
ตัวบง่ชี้ที ่5.2 (สกอ.) กระบวนการบริการทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม
ตัวบง่ชี้ที ่9 (สมศ.) การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก

1 2 3 4 5 * 8 *9 10

เลขทีบ่นัทกึ

ขออนุมัติด าเนินการ ชื่อแหล่งทนุ (ทีไ่ด้รับ
อนุมัติ)

 (ทีไ่ด้รับจริง)

(ว/ด/ป) (บาท)  (บาท)

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์       70,451,902
1 โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพ

ด้านการเรียนการสอน
เศรษฐศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย”

ดร.วิษณุ  อรรถวานิช ศศ. ภาครัฐ ระดับชาติ หน่วยงาน
ด าเนินการเอง

โรงเรียนฯ 25 มีค.57 27 มีค.57 หน่วยงาน - -

2 โครงการพฒันาแรงงานส าหรับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง : 
กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
อาชีพเคร่ืองหนังธัญสุดา จังหวัด
นนทบรีุ

ผศ.รสดา  เวษฎาพนัธ์ุ
รศ.ดร.สุมาลี  สันติพลวุฒิ

ศศ. ชุมชน ระดับชาติ ตค.55 กย.56 ผู้เข้าอบรม           200,000

3 การพฒันาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใน
ภาคตะวันตก : กรณีศึกษาใน
พืน้ทีจ่ังหวัดกาญจนบรีุ

ดร.ธนา  สมพรเสริม ศศ. ภาครัฐ ระดับชาติ ตค.55 กย.56           200,000

4 งานวิจัยการพฒันาศักยภาพ
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์
อาหารในภาคตะวันตก : 
กรณีศึกษาในพืน้ทีจ่ังหวัด
สมุทรสงคราม

ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  บศุยพลากร ศศ. ภาครัฐ ระดับชาติ ตค.55 กย.56           200,000

 ชื่อกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการ และวิชาชีพ

ชื่อผู้ท าโครงการบริการวิชาการ 
และวิชาชีพ

หน่วยงานต้น
สังกัด

ความร่วมมือ
ของหน่วยงาน 6.1 ว/ด/ป 

เร่ิมต้น
6.2 ว/ด/ป ส้ินสุด

แบบเก็บข้อมูลดิบตัวบง่ชี้ที ่5.2   กิจกรรม/โครงการ การบริการทางวิชาการแก่สังคม

รายรับทัง้หมดของโครงการระดับของ
กิจกรรม/
โครงการ

รูปแบบการ
ด าเนินงาน

ชื่อหน่วยงานที่
ร่วมด าเนิน

กิจกรรม/โครงการ 
(กรณีทีช่่อง 9 เปน็

 2 และ 3)

ระยะเวลาด าเนินการ  แหล่งทนุ

ล าดับที่ 11 *12 13



5 การพฒันาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารใน
ภาคตะวันตก : กรณีศึกษาใน
พืน้ทีจ่ังหวัดนครปฐม

ดร.ปยิะพรรณ ช่างวัฒนชัย ศศ. ภาครัฐ ระดับชาติ ตค.55 กย.56           200,000

6 การฝึกงานภาคสนามและ
ประมวลผลของนิสิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์เกษตร ประจ าภาค
ปลาย ปกีารศึกษา 2556

อาจารย์ทีป่รึกษานิสิตชั้นปทีี ่3 ศกท. ชุมชน ระดับชาติ 3 กพ.57 8 กพ.57

7 โครงการ Smart Project in 
Thailand : CEO Agri-Food 
Case stutdy (Kasetsart 
University ร่วมกับ Cornell 
University)

ดร.กุลภา  กุลดิลก
ดร.อิทธิพงศ์  มหาธนเศรษฐ์
อ.อัจฉรา  ปทมุนากุล
ดร.รวิสสาข์  สุชาโต

ศกท. ภาครัฐ ระดับชาติ 3 มค.57 31 มค.57

8 โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรรุ่น
ใหม่ รุ่นที ่1

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากร

ศกท. ภาครัฐ ระดับชาติ 1 พย.56 28 กพ.57

9 โครงการความร่วมมือพฒันา
วิชาการ Certificate of  
Business Advisor (CBA) สอบ
ซ่อม

