
 

 

 

 

 

๑. ช่ือทีม    SAGU SRM 

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  โครงการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าสาคูในพ้ืนท่ีตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม q ด้านการสร้างรายได้ q ด้านวัฒนธรรม 

q ด้านการเกษตร q ด้านการศึกษา 

  q ด้านสาธารณสุข R ด้านส่ิงแวดล้อม 

  q ด้านสังคม q อ่ืน ๆ (ระบุ   ) 

๓. พ้ืนท่ีดำเนินการ ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพ้ืนท่ีดำเนินโครงการ 

 พื้นที่ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เป็นเขตที่มีป่าสาคูมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่จะทำ

นาโดยอาศัยระบบนิเวศป่าสาคูดังกล่าว แต่ว่าการพัฒนาแบบใหม่ที่มุ่งให้ชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจ ทำให้

รัฐเข้ามาพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ต่าง ๆ คลองป่าสาคูที่อำเภอนาโยงก็ถูกระบบชลประทาน

สมัยใหม่เข้ามารื้อป่าสาคูทิ้งและขุดลอกให้มีลักษณะเป็นแบบคลองแบบใหม่ พร้อมทั้งสร้างระบบฝายก้ัน

น้ำและระบบส่งน้ำต่าง ๆ แทนระบบชลประทานของชุมชนที่ชาวบ้านสืบทอดและสร้างสรรค์ต่อเนื่องกัน

มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ในขณะที่ชาวบ้านก็ถูกกระตุ้นให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทำให้ต้องใช้สารเคมี

สำหรับการเพิ่มผลผลิตของไร่นา ทำให้สารเคมีจำนวนมากถูกชักล้างลงคลอง ส่งผลให้สัตว์น้ำ ในระบบ

นิเวศป่าสาคูอยู่ไม่ได้ ยิ่งชาวบ้านหาจับสัตว์น้ำในป่าสาคูไม่ได้ความสนใจในป่าสาคูก็ย่อมลดน้อยลง ผลท่ี

ตามมาอีกชั้นหนึ่งคือเมื่อความสมดุลของชีวิตต่าง ๆ ในป่าสาคูเปลี่ยนแปลงไป ปรากฏว่าจำนวนหนูนาใน

ป่าสาคูเพิ่มมากขึ้นและออกไปทำลายข้าวของชาวบ้าน ชาวบ้านก็แก้ปัญหาด้วยการโค่นป่าสาคูทิ้ง และ

ด้วยความไม่สนใจป่าสาคูดังกล่าว ชาวบ้านก็มักเผาซังข้าวโดยไม่สนใจว่าไฟจะลามไปลุกไหม้ป่าสาคู

หรือไม่ ดังนั้นป่าสาคูที่หลงเหลือจากการทำลายของระบบชลประทานของรัฐก็ถูกทำลายไปอีกส่วนหน่ึง

โดยชาวบ้านเอง  ในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ ชาวบ้านยังไม่ตระหนักถึงผลเสียหรือผลกระทบ

ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพวกตน จนกระทั่งการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการใช้ที่ดินได้ดำเนินมาระยะหน่ึง 

ชาวบ้านก็พบปัญหาต่าง ๆ เช่นเดียวกับเกษตรกรท่ัวไป คือรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ในขณะท่ีการพ่ึงตนเอง

แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ทาํ) ดี 

เลขที& 
.................................. 
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ได้ลดลงไปมาก ประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ซึ่งมีผลทำให้ชาวบ้านยิ่งเดือดร้อนมาก

กว่าเดิม 

 นอกจากนี้ จากการสอบถามเด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอนาโยงในปัจจุบันนี้ ปรากฏว่า เด็กและ

เยาวชนกในพื้นที่กว่าร้อยละ ๖๐ ไม่รู้จักต้นสาคู ไม่ทราบว่าต้นสาคูมีประโยชน์ต่อตนเองและระบบนิเวศน์

อย่างไร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญ เพราะเมื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่เริ่มไม่รู้จักต้นสาคู การอนุรักษ์และการ

ทำให้ดำรงไว้ของต้นสาคูจึงทำได้ยากมาก ทางสมาชิกในทีม SAGU SRM ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญใน

ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จึงมีแนวคิดที่จะจัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคูขึ้น เพื่อให้เกิดการดำรงไว้ซ่ึง

ระบบนิเวศน์ป่าสาคูอย่างย่ังยืนโดยมีเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคล่ือนโครงการ    

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 

  ป่าสาคู เป็นระบบนิเวศน์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลโคกสะบ้า 

อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ความสำคัญของสาคูนั้น ประการแรกสุดเป็นความสำคัญในเชิงนิเวศซึ่งเกิดจาก 

