการนี้ ส
(รายชื่อดังแนบ)  เขารวมป
ขอใหเบิกโดยตรงจากสําน
ขออนุญาตไปราชการและ

   จึงเรียนมาเพ

                          

                 

กลุมเผยแพรและพัฒนาบุค
โทร 0 2288 5715-6   โทรส
 

     สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                            กระทรวงศกึษาธิการ   กทม. 10300 

         14  พฤษภาคม   2553 

โรงเรียนเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse  
ารสอน 

 

รและกําหนดการประชุม 
รับการเขารวมประชุม  
รงแรม 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse  ในการจัดการเรียนการสอน   
ษภาคม 2553  ณ โรงแรมแม็กซ  พระราม 9  กรุงเทพฯ   เพื่อพัฒนาตอยอดใหแกครู 
การเรียนการสอนโดยใชโปรแกรม MultiPoint Mouse  ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ปอบรมขยายผลตอไปได    
ํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนใครขออนุญาตใหครูในโรงเรียนของทาน
ระชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว    สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
ักงานเขตพื้นที่การศึกษา   ทั้งนี้ สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไดมีหนังสือ
โอนเงินไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของทานดวยแลว 

ื่อโปรดทราบ 

   ขอแสดงความนับถือ 

         (นายเอนก  รัตนปยะภาภรณ) 
   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ลากรดานเทคโนโลยี 
าร 0 2280 0838 



 
 
 
ที่  ศธ 04005 /ว304           
                                          
                                          

    

เร่ือง   ขออนุญาตใหครูใน
 ในการจดัการเรียนก

เรียน   ผูอํานวยการโรงเรียน

ส่ิงที่สงมาดวย  1.  โครงกา
          2.  ใบตอบ

     ดวยสํานักเ
จะดําเนินการจัดประชุมเช
วันที่  20 – 23 พฤษภาคม 2
ที่ดําเนินการจัดการเรียนกา
เปนวิทยากรไปอบรมขยาย
  ในการนี้ ส
(รายช่ือดังแนบ) เขารวม
MultiPoint Mouse ตามว
(จํานวน 2,000 บาท) สําห
สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเ
เขตพื้นที่การศึกษาของทาน

   จึงเรียนมาเพ

                          

 

กลุมเผยแพรและพัฒนาบุค
โทร 0 2288 5715-6   โทรส
     สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                            กระทรวงศกึษาธิการ   กทม. 10300 

        14 พฤษภาคม   2553 

โรงเรียนเขารวมประชมุเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse  
ารสอน 

 

รและกําหนดการประชุม 
รับการเขารวมประชุมและแผนที่โรงแรม 

ทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse ในการจัดการเรียนการสอน ระหวาง
553  ณ โรงแรมแม็กซ  พระราม 9  กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาตอยอดใหแกครูในโรงเรียน
รสอนโดยใชโปรแกรม MultiPoint Mouse ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
ผลตอไปได    
ํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนใครขออนุญาตใหครูในโรงเรียนของทาน
ประชุมและรวมจัดนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช โปรแกรม 
ัน เวลาและสถานที่ดังกลาว  สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการและคาวัสดุ 
รับจัดแสดงนิทรรศการ ขอใหเบิกโดยตรงจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ 
รียนการสอนไดมีหนังสือขออนุญาตไปราชการและโอนจัดสรรเงินไปยังสํานักงาน
ดวยแลว 

ื่อโปรดทราบ 

    ขอแสดงความนับถือ 

        (นายเอนก  รัตนปยะภาภรณ) 
   ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ลากรดานเทคโนโลยี 
าร 0 2280 0838 



 
  
 
 
 
ที่  ศธ 04005 /ว303           
                                          
                                          

    

เร่ือง   ขออนุญาตใหครูโรง
          ในการจดัการเรียนก

เรียน   ผูอํานวยการสํานักง

ส่ิงที่สงมาดวย  โครงการแ

     ดวย  สํานัก
จะดําเนินการจัดประชุมเช
วันที่  20 – 23 พฤษภาคม 2
ที่ดําเนินการจัดการเรียนกา
เปนวิทยากรไปอบรมขยาย
  ในการนี้ ส
(รายชื่อดังแนบ)  เขารวมป
ของครู  สํานักเทคโนโลยีเ
ของทานแลว 

   จึงเรียนมาเพ

                          

 

      
 
กลุมเผยแพรและพัฒนาบุค
โทร 0 2288 5715-6   โทรส
 

    สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  
        สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
                            กระทรวงศกึษาธิการ   กทม. 10300 

           14  พฤษภาคม   2553 

เรียนในสังกัดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse 
ารสอน 

านเขตพืน้ที่การศึกษา 

ละกําหนดการประชุม 

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ิงปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse ในการจัดการเรียนการสอน ระหวาง
553  ณ โรงแรมแม็กซ  พระราม 9  กรุงเทพฯ  เพื่อพัฒนาตอยอดใหแกครูในโรงเรียน
รสอนโดยใชโปรแกรม MultiPoint Mouse ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถ
ผลตอไปได    
ํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนใครขออนุญาตใหครูโรงเรียนในสังกัดของทาน
ระชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกลาว    สําหรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พื่อการเรียนการสอนไดดําเนินการโอนจัดสรรเงินมายังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ื่อโปรดทราบและขอความกรุณาทานแจงใหครูในสังกัดเดินทางไปราชการดวย 

