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2.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
ก.ก.2537กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.5 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 3 กก
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3.1 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก ก.ก.2537
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
ก.ก.2542กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
3.2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก-กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
3.4
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
3.5
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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ก
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2.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
3.5
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
3.6
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
3.8
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4.1กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
4.2กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
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5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
5.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.2 กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
5.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.1
กกกกกกกกกกกกกกกกก,กกกกกกกกกก
กกก., กกกกกกกกกกกกกก
1.2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
1.3
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.4
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.5
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.2 กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
2.3
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.4
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

2.5
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกก
3.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.3
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.4
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
3.5
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,
กกกก ,กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.6 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
3.8
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกก
3.9
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
/4.กกกกกกกกกกก...
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4.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก

4.2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก,กกกกกกกกกกกกกก
5.2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
5.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก ก.ก.2537
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก ก.ก.2542
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก. กกกกกกกกก
Swot กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
SWOTกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 7
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก ก.ก.2537
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก ก.ก.2542 กกกกกก
/5.1
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5.1 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
(1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
(2) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกกกกก กกกกกกกกกกก
(3) กกกกกกกกกกกกกก
(4) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
(5) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
(6) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
(7) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
(2) กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
(3)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
(4)กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(5) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
(6) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(7) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
(8) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(9) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

5.3 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
(1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(2) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
(3) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
(4) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
(5) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
(6) กกกกกกกกกกก
(7) กกกกกกกกกกกกกก
(8) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
5.4 กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
/(1)
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(1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
(2) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(3) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(4) กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

(5) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกกกกกกกกกกกกกก
(6) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
(7) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(8) กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.5
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
(1) กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
(2) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
(3) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
5.6 กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
(1) กกกกกกกกกกกกกก
(2) กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
(3) กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
(4) กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก

(1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
(2) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(3) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
/(4)
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(4) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกก
1.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

4.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
8. กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
4. กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
4 กกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
67 กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
/8.
กกกกกกกกกกกก...
11
8. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก.ก.2537
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
ก.ก.2542กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกกกกก
8.1 กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกก
1.กกกกกกกกกกกกก 1.กกกกกกกกกกกกกกก

กก.
.
1.1
1.1
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

1.2
กกกกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
1.2กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
- กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
1.3
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
1.3กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
ก

12
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก
ก
1.กกกกกกกกกกกกกกก 1.
.(กกก)
กกกกกกกกกกกกกกก.(
1.4 กกกกกกกกกกกก
กกก)
กกก.
1.4 กกกกกกกกกกกก
กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

1.5 กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

1.6
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

1.5 กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก

1.6
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.7
กกก

กกกกกกกกกกกกกกกก 1.7
ก
กกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
ก

กกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กก กกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

1.8
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

1.8
กกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

- กกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

1.9
กกกกกกกกกกกกกกกก 1.9
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกก กกกก
-

-

กกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกก
- กกกกกกกกก

1.10 กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก
ก
1.11
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
2.1 กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
2.2 กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
2. กกกกกกก
2.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกก
2.1.1 กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
2.3
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
2.1.2 กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

2.1.3

กกกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกก

2.1.4 กกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

2.2
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกก
กกก
2.3
กกกกกกกกกกกกกกกกก

3. กกกกกกก
3.1 กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก

3.2
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกก

3.3
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกก

3.4
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกก

3.5
กกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกก

กกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
- กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

3. กกกกกกก
3.1 กกกกกกกกกกกก
3.1.1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
3.1.2
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกก
3.1.3
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
3.1.4
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก

3.2
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกก

3.3
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก

3.6
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

ก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก

3.4 กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกก
กกก
4.
4.
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
4.1
4.1
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

4.2
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

4.2
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

4.3
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

4.3
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

4.4
กกกกกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
ก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

-

กกกกกกกกกกกกกกก
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8.2 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก 3 กก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกกกกกก)
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
“กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก”