คุณลักษณะทางธรรมชาติของสาคูเอง อีกประการหนึ่งเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรมที่คนสามารถเรียนรู้

คุณลักษณะของสาคูและนำไปดัดแปลงใช้ประโยชน์ได้  ความสำคัญในเชิงนิเวศนั้นพบว่าป่าสาคูช่วยรักษา

ความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ทำนา เนื่องจากสาคูเป็นพืชที่มีรากดูดซับน้ำไว้ได้มาก ดังนั้นน้ำฝน น้ำคลอง จึงไม่

สูญหายกลายเป็นไอหรือไหลลงทะเลไปเพราะรากสาคูจะดูดเข้ามาเป็นความชุ่มชื้นของผืนดิน ยิ่งหากป่า

สาคูมีขนาดใหญ่ ประโยชน์ในการช่วยสร้างความชุ่มชื้นให้แก่ดินยิ่งมีมาก ด้วยการรักษาความชุ่มชื้นไว้

ดังกล่าว จึงพบว่าแม้ในหน้าแล้งที่ลำคลองแห้งผาก แต่ชาวบ้านยังสามารถหาปลาได้โดยขุดลงไปบริเวณท่ี

มีต้นสาคูขึ้นอยู่ ซึ่งจะพบว่ายังพอมีน้ำอยู่ข้างล่างและปลาก็อาศัยอยู่ในน้ำดังกล่าว เช่น ปลาช่อน ปลาดุก 

ปลาหมอ 

 ในช่วงหน้าน้ำนอกจากป่าสาคูจะดูดซับน้ำไว้ได้ส่วนหนึ่งแล้ว ต้นสาคูยังมีส่วนสำคัญที่ไม่น้ำไหลเชี่ยว

ลงทะเลไปย่างรวดเร็ว เพราะต้นสาคูจะขึ้นในคลองขวางทางน้ำเดินไว้ลักษณะเดียวกับการทดน้ำ ทำให้น้ำ

ไหลช้า และระดับน้ำสูงขึ้นมาก ชาวบ้านจะขุดคลองไส้ไก่เล็ก ๆ ไว้สำหรับรับน้ำเข้านา หากไม่มีต้นสาคู

ขึ้นอยู่ในคลอง นอกจากน้ำจะไหลลงทะเลไปอย่างรวดเร็วแล้ว ระดับน้ำก็จะไม่สูงพอที่เข้านาได้ ยกเว้นใน

ฤดูท่ีน้ำลดลงแล้วชาวบ้านก็ยังสามารถตัดต้นสาคูทำฝายกักน้ำเป็นช่วง ๆ เพ่ือน้ำเข้านาได้อีก 

 ในแง่มุมทางวัฒนธรรมนั้นพบว่า คนในภาคใต้มีความรู้และสามารถนำส่วนต่าง ๆ ของต้นสาคูมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น ชาวบ้านรู้มานานแล้วว่าในต้นสาคูนั้นมีแป้ง ซึ่งสามารถนำไปทำอาหาร

ได้ เพียงแต่ว่าในสมัยก่อนข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านจึงใช้แป้งสาคูสำหรับเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่ เช่น 

เลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู ส่วนอื่น ๆ ของต้นสาคูชาวบ้านก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งสิ้น เช่น ใช้ใบสำหรับทำ

ตับมุงหลังคาและฝาบ้านที่อยู่อาศัยในลักษณะเดียวกับใบจาก ใช้ก้านใบย่อยที่ชาวบ้านเรียกว่าก้านสาคูมา

เหลาทำเป็นไม้กวาด ใช้ยอดอ่อนของสาคูทำอาหารได้เช่นเดียวกับยอดมะพร้าว ใช้ทางสาคูสำหรับการจัก
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สาน ใช้ยางสาคูสำหรับรักษาเริม และรักษาฝ้าของสาว ๆ ที่เกิดขึ้นหลังฤดูปักดำหรือเก็บเกี่ยว ผลของสาคู

ก็ใช้รับประทานได้และใช้เป็นยาพ้ืนบ้านสำหรับช่วยลดความดันโลหิตสูงและบรรเทาโรคเบาหวาน เป็นต้น 

 ด้วยความสำคัญของสาคูดังกล่าว เรื่องของสาคูจึงเข้าไปปรากฏอยู่ในความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ

ของชุมชน เช่น พื ้นที ่อำเภอนาโยง จังหวัดตรังเมื ่อมีการแสดงมโนราห์แก้บน จะต้องใช้ใบสาคู

ประกอบการแก้บนด้วย หากไม่มีใบสาคูร่วมอยู่ในพิธีกรรมดังกล่าว ชาวบ้านเรียกว่าไม่หมดเหมย คือ 