  ขอแสดงความนับถือ 

                     (นายเอนก  รัตนปยะภาภรณ) 
    ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ลากรดานเทคโนโลยี 
าร 0 2280 0838 



 
ใบตอบรบัการเขารวมประชุม 

 
เรียน  ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 
 
     ตามที่สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
จะจัดประชุมปฏิบัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse  ระหวางวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2553  
ณ โรงแรมแม็กซ  กรุงเทพมหานคร  และไดเชิญขาราชการในสังกัดคือ  
 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
 
  โรงเรียน...................................................  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา.......................ยินดีให
ขาราชการรายชื่อขางตนเขารวมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ขางตน 
 
 
 

..................................
(.................................
ผูอํานวยการโรงเรีย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ
................................................ 
...............................................) 
น........................................ 



 

การประชุมเชงิปฏบิัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse ในการจัดการเรียนการสอน 
ระหวางวันท่ี 20-23 พฤษภาคม 2553 

ณ โรงแรมแมก็ซ พระรามเกา กรุงเทพมหานคร 
ภาคเหนือ 
ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
1 ตัวแทน     บานโปงกลางน้ํา เชียงราย เขต 2 
2 นางอนงคนาฎ ลาลุน ครู คศ.1 บานโปงกลางน้ํา เชียงราย เขต 2 
3 นายทวีศักดิ ์ กาบปญโญ ครู คศ.1 พานพิเศษพิทยา เชียงราย เขต 2 
4 นางสาวยวุนุช ปกษิณ   พานพิเศษพิทยา เชียงราย เขต 2 
5 นางสาวสุพิน ปณะการ ครูชํานาญการพิเศษ บานโปง เชียงราย เขต 2 
6 นางสาวชาลิดา รายรัตน ครู ชํานาญการ บานโปง เชียงราย เขต 2 
7 นายวรพจน อุนบาน ครู นครวิทยาคม เชียงราย เขต 2 
8 นายเสกสรรค อาษายศ ครู นครวิทยาคม เชียงราย เขต 2 
9 ตัวแทน     แมต๋ําวิทยา เชียงราย เขต 4 
10 นายเกรียงไกร อภิธนัง ครูผูชวย แมต๋ําวิทยา เชียงราย เขต 4 
11 ตัวแทน     บานสันขวาง พะเยา เขต 1 
12 นายสมเดช โยธา ครู คศ.2 บานสันขวาง พะเยา เขต 1 
13 นางพรรณทิพย วงศชางเงิน   บานแมกา พะเยา เขต 1 
14 นางสาวสุพรรณ สุริยะ ครูชํานาญการพิเศษ บานแมกา พะเยา เขต 1 
15 นายธนดล นิติมณฑล ครู คศ.1 บานดงบุญนาค พะเยา เขต 1 
16 นางสาวธิดารตัน นอยตะ พนักงานราชการ บานดงบุญนาค พะเยา เขต 1 
17 นายชัยพร ธรรมโยธิน ครู คศ.2 พระยาประสาธนวิทย พะเยา เขต 1 
18 วาที่รอยตรีสิทธิสิทธิ์ จินดา ครู คศ.1 พระยาประสาธนวิทย พะเยา เขต 1 
19 นายพูลสวัสดิ ์ วิชาลัย ครู บานปาแฝกเหนือ พะเยา เขต 1 
20 นางสาวกานดา แกวฟ ู ครู บานปาแฝกเหนือ พะเยา เขต 1 
21 นายอนนัต จันทรลี ครูชํานาญการพิเศษ วัดหนองไผ พิจิตร เขต 1 
22 นางอรณัฐ ไทยประเสริฐ ครูชํานาญการ  วัดหนองไผ พิจิตร เขต 1 
23 ตัวแทน     วัดวังหูทิพย พิจิตร เขต 1 



 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
24 นายประกิต กุตะนนัท ครู คศ.2 วัดวังหูทิพย พิจิตร เขต 1 
25 นายจิตรกาญ ขําทองระยา ครู พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เขต 1 
26 นายมาโนชญ แสงศิริ ครูผูชวย พิจิตรพิทยาคม พิจิตร เขต 1 
27 นายวิระ จําปาแกน ครู วัดบานทานั่ง พิจิตร เขต 2 

28 นายอภิชาต ิ ออนเอม ครู วัดบานทานั่ง พิจิตร เขต 2 
29 ตัวแทน     บุรพรัตนวิทยาคาร พิจิตร เขต 2 
30 นางสาวพัชรา จันทรทอง ครู คศ.2 บุรพรัตนวิทยาคาร พิจิตร เขต 2 
31 นางสาวกันยารัตน วัลลิภากร ครู คศ.2 วัดโพทะเล พิจิตร เขต 2 
32 นางสาวจุฑามาศ จันทรอํ่า ครู คศ.1 วัดโพทะเล พิจิตร เขต 2 