2.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกก 2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
4.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกก 5.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 6.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกกกกกกกกกกกกกกกก OTOP
กกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
“กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก”
3.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
“กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก”
4.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 7 กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 :
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2 :
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 : กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (OTOP) /
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 5 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 6 : กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 7 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
: กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 6 กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 : กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 : กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4 : กกกกกก
กกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 5 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 6 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
: กกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกก 6 กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 5 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 6 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 6 กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 1 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 2 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 4 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 5 : กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 6 :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
:
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก 1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก :
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
1)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
-กกกกกกกกกก,กกกกกกกก,กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
-กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก

-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
1) กกกกกกกกกกกกกกกก
-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก(กก)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2) กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
3) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
2)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกก
-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
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-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก

-กกกกกกกกกกกกกกกกกก
2)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก (กกกก.)กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
-กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก,ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก (กกกกกกกกกกกกกกกก)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก ( Strengths )

1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
2.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
3.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4.
กกกกกกกกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
5.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
6.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
7.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก ( Weaknesses )
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
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กกกกก ( Oppertunities)
1. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
6. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก
กกกก 4 กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกก ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7. กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
8. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
9. กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก ( Threats )
1. กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
4.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
6. กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7. กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก กกกกกก
8. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กกกกกกกกก)
กกกกกก

กกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกก ก.ก. 2558-2560 กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
(กกกกกกกก)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกก/
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
ก

กกกกกกกกกกกก
กกกกกกก

กกกกกกกกก
กกกก

กกกก
กกกก
กกกก

กกก
กกก
กกก
กกก
กกก
กกก

กกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
กกก
กกกกกกกก
3
กกกกกกกก
กก
2558 2559 256
0

กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกก
1.
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
-

กกกกกกกกก
กกกกก

กกกกก/กก

2558

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

1

1

1

1

-

กก
กก
กก
กก

255
2560
9
-

-

กกกก

กกกกกกกกก
กกกกก

กกก

กกกกกกกกก

กกก

-

-

-

-
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กกกก

กกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
ก
กก.กกก.กกกกกก
กกกกกกกกก
กก.กกก.กกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กก
-

กกกกกกก

กกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก

กกกก
กกกก

1

1

1

1

-

-

-

กกกก
กกกก
กกกก
กกกก
กก

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกกก

3

3

3

3

-

-

-

17

17

17

17

-

-

-

2. กกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกก
2.1
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกก

กกกกกกกกก
กกกกกกก

กกก

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกกกกก
กกกกกกก

กกก

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกกก

กกกกกกกก
กก/กกกกก
กกก

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกกก

กกกกกกก
กกก

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกก

กกกกกกก
ก

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกก

กกกกกกก
กกก

กก
กก

กก
กก

กกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกก
กก.กกก.กกกก
กกกกกกกกก
กก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกก

กกกกกกก
ก

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

9

9

9

9

-

-

-

3. กกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกกก
กกกกกกก

กกก

1

1

1

1

-

-

-

กก
กก

กกกกกกกกก
กกกกกกก

กกก

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กก
กก

1

1

1

1

-

-

-

กก
กก

3.1
กกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกก
กกกกกก

กกกกกกกก
กก/กกกกก
กกก
กกกกกกกก
กก/กกกกก
กกก
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กกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกก
กก

กกกกกกกกก
กก.กกกกกกกก กกกกกกกกก
กกก
กก
กกกกกกกกก
กก.กกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กก.กกก.กกกก
กกกกกกกกก
กก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกก
ก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกก

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

14

14

14

14

-

-

-

4.
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
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กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

กกกกกกกก
กกกกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกก

กกกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกกก

กกกกกก

กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
- กกก

กกก
กกก
กกก
กกก
ก
กกก
กกก
กกก
ก

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกก

ก.ก.2

1

1

1

1

-

-

-

กกก

ก.ก.1
กกก
กกก
กกก
ก

10

10

10

10

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

กกกกกกกกกก

กกกกกกกก
กก

กกกกกกกกกก

กกกกกกกก
กก

กกกกกกกกกก

กกกกกกกก
กก

กกก
กกก
กกก
ก
กกก
กกก
กกก

กก
กก

กก
กก

ก
กก
ก

ก
กก.กกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
ก
- กกกกกก
กกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกก
ก

กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
ก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
ก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
ก
กกกกกกกก
กกกกกกกก
ก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

3

3

3

3

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

27

27

27

27

-

-

-

67

67

67

67

-

-

-

กก
กก
8

25

26
9.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
9.1) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก 18 กกกกกกก 29
กกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกก กกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก 6
กกกกกกก 6 กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 4
กกกกกกก 8 กกกกก กกกกกก
ก
ก
ก
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

กกก กกกกก
กกก กกก กกกกก
กก กกก กกกก กกก
กกกกกกก
(กก) กกก
ก
กกกกกกกกกกกก กกก.
1 28,930 11,200 481,560
8 (กกกก กกก.)
กกกกกกกกกกกก กกก.
1 26,460 3,500 359,520
7 (กกกกกกก กกก.)
กกกกกกกกกกกกกกก
1 23,550 3,500 324,600
กกก 7
(กก.กกกกกกกกกกกก)
กกกกกกกกกกกกกกกก 1 20,770
249,240
กกกกกกกกกกกกกกกก
3-5/6ก
กกกกกกก 3-5/6ก
1 18,590
223,080
กกกกกกกกกกกกก
1 19,100
229,200
กกกกกกกกกกกกกกก
1 15,270
183,240
กกกกกกกกกกกกกกก
กกก ก.3
กกกกกกกกกกกกกกก
1 15,000
180,000
กกกกกกกกกกกกกกก
กกก ก.3
กกกกกกกกกกกกกกก
1 10,890 1,395 147,420
ก ก.1
กกกกกกกกกกกกกกก
1 11,620 665
147,420
กก ก.1
กกกกกกกกกกกกกกก
1 9,000
108,000
กก ก.1
กกกกกกกกกกกกก ก.1
3 9,000
324,000

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
2558

2559

2560

14,040 14,280 14,640
12,240 12,960 13,440
11,280 11,760 11,880
10,560 10,800 10,920
6,480 6,840
8,880 8,880
7,440 7,680

69,60
8,640
7,920

7,200 7,560

7,800

5,280 5,520

5,760

5,640 5,880

6,120

4,320 4,320

4,320

12,960 12,960 12,960

2. กกกกกกก กกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก 6
กกกกกกก 4 กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 1
กกกกกกก 1 กกกกก กกกกกก
ก
ก
ก
1

กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก 7 (กก.กกกกกกก)
2 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกก 6
(กก.กกกกกกกกกกกก)
3 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 3-5/6ก
4 กกกกกกกกกกกกกก 35/6ก
5 กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 2-4/5
6 กกกกกกกกกกกกกกก
ก 2-4/5
7 กกกกกกกกกกกกก ก.1

กกก
กกก กกก กกกกก
กก กกก กกกกก กกก
(กก) กก กกกก
กก
-

กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
2558

2559

2560

409,080 13,920 13,920

-

-

-

-

278,820 10,740 10,740

1

20,360

-

244,320

1

15,540

-

199,800 7,440

7,320 7,200

1

14,570

-

174,840 6,840

6,960 7,440

1

15,920

-

198,840 8,880

9,000 9,000

1

9,000

-

108,000

4,320 4,320

9,960 10,200 10,560

4,320
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3. กกกกกกก กกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก 2
กกกกกกก 2 กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 7
กกกกกกก 14 กกกกก กกกกกก
ก
ก
ก
1
2
3
4

กกกก
กกกกกกกกกกก
กกกก กกกกก
กกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกก
ก กกกกก กกก
2558 2559 2560
กก
กกก กกกก
(กก)
ก
กกกกกกกกกกกกกก
409,080 13,920 13,920
กก 7
กกกกกกกกกกก 6ก
1
17,690
212,280 9,000 9,120 9,240
กกกกกกกกกกกกกก
1
14,370
172,440 6,960 7,200 7,560
กกกก ก.2
กกกกกกกกกกกกกก
1
12,880
154,560 6,240 6,480 6,720