พิธีกรรมยังไม่เสร็จหรือถือว่ายังไม่มีการแก้บน นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับทวด โดยชาวบ้านเล่าต่อ

กันมาแต่อดีตว่า มีทวดเจ้าที่ขี่ช้างมาที่ป่าสาคูและมีข้อห้ามทำลายต้นสาคู แต่สามารถที่จะนำเอาต้นสาคู

มาใช้ประโยชน์ได้ ห้ามท้ิงส่ิงสกปรกลงไปในแหล่งน้ำท่ีมีป่าสาคูอยู่ 

 ป่าสาคูเริ่มหมดความสำคัญและความหมายแบบเดิมต่อชาวบ้านไป เมื่อเข้าสู่ยุคพัฒนาเศรษฐกิจท่ี

ชาวบ้านถูกกระตุ้นให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อม ๆ กับชาวบ้านต้อง

ดิ้นรนหาเงินมาใช้จ่ายในมาตรฐานชีวิตแบบใหม่มากขึ้น รวมทั้งรัฐได้นำระบบการจัดการทรัพยากรท่ี

ดำเนินการโดยรัฐเข้าไปแทนที่ระบบของชุมชน ผลที่ค่อย ๆ เกิดขึ้นก็คือ ชาวบ้านค่อย ๆ ทำลายระบบ

นิเวศป่าสาคูลงไปและไม่เอาธุระที่จะดูแลป่าสาคู ประกอบกับเด็กและเยาวชนในพื้นที่เองก็ไม่ได้ให้คุณค่า

กับป่าสาคูมากนัก จนในท่ีสุดป่าสาคูจึงเร่ิมค่อย ๆ สูญหายไปจากพ้ืนท่ีทีละเล็กทีละน้อย 

 ทางสมาชิกในทีม SAGU SRM ได้เล็งเห็นถึงปัญหาสำคัญในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จึงมีแนวคิดที่จะ

จัดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าสาคูขึ้น เพื่อให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งระบบนิเวศน์ป่าสาคูอย่างยั่งยืนโดยมีเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ โดยอาศัยความร่วมมือกับสถานศึกษา 

หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ โดยน้อมนำแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช เมื ่อวันท่ี ๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  ความว่า “... ธรรมชาติ

แวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ 

เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็

เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย ...” 

   “ป่าสาคู มหาสมบัติของท้องถ่ินเรา ถ้าเราไม่รักใครจะรักษ์” ทีม SAGU SRM  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ๑) เพ่ือฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าสาคูในพ้ืนท่ีตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 

  ๒) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าสาคูระหว่างเด็กและ

เยาวชนในพ้ืนท่ีกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน 

  ๓) เพ่ือให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญของระบบนิเวศน์

ป่าสาคู 
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๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 

 เป้าหมายเชิงปริมาณ : สามารถฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าสาคูในพ้ืนท่ีได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๖๐ และมีเด็กและเยาวชน

ในพ้ืนท่ีร่วมกิจกรรม จำนวน ๖๐ คน 

 เป้าหมายเชิงคุณภาพ : เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นที่ป่าสาคูระหว่างเด็ก

และเยาวชนในพื้นที่กับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น และเด็กและเยาวชนในพื้นที่เกิดความตระหนักและ

เห็นความสำคัญของระบบนิเวศน์ป่าสาคู 

 

๘. วิธีการดำเนินการ 

 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการทำงานโดยย่อ 

 ทีม SAGU SRM ได้ใช้วงจรคุณภาพในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไป

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ ดังน้ี 

๑. ข้ันวางแผน (Plan) การวางแผนงานจากวัตถุประสงค์ และเป้าหมายท่ีได้กำหนดข้ึน 

 ๑.๑ ศึกษาสภาพปัญหา สาเหตุปัญหา และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและแนวทางในการ

แก้ปัญหา โดยประชุมทีมงาน ครูที่ปรึกษาโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความตระหนักและความร่วมมือ

ในการดำเนินโครงงาน 

 ๑.๒ จัดทำแผนการดำเนินงาน วางแผน ติดต่อประสานงาน 

 ๑.๓ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการดำเนินโครงงาน 

 ๑.๔ ประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือรับสมัครเยาวชนผู้ร่วมอุดมการณ์ 

๒. ดำเนินการ (Do)  ปฏิบัติตามข้ันตอนในแผนงานท่ีได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 

 ๒.๑ อบรมแกนนำและเยาวชนผู้ร่วมอุดมการณ์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและ

สาเหตุ สร้างความตระหนักและความร่วมมือในการดำเนินโครงการ 

 ๒.๒ ร่วมกันดำเนินงานโครงการ 

๓. ตรวจสอบ (Check) ตรวจสอบผลการดำเนินงานในแต่ละข้ันตอนของแผนงานว่ามีปัญหา 

อะไรเกิดข้ึน จำเป็นต้องเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนงานในข้ันตอนใด 