33 นางจตุพร มีสุวรรณ พนักงานราชการ 
บานวังตายศ"ราษฎร
สามัคคี" พิจิตร เขต 2 

34 นางสาวนารีรัตน นามรัตน ครูอัตราจาง 
บานวังตายศ"ราษฎร
สามัคคี" พิจิตร เขต 2 

35 นายสุพจน งอยภูธร ครู คศ.3 บานหวยไคร สุโขทัย เขต 1 
36 นางสาวทิพวรรณ ฉุยฉาย ครู คศ.3 บานหวยไคร สุโขทัย เขต 1 
37 ตัวแทน     บานปาคา สุโขทัย เขต 2 

38 นายกฤตพล อุปธารปรีชา ครูผูสอน บานปาคา สุโขทัย เขต 2 

39 นางสาวอําไพ นงคเยาว ผอ.รร. บานหนองยาว สุโขทัย เขต 2 

40 นางเรืองรอง กุลวิริยวัฒน ครู คศ.2 บานหนองยาว สุโขทัย เขต 2 
41 นายอิทธิชาต ิ โขนงนุช ผอ.รร. บานกมลราษฎร สุโขทัย เขต 2 
42 นางสาววรรณภา รุนแรก ครู คศ.2 บานกมลราษฎร สุโขทัย เขต 2 
43 ตัวแทน     วัดคุงยาง สุโขทัย เขต 2 
44 นางจุรีรัตน จงบริบูรณ ครูชํานาญการพิเศษ วัดคุงยาง สุโขทัย เขต 2 
45 นางลัฐิกา ผาบไชย ครู คศ.3 ดานแมคํามนั อุตรดิตถ เขต 1 
46 นางรําพึง ออนอุระ ครู คศ.2 ดานแมคํามนั อุตรดิตถ เขต 1 
47 นางจันจฬีา จวนอาจ ครู ชํานาญการ บานนาไพร อุตรดิตถ เขต 2 
48 นางสาวศิริลักษณ นาทัน ครู บานนาไพร อุตรดิตถ เขต 2 



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
1 นายเสกสรร เรืองเดช ครู คศ.1 นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ เขต 1 
2 ตัวแทน     นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ เขต 1 
3 ตัวแทน     ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ เขต 1 
4 นายพัฒนรินทร จันทะรัตน ครู ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ เขต 1 
5 นางอรนันท เชาวพานิช ครู อนุกูลนาร ี กาฬสินธุ เขต 1 
6 นางรัชนีวรรณ มหาแสน ครู อนุกูลนาร ี กาฬสินธุ เขต 1 
7 จสอ.ปราโมทย ศิริพันธุ ครู บานนาค ู กาฬสินธุ เขต 3 
8 นายสุรพล พลนาคู ครู บานนาค ู กาฬสินธุ เขต 3 
9 นายอิสเรศ เสงี่ยมวัฒนะ ครู โพนสวางนางิว้วิทยา นครพนม เขต 1 
10 ตัวแทน     โพนสวางนางิว้วิทยา นครพนม เขต 1 
11 นายทรงศักดิ ์ แพงด ี ครู บานนาราชควาย นครพนม เขต 1 
12 นายมงคล บุญชวลิต ครู บานนาราชควาย นครพนม เขต 1 
13 นางวิมลรัตน บุพศิริ ครู คศ.1 บานนานอย นครพนม เขต 2 
14 นายสมเกยีรต ิ สาไชย ครูชํานาญการพิเศษ บานนานอย นครพนม เขต 2 
15 นางสาวกนกพัทธ เวียงสีมา ครู บานหลุงประดู นครราชสีมา เขต 2 
16 นางสาวทองนาค ศรีหาบุญทัน ครู บานหลุงประดู นครราชสีมา เขต 2 
17 นางกรรณิการ ภูมิภกั ครูชํานาญการ  บานตูมราษฎรบูรณะ นครราชสีมา เขต 2 
18 นางปราณ ี โพธินา ครูชํานาญการพิเศษ บานตูมราษฎรบูรณะ นครราชสีมา เขต 2 
19 นางชนิกานต โชติจันทึก ครูชํานาญการพิเศษ บานวังไทร นครราชสีมา เขต 4 
20 นางสาวสกุณา สมณะ ครู บานวังไทร นครราชสีมา เขต 4 
21 นางสาวจิตติมา สีหวงศ ครู คศ.2 บานขามหนองแวง นครราชสีมา เขต 6 
22 นางสาวสิรินาฎ อดิศักดิ ์ ครูธุรการ บานขามหนองแวง นครราชสีมา เขต 6 
23 นางพิสมัย เสือกําปง ครูชํานาญการ  บานตะโกทุง นครราชสีมา เขต 6 
24 นางอรุณ หลงเทพอรชุน ครูชํานาญการ  บานตะโกทุง นครราชสีมา เขต 6 
25 นายวิชัย ไพรพยอม ครู บานหนองไศล รอยเอ็ด เขต 2 
26 นายสัญญา เชวงกูล ครู บานหนองไศล รอยเอ็ด เขต 2 
27 นางรัศมี ยงยุทธ ครู บานกูคันธนามหนองฝงแดง รอยเอ็ด เขต 2 