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร คณะ
เศรษฐศาสตร์

ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

20 กย.55 28 ธค.55     2,000.00           2,000.00

10 โครงการความร่วมมือพฒันา
วิชาการ Certificate of  
Business Advisor (CBA) 
ประกาศนียบตัรทีป่รึกษาทาง
ธุรกิจ รุ่นที ่18  กรุงเทพฯ

รศ.ดร.ชูชีพ  พพิฒัน์ศิถี
รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร

ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

23 มีค.56 27 กค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  5,850,000         3,900,000



11 โครงการความร่วมมือพฒันา
วิชาการ Certificate of  
Business Advisor (CBA) 
ประกาศนียบตัรทีป่รึกษาทาง
ธุรกิจ รุ่นที ่19 สุราษฏร์ธานี

รศ.ดร.ชูชีพ  พพิฒัน์ศิถี
รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร

ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

23 มีค.56 27 กค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  1,833,000         3,900,000

12 โครงการความร่วมมือพฒันา
วิชาการ Certificate of  
Business Advisor (CBA) 
ประกาศนียบตัรทีป่รึกษาทาง
ธุรกิจ รุ่นที ่20 ศรีราชา

รศ.ดร.ชูชีพ  พพิฒัน์ศิถี
รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร

คณะ
เศรษฐศาสตร์

ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

30 มีค.56 24 สค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  3,393,000         3,900,000

13 โครงการความร่วมมือพฒันา
วิชาการ Certificate of  
Business Advisor (CBA) 
ประกาศนียบตัรทีป่รึกษาทาง
ธุรกิจ รุ่นที ่21 ขอนแก่น

รศ.ดร.ชูชีพ  พพิฒัน์ศิถี
รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร

ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

31 มีค.56 1 กย.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

4134000         3,900,000

14 การฝึกอบรมหลักสูตร 
Competition for Trade

ผศ.ดร.กัมปนาท เพญ็สุภา ศศ. ภาครัฐ ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

ส านักงานพฒันา
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

มิย.56 ส านักงานพฒันา
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

     212,922           212,922

15 การฝึกอบรมหลักสูตร Grassroot
 Economic Development 
Following Sufficiency 
Economy Philosophy 2013

ผศ.ดร.ประพณิวดี ศิริศุภลักษณ์ คณะ
เศรษฐศาสตร์

ภาครัฐ ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

ส านักงานพฒันา
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

17 มิย.56 30 สค.56 ส านักงานพฒันา
ความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

  1,300,134         1,300,134



16 การฝึกอบรมเสริมสร้างทกัษะการ
บริหารสหกรณ์ หลักสูตร ; 
ไมโครซอฟต์เพาเวอร์พอยต์อย่าง
มืออาชีพ มิติอ๊อปเจ็คมีชีวิต รุ่นที ่2

อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ สหกรณ์ ภาครัฐ ระดับชาติ หน่วยงาน
ด าเนินการเอง

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 15 กพ.56 15 พค.56 ผู้ลงทะเบยีน            225,000

17 การฝึกอบรมเสริมสร้างทกัษะการ
บริหารสหกรณ์ หลักสูตรเพือ่เพิม่
สมรรถนะกรรมการและผู้ตรวจ
กิจการสหกรณ์ รุ่นที ่1

อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ สหกรณ์ ภาครัฐ ระดับชาติ หน่วยงาน
ด าเนินการเอง

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 1 กค.56 27 ธค.56 ผู้ลงทะเบยีน      355,500           355,500

18 การฝึกอบรมเสริมสร้างทกัษะการ
บริหารสหกรณ์ หลักสูตร : การ
จัดการข้อมูลทางบญัชีเพือ่การ
บริหารสหกรณ์ รุ่นที ่14

อ.ไพโรจน์ ล้ิมศรีสกุลวงศ์ ภาควิชา
สหกรณ์

ภาครัฐ ระดับชาติ หน่วยงาน
ด าเนินการเอง

เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 1 กพ.56 31 พค.56 ผู้ลงทะเบยีน           505,600