 ๓.๑ มีการประชุม เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตาม ทีมงานและนักเรียนแกนนำ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้และนำไปปฏิบัติเพ่ือการต่อยอดพัฒนา 

 ๓.๒ นำข้อมูลมาวิเคราะห์ตามตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการ 

๔.   ปรับปรุงพัฒนา (Act) ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรือถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ยอมรับแนวทางการ

ปฏิบัติตามแผนงานท่ีได้ผลสำเร็จ เพ่ือนำไปใช้ในการทำงานคร้ังต่อไป 

 ๔.๑ สรุปและรายงานผลโครงการ 
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 ๔.๒ ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานให้เหมาะสมย่ิงข้ึน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวข้อง 

 ๔.๓ ประชาสัมพันธ์โครงงาน/กิจกรรมให้ผู้เก่ียวข้องได้รับทราบ  

 

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ประชุม วางแผนการดำเนินงาน       

- ประชุมทีมงานกลุ่มย่อยและครูท่ีปรึกษา      

- ประสานงาน ติดต่อกับพ้ืนท่ีดำเนินงาน      

- ประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครเยาวชนฯ 
และช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรม   

    

ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน       

- กิจกรรมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าสาคูฯ      

- กิจกรรมสัปดาห์รักษ์ป่าสาคู      

สรุปผลการดำเนินงาน      

๙. งบประมาณรวมท้ังโครงการ  จำนวน ๑๕,๐๐๐ (หน่ึงห้าพันหม่ืนบาทถ้วน) บาท 

  งบประมาณท่ีเสนอขอ   จำนวน ๑๕,๐๐๐ (หน่ึงห้าพันหม่ืนบาทถ้วน)  บาท 

  งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน .................................................. บาท 



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการดำเนินโครงการ  

  ๑)  ตนเอง 

 เกิดความภูมิใจในท้องถ่ินของตนเอง และทำให้พวกเราเกิดภาวะผู้นำ ท่ีจะร่วมกันพัฒนาท้องถ่ินของ

เราให้มีความย่ังยืน เกิดความกล้าท่ีจะทำอะไรดี ๆ เพ่ือสังคม ได้รับประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยการลง

มือปฏิบัติจริงและได้เรียนรู้จากชุมชน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ามาก ๆ 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ 

 เกิดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีระบบนิเวศน์ป่าสาคูอย่างเป็นรูปธรรม ชุมชนสามารถกลับมาพ่ึงตนเอง

ได้ ชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถ่ิน เกิดเป็นความสัมพันธ์ระหว่าคนกับธรรมชาติ จน

กลายเป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ินอย่างย่ังยืน เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ในท้องถ่ินหันมาตระหนักและ

เห็นความสำคัญของระบบนิเวศป่าสาคูมากข้ึน 

๑๑. ปัจจัยท่ีจะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 

 - การได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ฝ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น หน่วยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี เยาวชน

จิตอาสา และชาวบ้านในท้องถ่ิน 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพ้ืนท่ีท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพ่ือให้เกิดผลเป็น

รูปธรรมย่ิงข้ึน พร้อมอธิบายเหตุผล 

- โรงเรียนสวัสด์ิรัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง : เป็นสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนท่ี จึงอยากให้มา

สนับสนุนโครงการ เพราะจะได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาน้ี และจะได้จัด

กิจกรรมสัปดาห์อนุรักษ์ป่าสาคู ในสถานศึกษาแห่งน้ี 

- ผู ้นำท้องถิ ่น เช่น ผู ้ใหญ่บ้านในพื ้นที ่ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ ่นในพื ้นที ่ : สามารถติดต่อ

ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคุณอยากพบ เพราะเหตุใด  

 อเล็กซ์ เรนเดล เพราะเป็นบุคคลต้นแบบด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม และเป็นบุคคลท่ีจุดประกายให้

เด็กและเยาวชนมีสำนึกรักษ์ส่ิงแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ือง จึงอยากจะพบเพ่ือรับฟังแนวคิดและแลกเปล่ียน

ในประเด็นเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม  

R ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อที่มุม

ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        

ท่ีแนบทุกฉบับไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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             ผู้เสนอโครงการ 

   ลงช่ือ       ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 

        (นายธนภัทร  ชัยณรงค์) 

วัน/เดือน/ปี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

   ลงช่ือ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

       (นางสาวชญานิน  คงอ่อน) 

วัน/เดือน/ปี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 

   ลงช่ือ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 

         (นายณัฐพนธ์  ก้งเม้ง) 

วัน/เดือน/ปี ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 