 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
28 นางพาโชค สาภูเมือง ครู บานกูคันธนามหนองฝงแดง รอยเอ็ด เขต 2 
29 นางพัชณ ี ผลจิตร ครู บานนาเจริญ หนองคาย เขต 3 
30 ตัวแทน     บานนาเจริญ หนองคาย เขต 3 
31 นายศรีละคร แสนสุริวงศ ครู คศ.2 บานบัวโคก หนองคาย เขต 3 
32 นางวิไลพรรณ อุทัยวัฒน ครู คศ.1 บานบัวโคก หนองคาย เขต 3 
33 นายสาคร บุตรจันทร ผอ.รร. บานหนองฮหีนองแคน อุบลราชธานี เขต 1 
34 นางวานิตย ธานี ครู บานหนองฮหีนองแคน อุบลราชธานี เขต 1 
35 นางอรัญญา ไชยชนะ ครูชํานาญการ  เมืองอุบล อุบลราชธานี เขต 1 
36 นางอิงอร จันทรตรี ครูชํานาญการ  เมืองอุบล อุบลราชธานี เขต 1 
37 ตัวแทน     บานหนองยาง อุบลราชธานี เขต 1 
38 นางรัชนิดาวรรณ ผิวทอง ครู คศ.2 บานหนองยาง อุบลราชธานี เขต 1 
39 นายถวัลย เสาะแสวง ครู คศ.1 บานโนนยาง อุบลราชธานี เขต 5 
40 นายคมกริช เนตรชัง ครู คศ.1 บานโนนยาง อุบลราชธานี เขต 5 
41 นางจันทรเพ็ญ ศรีสมุทร ครู คศ.2 ชุมชนบานหนองยาว อุบลราชธานี เขต 5 
42 นางสาวสาธินี วิทยาทร ครู คศ.1 ชุมชนบานหนองยาว อุบลราชธานี เขต 5 
43 นางจําลองลักษณ ดวงประสาท ครูชํานาญการพิเศษ ลําดวนพิทยาคม บุรีรัมย เขต 2 
44 นายประหยดั แถลงสุข   ลําดวนพิทยาคม บุรีรัมย เขต 2 
45 นางเบญญาภา ผิวเงิน ครู นาเวยีงจุลดิศวทิยา อํานาจเจริญ 
46 นางสิริลักษณ โสพลสุข ครู นาเวยีงจุลดิศวทิยา อํานาจเจริญ 
47 นายเถลิงศักดิ ์ ศุภฤกษ ครู อํานาจเจริญ 2  อํานาจเจริญ 
48 นางอนงคนุช วิริยสุขหทยั ครูชํานาญการ  อํานาจเจริญ 2 อํานาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 



ภาคใต 
ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
1 นางกฤษฎาพร วงศกระสินธุ ครู คศ.1 วิทยาประชาคม กระบี ่
2 นางสาวขวัญใจ สัสดีเดช ครูผูชวย วิทยาประชาคม กระบี ่
3 นายสมนึก อุบลรัตน ครูผูชวย บานลําทับ กระบี ่
4 นายวีระกุล กุลแกว ครู คศ.1 บานลําทับ กระบี ่
5 นายสมเพยีร ศิลปวาที ครู บานหนองมาก นครศรีธรรมราช เขต 3 
6 ตัวแทน     บานหนองมาก นครศรีธรรมราช เขต 3 
7   นางเบญจมาศ          กาฬสุวรรณ ครูชํานาญการ บานกือยา ปตตาน ีเขต 1 
8 นางสาวยามีละห กาซอ พนักงานราชการ (ครู) บานกือยา ปตตาน ีเขต 1 

9 นายองครักษ บินอิสริส ครู คศ.1 ชุมชนบานกะมิยอ ปตตาน ีเขต 1 
10 นางสาวภาวิชญ วัฒนประพันธ ครู คศ.1 ชุมชนบานกะมิยอ ปตตาน ีเขต 1 
11 นางดวงใจ จริยศาสน ครู คศ.2 บานดาน ปตตาน ีเขต 2 
12 นายอรุณ พรหมเลข ครู คศ.2 บานดาน ปตตาน ีเขต 2 
13 นายยูโซะ อีแต ครูชํานาญการพิเศษ บานพอเหมาะ ปตตาน ีเขต 3 
14 นายอับดุลเลาะ เจะแว   บานพอเหมาะ ปตตาน ีเขต 3 
15 นางสาวสุภัค หะแว ครูอัตราจาง บานทุงเค็จ ปตตาน ีเขต 3 
16 นางสาวคอลีเยาะ นิมะ พนักงานราชการ   บานทุงเค็จ ปตตาน ีเขต 3 
17 นางนูรีฮัน สาฮา ครู คศ.1 บานบาโงยือแบ็ง ปตตาน ีเขต 3 
18 นางรสนา หะยีอาแว ครู บานบาโงยือแบ็ง ปตตาน ีเขต 3 
19 นางจวน เทพเสาร ครูชํานาญการ บานละหาร ปตตาน ีเขต 3 
20 นางสาวสุภาวดี คงทอง พนักงานราชการ บานละหาร ปตตาน ีเขต 3 
21 นางสาวจฬุาวรรณ บัวหลวง ครู คศ.1 บานบน ปตตาน ีเขต 3 
22 ตัวแทน   ครู คศ.1 บานบน ปตตาน ีเขต 3 
23 นางลัดดา สุขศรี ครู บานโคกเจริญ พังงา 
24 นางอารีรัตน สงวนทรัพย ครู บานโคกเจริญ พังงา 
25 นางโอสถ อนันตมงคลกลุ ครู วัดนารายณกิาราม พังงา 
26 นางจินธิดา เตี๋ยวสกุล ครู วัดนารายณกิาราม พังงา 