19 การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
การพฒันาเกษตรและสหกรณ์ รุ่น
ที ่59

ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน ศกท. ภาครัฐ ระดับชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

มีค.56 พค.56 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

  9,506,000         9,506,000

20 การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
การพฒันาเกษตรและสหกรณ์ รุ่น
ที ่60

ผศ.ดร.ธันวา  จิตต์สงวน ศกท. ภาครัฐ ระดับชาติ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

25 มิย.56 27 ธค.56 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

  9,506,000         6,380,000

21 การฝึกอบรมหลักสูตร CBA14 
(กรุงเทพมหานคร)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ภาควิชา
เศรษฐศาสตร์

ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

22 เมย.56 29 พย.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  2,700,000         3,000,000

22 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE22 
(เชียงใหม)่

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

22 มิย.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  4,017,000         3,900,000

23 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE23 
(สกลนคร)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

25 มิย.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  1,794,000         3,900,000



24 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE24 
(ตรัง)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

27 มิย.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  2,145,000         3,900,000

25 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE25 
(นครราชสีมา)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

20 กค.56 29 พย.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  3,900,000         3,900,000

26 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE26 
(นครศรีธรรมราช)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

22 สค.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  3,900,000         3,900,000

27 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE27 
(อุดรธานี)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

29 สค.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  3,900,000         3,900,000

28 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE28 
(เชียงราย)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

27 สค.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

3900000         3,900,000

29 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE29 
(กรุงเทพมหานคร)

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

24 สค.56 27 ธค.56 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

  3,900,000         3,900,000

30 การฝึกอบรมหลักสูตร CII รุ่นที ่4 
สอบซ่อม

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

28 กย.55 28 ธค.55 บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

    2,000.00           2,000.00

31 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE รุ่นที ่
12 สอบซ่อม

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

6 กย.55 27 ธค.55 ผู้ลงทะเบยีน     1,000.00           1,000.00

32 การฝึกอบรมหลักสูตร CRE รุ่นที ่
13 สอบซ่อม

รศ.ดร.สันติยา  เอกอัคร ศศ. ภาคเอกชน ระดับชาติ ด าเนินการ
ร่วมกับ

หน่วยงานอื่น

บริษัท เอฟ พ ีเอ็ม 
เซอร์ทฟิเิคต จ ากัด

6 กย.55 27 ธค.55 ผู้ลงทะเบยีน       500.00             500.00

33 โครงการสร้างทางเลือกใหม่แก่
ชาวนาในแนวทางการพฒันาที่
ย่ังยืน

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ สถาบนั
วิชาการด้าน

สหกรณ์

2  BSCM 29 พค.56 28 กพ.57 BSCM 0



34 โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ สถาบนั
วิชาการด้าน

สหกรณ์

1 31 สค.56 1 กย.56 เก็บค่าลงทะเบียน         37,840.00

35 โครงการอบรมหลักสูตรผู้
ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออม
ทรัพย์ รุ่น 14

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ สถาบนั
วิชาการด้าน

สหกรณ์

1 24 มีค.57 29 มีค.57 เก็บค่าลงทะเบียน       496,800.00

36 เวทเีสวนา "แนวทางการยกระดับ
สมรรถนะชาวนาสู่การเปน็มือ
อาชีพ"

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ สถาบนั
วิชาการด้าน

สหกรณ์

2 สปก.,สสค.,สวก.
สกว.,วิทยาเกษตร

,กรมอาชีวะ

18 กค.56 18 กค.56 สสค.       320,256.40

37 โครงการสัมมนาผู้น าเกษตรทียึ่ด
หลักธรรมมาภิบาลบริหารองค์กร

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ สถาบนั
วิชาการด้าน

สหกรณ์

2 มลูนิธิสจส. 18 กพ.57 18 กพ.57 มูลนิธิสจส.                   -   

38 โครงการประกาศเกียรติคุณและ
เสวนาวิชาการประจ าป ี2556

รศ.จุฑาทพิย์ ภัทราวาทและคณะ สถาบนั
วิชาการด้าน

สหกรณ์

2 สกว.
,สปก.
,กสส.