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กกกกกกกก ก.2
กกกกกกกกกกกกกก
กก ก.1
กกกกกกกกกกกกกก
กกก ก.1 (กกกกกกก)
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
ก.1
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
ก.1
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
(กกกกกกก)
กกกกกกกกกกกกกก
กก ก.1
กกกกกกกกกกกกกก
กก ก.1
กกกกกกกกกกกกกก
กกก ก.1
กกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกก
(กกกกกกก)
กกกกกกกกกกก

1

9,580

1,500

132,960

4,680

4,800 5,040

1

-

-

-

-

1

11,620

665

147,420

5,640

5,880 6,120

1

11,210

1,075

147,420

5,400

5,640 5,880

1

-

-

-

-

1

9,400

1,500

130,800

4,560

1

9,000

-

1

9,400

1,500

130,800

4,560

4,800 4,920

2

9,000

-

216,000

8,640

8,640 8,640

1

-

-

-

-

1

9,000

-

108,000

4,320

-

-

-

-

4,800 4,920

324,000 12,960 12,960 12,960

-

-

4,320 4,320

4. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก.กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก 5
กกกกกกก 12 กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 3
กกกกกกก 4 กกกกก กกกกกก
ก
ก
ก
1
2
3
4
5

กกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกก กกกกก
กกกกกกกก
ก
กกกกกกก
ก
กกกก กกก
(กก) กกก
2558
2559
2560
ก
กกกกกกกกกกกก
1
19,970
281,640 11,040 10,920 11,160
กกกกกกกก 6
กกกกกกกกกกกก
242,700 8,580 8,580
กกก 3-5/6ก
กกกกกกกกกกกก
2
9,000
216,000 8,640
8,640 8,640
ก ก.1
กกกกกกกกกกก
1
9,000
108,000 4,320
4,320 4,320
ก.1
กกกกกกกกกกกก
8
638,328
-

6
7
8
9

กก
กก.กกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

-

-

-

485,280

-

-

-

2
1
1

16,570
15,800
9,400

1,500

198,840
189,600
130,800

4,560

4,800

4,920
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9.2)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
1) กกกกกกกกกก ก.ก. 2558 กกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
1.1. กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 1 กกกกกกก 1 กกกกก
ก
ก
ก

กกกกกกก

กกกกกกกกกกก
1 กกกกกกกกกกก
กกกก ก.1

กกกกกกกกกก
กกกกกก
กกก
กกกก
กก กกกก
กกกก
(กก) กกกก
กกกก
ก
กก
1

9,400

1,500

กกกก กกกกกกก
กกกก กกกกกกก
ก
ก
กกกก กกกกกกกก
กกก
กกกกกก
-

130,800

1.2. กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
2 กกกกกกก 2 กกกกก
ก
ก
ก

กกกกกกก

กกกกกกกกกกก
กกกกก 1-3/4
กกกกกกกกกกก
2 กกกกกกกกกกก
กก ก.1
1

กกกกกกกกกก
กกกกกก
กกก
กกกก
กก กกกก
กกกก
(กก) กกกก
กกกก
ก
กก

กกกก กกกกกกก
กกกก กกกกกกก
ก
ก
กกกก กกกกกกกก
กกก
กกกกกก

1

4,870

-

22,760

165,780

1

9,400

1,500

-

130,800

1.3. กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกก
1 กกกกกกก 1 กกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกก
ก

กกกกกกก

กกก

กกกกกกก
กกกกกกก
กกกก

ก

กกกกกกกกกกก
1 กกกกกกกกกกก
กก ก.1

(กก)

1

กกกก
กกกก
ก

กกกก
กกกก
กกกก
กก

9,400

1,500

ก
ก
กกกก กกกกกกกก
กกก
กกกกกก
-

130,800

2) กกกกกกกกกก ก.ก. 2559
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
3) กก 2560
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
9.3) กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกก
ก
กก 2558
กก 2559
กก 2560
ก
ก
1
35,000,000
35,000,000
35,000,000

10. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกก.
(กกกกกกกกกกกก
กกก. 8)
กกกกกกก กกก.
(กกกกกกกกกกกก
กกก. 7)
กกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
(กกกกกกกกกกกก
กก กกก.
(กกกกกกกกกก
(กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
(กกกกกกกกกก
กกก.กกกกก
7)
(กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 7)
7)
1. กกกกกกกกกก
1. กกกกกกกกกกกกกก
1.
1. กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
7)
กกกกกกก 6)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกก
กก กกก.
กกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กก

กกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกก

2.
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
ก
3.
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก

-

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

2.
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
3.
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก

กกก
2. กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
ก
3. กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
4. กกกกกกกกกกกกกก
กกก
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12. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก กกกกกกกกกกกกกกก
3 กก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3
กก กกกกกกก กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
1.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก Put the
right man on the right job
2.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
3.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
4.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกกกกกกกก 1 กกกกก
7.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
35
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก (กก ก.ก.
2558 – 2560)
8. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
9.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 50%
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
10.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
11.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก 2 กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก

12. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกก กก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
13. กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ก.ก.)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก 11 กกกกกกกก ก.ก. 2556
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกก
ก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกก
ก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกก
6.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
7. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
8.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

9.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 9
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กกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก (ก.กกก.)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก 4 กกกก กกกกกก กกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก 25
กกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 18
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก 1
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกก.กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกก.กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก/กกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 1 กกกกกก
กกกกกกกกกกกก กกก.6 ,
กกกกกกกกกกกก กกก.7
กกกกกกกกกกกกกกกกกก ก
กกกกกกกกกกกกกกกก ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก 3-ก/6ก กกกกกกก 3-5/6ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก 3-5/6ก กกกกกกกกกกกกกกกกก 2-4/5
กกกกกกกกกกกกก 2
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก (กก) กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก/กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 2 กกกกกก
กกกกกกกกกกกกก 3-ก/6ก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 6
กกกกกกกกกกกกกกก 3-5/6ก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก ก-ก/ก
กกกกกกกกกกกกก 3
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกก กกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก ก.1-13
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 3 กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก 7
กกกกกกกกกกก ก-ก/ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก/กก กกกกกกกกกกกกกกกก ก-ก/ก
กกกกกกกกกกกกกกกกก 2-4/5
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกกก 2556
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกก กกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกก
ก.ก.ก.กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก กกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกก กกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก 6 กกกกกกกกก 7
กกกก 2556 กกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 40
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกก 7
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก
กกกกกกกกกก
(2555-2557)
กกกกกกกกกกกกกกกก 6 กกกกก กกกกกกกกกกก 4
กกกกก กก
กกกกกกกกก 2 กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก 3 กก(2555-2557)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก กกกกกก

- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกก 3-5/6ก 1
กกกกก
- กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกก 2-4/5 กกกกก 1 กกกกก
กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก
กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กกก
กกกกกกกกกกกกกกกกก กกกก 2
กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก 3 กก(2555กก.กก.กกกกกกก
2557)
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 5
กกกกกกกกกกกกกกกก 4 กกกกก กก
กกกกกกกกก 1 กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกก
- กกกกกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกก 3-5/6ก กกกกก
1 กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกก. กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.กกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
ก กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก.
กกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก กกก.กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกก กกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกก
1. กกกกกกกก กกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกก
กกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
2. กกกกกกกก กกกกกก
กกกก
กกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกก
3. กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกก.กกกกกกก
กกกกกกกกกก
4. กกกกกกกกก กกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
5. กกกกกกกกก กกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก
6. กกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก (กก.กก.กกกกกกก)
กกกกกกกกกก

7. กกกกกกกกกกกก กกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกก กก.กก.กกกกกกก
กกกกกกกกกก
8. กกกกกกกกกกกกก กกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกก/กกกกกกกกก
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