 



 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
27 นางถนอม ทิพาพงศ ครู บานทาสาป ยะลา เขต1 
28 นายมูหัมมดั สามะ พนักงานราชการ   บานทาสาป ยะลา เขต1 
29 นายอับดุลรอสะ สาเระ ขาราชการครู บานตะบิงติงงสีามัคคี ยะลา เขต2 
30 นายมะมาแซ กาซอ พนักงานราชการ   บานตะบิงติงงสีามัคคี ยะลา เขต2 
31 นายฮัมดนั ตามาซอ พนักงานราชการ   บานราโมง ยะลา เขต 3 
32 นายพีรพัฒน เทพชูแดง ครู บานราโมง ยะลา เขต 3 
33 นางสาวกฤษฎาพร คันธเนตร ครูผูชวย บานสํานัก ระนอง 
34 นางสาวสุรียรัตน พัฒนเธียร รอง ผอ.รร. บานสํานัก ระนอง 
35 นางอุไรวรรณ อัตภิญโญ ครูผูชวย ไทยรัฐวิทยา 97(บานบางบอน) ระนอง 
36 นายสุพิมล โพธิจันทร ครูผูชวย ไทยรัฐวิทยา 97(บานบางบอน) ระนอง 
37 นายวีระพงศ มหาโพธิ์ ผอ.รร. วัดหาดสมแปน ระนอง 
38 นายวิจักษณ ตีรวัฒน ครู คศ.2 วัดหาดสมแปน ระนอง 
39 นายอภิชาต ิ อัตตโกมล ครู บานทุงหงาว ระนอง 
40 ตัวแทน     บานทุงหงาว ระนอง 
41 นายสมโภชน โหลสกุล ครู บานตันหยงโป สตูล 
42 นายพิพิธ บํารุงเมือง ครู บานตันหยงโป สตูล 
43 ตัวแทน     บานปาพน สตูล 
44 นางสาวปวณัรัฎณ เล็กสมสันต ครู คศ.1 บานปาพน สตูล 
45 นางอรุณ ี ประมาณ ครู บานไทรงาม สตูล 
46 นางวรรณ ี ศรีดนุเดช ครู บานไทรงาม สตูล 
47 นางสาวยาวาเรี๊ยะ หลงหัน ครู อนุบาลทุงหวา สตูล 
48 นางสาวมยุรี ชูฉางหวาง ครู อนุบาลทุงหวา สตูล 

 
 
 
 
 
 



 
ภาคกลาง 
ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
1 นางฤชากร ธนโชคสวาง ครูชํานาญการพิเศษ วัดวังศาลา กาญจนบุรี เขต 1 
2 นางสายชลี คูหาอุดมลาภ ครูชํานาญการ  วัดวังศาลา กาญจนบุรี เขต 1 
3 ตัวแทน   ครู บานหนองตาแพง กาญจนบุรี เขต 2 
4 ตัวแทน   ครู บานหนองตาแพง กาญจนบุรี เขต 2 
5 นางสาวณัฎฐวรี รุงเรืองศรี ครูชํานาญการ  บานวังไผ กาญจนบุรี เขต 2 
6 นางสาวพรพิมล ตันติวรธรรม ครูผูชวย บานวังไผ กาญจนบุรี เขต 2 
7 นายจารึก วิหค รองผอ.รร. อนุบาลพนมทวน กาญจนบุรี เขต 2 
8 นางสุนทรี ชินพัณณ ครู อนุบาลพนมทวน กาญจนบุรี เขต 2 
9 นายวิฑูรย ชินเจริญทรัพย ครู วัดตะคร้ําเอน กาญจนบุรี เขต 2 
10 นายสุเทพ เพงพินิจ พนักงานราชการ วัดตะคร้ําเอน กาญจนบุรี เขต 2 
11 ตัวแทน     บานหนองหิน กาญจนบุรี เขต 2 
12 ตัวแทน     บานหนองหิน กาญจนบุรี เขต 2 
13 นายนสุทธิพงษ พุทธิสาร ครู บานสระลุมพุก กาญจนบุรี เขต 2 
14 นางแววดาว ไตรรัตน ครู บานสระลุมพุก กาญจนบุรี เขต 2 
15 นายสุชาต ิ เอกปชชา ผอ.รร. วัดหนองตาง ู นครสวรรค เขต 2 
16 นายวิรัช สาติบุตร ครูชํานาญการ วัดหนองตาง ู นครสวรรค เขต 2 
17 นางสาวนันทพร ทับทิมศรี ครูชํานาญการ วัดสายลําโพงเหนือ นครสวรรค เขต 3 
18 นางบุญยรัตน ภูเรือน ครู วัดสายลําโพงเหนือ นครสวรรค เขต 3 
19 นางสาวธิภาพนัธุ กล่ินดวง ครู บานหลักสิบเกาสามัคคี นครสวรรค เขต 3 
20 นายมนัส ประจักษอํานาจ ครู บานหลักสิบเกาสามัคคี นครสวรรค เขต 3 
21 นางสุณ ี พญาพรหม ครู คศ.3 บานหนองสีซอ นครสวรรค เขต 3 
22 นายจําปา ถีจันทร ครู คศ.2 บานหนองสีซอ นครสวรรค เขต 3 
23 นางสุภารัตน ช่ืนภิรมย ครู วัดพนมเศษ นครสวรรค เขต 3 
24 นางธันยาภรณ กองสิงห ครู วัดพนมเศษ นครสวรรค เขต 3 
25 นางสาวจินนาฏ ทิวงศ ครู บานยางหวัลม เพชรบูรณ เขต 1 
26 นายอํานาจ สุขประเสริฐ ครู บานยางหวัลม เพชรบูรณ เขต 1 