,กตส.,ธกส.
ขบวนการ
สหกรณ์ทัว่
ประเทศ

16 กย.56 16 กย.56 สกว.       506,350.00

*  หมายถึง ใหก้รอกสัญลักษณ์ทีเ่ปน็ตัวเลขแทนข้อความ
ช่อง 12 แหล่งทนุ

1  = บริการวิเคราะห ์ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม 1  = ทนุจากหน่วยงานต้นสังกัด
2  = บริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่างๆ ทางการศึกษา 2  = ทนุจากภายในมหาวิทยาลัย
3  = บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการแบบเก็บค่าลงทะเบยีน 3  = ทนุจากหน่วยงานภายในประเทศ
4  = บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการแบบใหเ้ปล่า 4  = ทนุจากหน่วยงานต่างประเทศ
5  = บริการจัดฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบติัการในลักษณะการว่าจ้าง
6  = บริการเกี่ยวกับสุขภาพทีน่อกเหนือจากหน้าทีค่วามรับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
7  = บริการศึกษา วิจัย ส ารวจ การวางแผน การจัดการ
8  = บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม
9  = บริการวางระบบ ออกแบบ สร้าง ประดิษฐ์ และผลิต
10  = บริการอื่นๆ 

ช่อง 18 โครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์
1. บรรลุวัตถุประสงค์ตามทีร่ะบใุนโครงการหรือกิจกรรม

2. จ านวนผู้เข้าร่วมจริงต่อจ านวนทีก่ าหนดในโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. คะแนนความพงึพอใจโดยรวมเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

4. ข้อค าถามย่อยเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจมีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. ข้อค าถามย่อยเกี่ยวกับการน าความรู้ไปใช้ใหเ้กิดประโยชน์มีคะแนนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

ช่อง 7 ลักษณะการบริการวิชาการ



        หมายเหตุ  ค าตอบในข้อ 3 ถึงข้อ 4  มาจากผู้ตอบไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการทัง้ทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลทีเ่กิดกับนิสิต อาจารย์และบคุลากรผู้ใหบ้ริการ ทัง้ในด้านการน าความรู้



15 16 17 19 20 21

1 2 3 4 5 สถานะโครงการ ขออนุมัติ

ค่าใช้จ่าย รวม อยู่ระหว่าง ปดิโครงการ

มก. 
(....%)

คณะ 
(....%)

ภาควิชา 
(....%)

ศูนย์วิจัยฯ 
(....%)

(บาท) (บาท) ด าเนินการ/
เสร็จส้ินแล้ว

(ว/ด/ป)

18 โครงการ/กิจกรรมทีบ่รรลุวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์

เอกสาร
หลักฐานค่าอ านวยการ  (10 %) บรรลุ =

 /ไม่
บรรลุ =

 x

ร้อยละ
≥ 80%

ค่าเฉล่ีย
≥ 3.51

ค่าเฉล่ีย
≥ 3.51

ค่าเฉล่ีย
≥ 3.51

จ านวน
ผู้เข้าร่วม

/ผู้รับ
บริการ

จ านวน
ผู้ตอบ

แบบสอบ
ถาม

ผลการ
ประเมิน 
(คะแนน
เต็ม 5)

รายจ่ายทัง้หมดของโครงการ

14



993500

93000

150000

ปดิโครงการ 
แล้ว

150 95 4.26 แผ่น
ประชา
สัมพนัธ์
,ใบสมัคร
,ผล
ประเมิน



47 31 4.26

87 71 4.08

- - -

8 8 4.43 ปดิโครงการ 
17 กค.56

15 - -



30 28 4.11 ปดิโครงการ 
10 กย.56

 

ปดิโครงการ 
17 กย.57

พค.56 95 86 4.12

110 100 3.82

90 72 4.25

- - -

46 32 4.31



55 41 4.22

52 34 4.24

45 35 4.32

39 30 4.2

34 31 4.13

141 103 4.15

ปดิโครงการ 
แล้ว

ปดิโครงการ 
แล้ว

ปดิโครงการ 
แล้ว