 

ท่ี ชื่อ นามสกุล ตําแหนง โรงเรียน สพท. 
27 นางสาวเรณุมาศ ภักดีโต ครู คศ.1 บานเข็กนอย เพชรบูรณ เขต 2 
28 นางณิชากานต คํามา ครู คศ.1 บานเข็กนอย เพชรบูรณ เขต 2 
29 นางรัชดาภรณ ทับสีแกว ครูชํานาญการ บานอุมกะทาด เพชรบูรณ เขต 2 
30 นางชลธิชา ชัยวิชิต ครูชํานาญการ บานอุมกะทาด เพชรบูรณ เขต 2 
31 นายสุนทร สายทอง ครูชํานาญการ บานกลาง เพชรบูรณ เขต 3 
32 นายอนุชา ใจชื่น ครูชํานาญการ บานกลาง เพชรบูรณ เขต 3 
33 นางพิสมัย ถาวรกูล ครู รัฐประชานุสรณ เพชรบูรณ เขต 3 
34 นางสาวกาญจนา ถาวรกูล ครู รัฐประชานุสรณ เพชรบูรณ เขต 3 
35 นายประยุทธ พวงพุฒ ิ ครู คศ.2 บานวังอาง เพชรบูรณ เขต 3 
36 นางสาวแรงไหม นางแยม ครูอัตราจาง บานวังอาง เพชรบูรณ เขต 3 
37 นายภทัรศักดิ ์ มนทอง ครูผูชวย วัดแพรกษา สมุทรปราการ เขต 1 
38 นางสาวรัดดาวัลย เขื่อนคํา ครูผูชวย วัดแพรกษา สมุทรปราการ เขต 1 
39 นางพันวลี พันธิรัตน ครู คศ.1 สุเหราบานไร สมุทรปราการ เขต 2 

40 นางสาวจุฑาภรณ นาหวย ครู คศ.1 สุเหราบานไร สมุทรปราการ เขต 2 
41 นายวัฒนชาต ทัศนศร ครูชํานาญการ วัดศรีวารนีอย สมุทรปราการ เขต 2 
42 นายธีรพงษ พันธิรัตน ลูกจางชั่วคราว วัดศรีวารนีอย สมุทรปราการ เขต 2 
43 นางสาวมณีรัตน มหาสวัสดิ ์ ครู คศ.1 วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ เขต 2 
44 นางสาวใบชา สุทธิ ครูผูชวย วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ เขต 2 
45 นางอัญชลี เจริญฉิม ครู ไทยรัฐวิทยา 56  สิงหบุรี 
46 นางสาวชอทพิย แจงศิลป ครูผูชวย ไทยรัฐวิทยา 56 สิงหบุรี 
47 นายภิรมย กานธงชัย ครู คศ.2 อนุบาลพรหมบุรี สิงหบุรี 
48 นายเทพอนันท วงษเจียม เจาหนาที่ธุรการ อนุบาลพรหมบุรี สิงหบุรี 
49 นางพวงเพ็ญ อินทรเอี่ยม ครู บานหวยเปลา อุทัยธาน ีเขต 2 
50 นายกนกภณ เจริญรุงเรืองชัย ครู บานหวยเปลา อุทัยธาน ีเขต 2 

 
 
 
 



โรงเรียนแกนนํา 
ท่ี ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สพท. 
1 นายสมศักดิ ์ นอยวเิศษ ประเสริฐอิสลาม นนทบุรี เขต 2 
2 นางสาวธัญญพัทธ ธรรมประเสริฐ ประเสริฐอิสลาม นนทบุรี เขต 2 
3 นางสาวชลธิชา คัมภีร อนุบาลนนทบรีุ นนทบุรี เขต 1 
4 ตัวแทน   อนุบาลนนทบรีุ นนทบุรี เขต 1 

5 นางวาสนา 
สินสถิฤ
วิโรจน อนุบาลนครนายก นครนายก 

6 ตัวแทน   อนุบาลนครนายก นครนายก 
7 ตัวแทน   อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
8 นายธนา    อุทาพงษ  อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
9 ตัวแทน   ประถมศึกษาธรรมศาสตร ปทุมธานี เขต 1 
10 ตัวแทน   ประถมศึกษาธรรมศาสตร ปทุมธานี เขต 1 
11 นายชัยณรงค บุญฤทธิ์ วัดไทร (สินศกึษาลัย) นครปฐม เขต 2 
12 ตัวแทน   วัดไทร (สินศกึษาลัย) นครปฐม เขต 2 
13 ตัวแทน   เอกชัย สมุทรสาคร 
14 ตัวแทน   เอกชัย สมุทรสาคร 
15 ตัวแทน   ทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดโบสถ) ในพระราชปูถัมภ กรุงเทพมหานคร เขต 1 
16 ตัวแทน   ทีปงกรวิทยาพัฒน (วัดโบสถ) ในพระราชปูถัมภ กรุงเทพมหานคร เขต 1 
17 ตัวแทน   อนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร เขต 3 
18 ตัวแทน   อนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร เขต 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โรงเรียนท่ีพรอม 
ท่ี ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สพท. 
1 นายพร พรหมบุตร บานหนองนกเกรียน บุรีรัมย เขต 3 
2 นายไพฑูรย ช่ืนศรี บานหนองนกเกรียน บุรีรัมย เขต 3 
3 นางรชนก สองแสง บานแคนนอยหนองเลิง ยโสธร เขต 1 
4 นางสาวเพ็ญพกัตร สุตะคาน บานแคนนอยหนองเลิง ยโสธร เขต 1 
5 นายธัญกร อรัญโสติ กูจานวิทยาคม ยโสธร เขต 1 
6 นางสาวพรฤด ี ผองศรี กูจานวิทยาคม ยโสธร เขต 1 
7 น.ส.ดรุณ ี ทุมมาภรณ บานขามเปย อุบลราชธานี เขต 2 
8 นางมยุรา จันทรดวง บานขามเปย อุบลราชธานี เขต 2 
9 วาที ่ร.ต.อํานาจ อินทรสุนทร วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร 
10 นายสมเกยีรต ิ ฮะวังจ ู วัดศรีสุทธาราม สมุทรสาคร 
11 น.ส.สุจิตรา ขาวโต วัดดานชาง สุพรรณบุณ ีเขต 3 
12 น.ส.น้ําผ้ึง บุญวรรณ วัดดานชาง สุพรรณบุณ ีเขต 3 
13 ตัวแทน   อนุบาลลพบุรี ลพบุรี เขต 1 
14 ตัวแทน   อนุบาลลพบุรี ลพบุรี เขต 1 
15 ตัวแทน   อนุบาลลพบุรี ลพบุรี เขต 1 
16 น.ส.สุชาดา  จารงค ตะบิงติงง ี ยะลา เขต 2 
17 นางทวีลาภ พรหมทอง ตะบิงติงง ี ยะลา เขต 2 
18 นายนิรุจน อรุณวิง มิตรภาพที ่38 สุโขทัย เขต 2 
19 ตัวแทน   มิตรภาพที ่38 สุโขทัย เขต 2 
20 นายทรงวุฒ ิ กุลชาติ หวยตูมวิทยาคาร กาฬสินธุ เขต 1 
21 ตัวแทน   หวยตูมวิทยาคาร กาฬสินธุ เขต 1 
22 นายชิราวุธ บุพศิริ บํารุงพงศอุปถัมภ มุกดาหาร 
23 ตัวแทน   บํารุงพงศอุปถัมภ มุกดาหาร 
24 นายสุรการณ ผองสนาม บานโคกสี รอยเอ็ด เขต 3 
25 ตัวแทน   บานโคกสี รอยเอ็ด เขต 3 
26 นายสุรวิทย ธาดา บานดอนกลาง อุบลราชธานี เขต 1 
27 ตัวแทน   บานดอนกลาง อุบลราชธานี เขต 1 

 



ท่ี ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สพท. 
28 น.ส.ทิพยปทุม ประทุมสัน พระจันทรศรีสุข สุรินทร เขต 3 
29 นายเสถียร บุตรสิงห ประชาสามัคคี สุรินทร เขต 3 
30 นายภวูิช อินทรมา บานสําโรง บุรีรัมย เขต 1 
31 นายธัญวัฒน กาบคํา ปว นาน เขต 2 
32 นายเมธาว ี วัฒนะ ปว นาน เขต 2 
33 นางสาวนุจรนิทร จันตระ มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรต ิ นาน เขต 2 
34 นางสาวบานเย็น ศิลปทาว มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรต ิ นาน เขต 2 
35 นายบุญนาค ไชยศิลป บานปรางค นาน เขต 2 
36 นางลัดดา วีรวงศ บานปรางค นาน เขต 2 
37 นางเทียมจิต หาญยุทธ ชุมชนศิลาเพชร นาน เขต 2 
38 นางมยุเรศ ไชยอาย ชุมชนศิลาเพชร นาน เขต 2 
39 นายจกัรวรรดิ ์ ญาณกรสกุล บานสบเปด นาน เขต 2 
40 นายวัฒนศักดิ ์ เทพเสน บานสบเปด นาน เขต 2 
41 นางณัฐกฤตา บัวชุม บานทาหนามแกวสวนกลวย นครพนม เขต 2 
42 นายอดุลไทย บัวชุม บานทาหนามแกวสวนกลวย นครพนม เขต 2 
43 นางสาวเหมวดี ไชยฤทธิ์ บานบาแตตแูง ยะลา เขต 3 
44 นางสาวอามีเนาะ กอตอ บานบาแตตแูง ยะลา เขต 3 
45 นางกิ่งเพชร ธารพร ทุงศรีเมืองประชาวิทย กาฬสินธุ เขต 1 
46 นางชลารักษ โตโส ทุงศรีเมืองประชาวิทย กาฬสินธุ เขต 1 
47 นางสาวศมนกญัยา ไพโรจน ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค) สุโขทัย เขต 1 
48 นางสาวกนษิฐา ทองเกลี้ยง ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค) สุโขทัย เขต 1 
49 นางวงจนัทร ค้ําชู บานจะทิ้งพระ สงขลา เขต 1 
50 นายศภุกร ประนอม บานจะทิ้งพระ สงขลา เขต 1 
51 นางสุวลักษณ พฤกษหิรัญ สงขลาวิทยาคม สงขลา เขต 1 
52 นายนุทกานต เอสเอ สงขลาวิทยาคม สงขลา เขต 1 
53 นางสุปราณ ี ณ สุวรรณ วัดพรหมประดิษฐ สงขลา เขต 1 
54 นางอรพินธ อินนุกุล วัดพรหมประดิษฐ สงขลา เขต 1 



ท่ี ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สพท. 
55 นางองคนุช ผลยะฤทธิ์ วัดผาสุกกาวาส สงขลา เขต 1 
56 นางอมิณตรา ลักษาชมณ วัดผาสุกกาวาส สงขลา เขต 1 
57 นางสาวเบญจมาศ กิ่งด ี บานนาไพร อุตรดิตถ เขต 2 
58 นางสาวสุภาภรณ สุดเอียด รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช เขต 3 
59 ตัวแทน  รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช เขต 3 
60 นางพยอม สุขประเสริฐ บานหัวนา เพชรบูรณ เขต 1 
61 นายโสภณัฐ ขันทอง พิบูลอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร เขต 2 
62 นายดนัย  มณีวณัต พิบูลอุปถัมภ กรุงเทพมหานคร เขต 2 

คณะทํางาน 
ท่ี ชื่อ นามสกุล โรงเรียน สพท. 
1 นายวัชระ นาคกระแสร เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา เขต 2 
2 นางพนิตสุภา จตุรวงศ บานซับศรีจันทร นครราชสีมา เขต 4 
3 นายประมวล โตโคกสูง ภูวิทยา นครราชสีมา เขต 7 
4 นายขวัญชยั เจริญเนตร บานหนองโปง สระบุรี เขต 2 
5 นายสุรวุฒ ิ ซอกรัมย บานหนองนกเกรียน บุรีรัมย เขต 4 
6 นายยุทธพงศ หาญยุทธ   นาน เขต 2 

 
โรงเรียนท่ีจัดแสดงผลงาน  
ที่ โรงเรียน สพท.    
1 โรงเรียนพานพิเศษพิทยา เชียงราย เขต 2    
2 โรงเรียนนครวิทยาคม เชียงราย เขต 2    
3 โรงเรียนประเสริฐอิสลาม นนทบุรี เขต 2    
4 โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม    
5 โรงเรียนรอนพิบูลย นครศรีธรรมราช เขต 3    
      
      

หมายเหตุ : สําหรับโรงเรียนที่จัดแสดงผลงาน สทร. ไดจดัสรรคาวัสดุ จํานวน 2,000 บาท / โรงเรียน  
                     ใหแยกตางหากจากคาเดนิทางไปราชการ และไดโอนจัดสรรไปตั้งไวที ่สพท.ของแตละแหงแลว 



ตารางการประชุมเชิงปฏบิัติการการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse ในการจัดการเรียนการสอน 
ระหวางวันที่ 20 – 23 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแม็กซ กรุงเทพมหานคร 

 
         เวลา 
   ว.ด.ป. 

08.30 น.-09.00 น. 09.00 น.–10.00 น. 10.00 น.-11.00 น. 11.00 น. - 12.00 น. 13.00 น.-14.00 น. 14.00 น. -15.00 น. 15.00 น. - 18.00 น.  19.00 น.-21.00 น. 

20 พ.ค.53  ลงทะเบียน  

21 พ.ค.53  

พิธีเปดการประชุม 
โดย 

เลขาธิการฯ 
(ทานชินภัทร  
ภูมิรัตน) 

New Application 
โดย 

นายสุพจน ศรีนุตพงษ 
Microsoft (Thailand) Limited 

 

เทคนิคการนําเสนอดวยคอมพิวตอร 
แบบมืออาชีพ 

แนวทางการดาํเนิน
โครงการ  

MultiPoint Mouse 
โดย  

 (นางอัจฉรา จันทพลาบูรณ) 

แบงกลุม  

22 พ.ค.53 แบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานการใชโปรแกรม MultiPoint Mouse  
ในการจดัการเรียนการสอน 

แบงกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูผลงานการใชโปรแกรม  
MultiPoint Mouse ในการจดัการเรียนการสอน (ตอ) แบงกลุม (ตอ) 

23 พ.ค.53 นําเสนอผลงาน 
สรุปผล 

การดําเนนิงาน 
พิธีปด 

รับประทานอาหารกลางวัน 
 

รับประทานอาหารเย็น 

 

 
หมายเหตุ :   1.  ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

       2.  รับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00 น. - 13.00 น. อาหารเยน็เวลา 18.00 น. – 19.00 น. 
       3.  รับประทานอาหารวางและเครื่องดืม่เวลา 10.30 น. – 10.40 น. และ 14.30 – 14.40 น. 
 
 



 
 

 


