
 

 

 
แบบเสนอโครงการ 
#เดก็อวด (ท า) ดี 

 
 

๑. ช่ือ  ฮักนครไทย 
๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  “ร้อยความรัก ฮักคนชรา พัฒนาชุมชน บนชีวิตวิถีใหม่ คนนครไทยไม่ทิ้งกัน” 

ประเภทโครงการ/กิจกรรม ❑ ด้านการสร้างรายได้  ด้านวัฒนธรรม 
❑ ด้านการเกษตร  ด้านการศึกษา 

   ด้านสาธารณสุข  ด้านส่ิงแวดล้อม 
   ด้านสังคม ❑ อื่น ๆ (ระบุ   ) 

๓. พื้นที่ดำเนินการ หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนครไทย อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลักในพื้นทีด่ำเนินโครงการ 
ปัจจุบันชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางท่ีหลายๆ คนจะต้องปรับเปล่ียนชุดพฤติกรรมในช่วง

เช้ือโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกมาระบาดแล้วเปล่ียนชีวิตเราไปอีกนาน ทำให้เราต้องปรับเปล่ียนรูปแบบวิถี
ชีวิตไปพร้อมกันท่ัวโลกนั้น กลุ่มผู้สูงอายุวัย 60 ปีข้ึนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัยมากกว่า 80 ปี นับเป็นกลุ่มเส่ียง
ต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเส่ียงอื่น ๆ ดังนั้น ทีมฮักนครไทย 
จึงมีแนวคิดท่ีจะทำโครงการ โดยการทำงานเป็นกลุ่ม และมีส่วนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และคนในชุมชน เช่น 
เจ้าหน้าท่ีอสม.และเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลตำบลนครไทย ในการร่วมทำ
กิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ช่วยเหลือ และให้ความรู้พื้นฐานท่ีจะช่วยดูแลสุขภาพ 
ของคนชราในชุมชนให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อีกท้ังเพื่อเป็นการลดปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุ 
ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี" ในรูปแบบการทำงานเป็นทีมมีจิตอาสา รักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 
และมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพ 

๕. หลักการและเหตุผลการดำเนินโครงการ 
จากสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุและการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดปัญหา

สำคัญประการหนึ่งท่ีตามมาคือ ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิง การดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นท่ีสมาชิกใน
ครอบครัว หน่วยงาน และคนในชุมชนต้องเข้ามาดำเนินการอย่างเร่งด่วน ให้เป็นแบบแผนและเป็นระบบ รวมทั้ง
การส่งเสริมให้เยาวชนเกิดความตระหนัก รัก กตัญญู และเห็นคุณค่าของคนชราซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีท่ีดี
งามของไทย โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพร่างกายละจิตใจของคนชราในชุมชนให้มีคุณภาพ แม้ว่ายังไม่มีหลักฐาน
ออกมาระบุอย่างแน่ชัดว่าทำไมผู้สูงอายุถึงมีความเส่ียงต่อโควิด-๑๙ มากกว่าวัยอื่น ๆ แต่ผู้เช่ียวชาญทาง
การแพทย์ระบุว่าผู้สูงอายุท่ีมีอายุมากกว่า ๖๐ ปีจะมีความเส่ียงท่ีจะติดเช้ือไวรัส และมีอาการรุนแรงถึงขั้น
เสียชีวิตได้ แม้ว่าสุขภาพโดยรวมของคน ๆ นั้นจะแข็งแรงสมบูรณ์ดีก็ตาม ยิ่งผู้สูงอายุท่ีมีโรคประจำตัว 
เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ปอด ตับ ไต ฯลฯ ยิ่งเส่ียงมากยิ่งขึ้น โดยผู้เช่ียวชาญให้ข้อสังเกตว่าอาจมาจากระบบ

เลขที่ .................................. 
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๒ 
 

 

ภูมิคุ้มกันโรคท่ีต่ำลงตามวัยนั่นเอง รวมไปถึงภาวะซึมเศร้าท่ีเกิดขึ้นหากผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ส่งผล
ต่อสภาพกายและใจไม่ดี ทีมฮักนครไทยได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงมีความประสงค์ในการดำเนินงานจัดทำ
โครงการ“ร้อยความรัก ฮักคนชรา พัฒนาชุมชน บนชีวิตวิถีใหม่ คนนครไทย ไม่ท้ิงกัน”ขึ้น  เพื่อให้เยาวชนและ
บุคคลในครอบครัวและชุมชน มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรียนรู้ท่ีจะจัดการกับปัญหา  มี
ความเข้าใจและรู้จักใช้ชีวิตวิถีใหม่ ช่วยดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนให้ใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย เพราะการ
ปฏิบัติตัวในยุคนิวนอร์มอลไม่เพียงแต่เป็นการป้องกันเช้ือโรคไวรัส โคโรน่า (COVID - 19) เท่านั้น แต่ยังเป็น
การรับมือกับโรคติดต่อท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในอีกทางหนึ่งให้กับเด็กและเยาวชน
และบุคคลในชุมชนในการร่วมกันดำเนินงานเพื่อดูแลคนชราในชุมชนของตนเองให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

  

๖. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๖.๑ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19  

และสร้างความตระหนักถึงความร้ายแรงของเช้ือไวรัสโควิด-19 มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์
ปัจจุบัน เรียนรู้ท่ีจะจัดการกับปัญหา และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่บุคคลในครอบครัวและคนชราใน
ชุมชนได้ 

๖.๒ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนมีส่วนในการทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล 
ช่วยเหลือและให้ความรู้พื้นฐานท่ีจะช่วยดูแลสุขภาพของคนชราในชุมชนให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-
19 สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ให้ช่วยเหลือดูแลและไม่ทอดท้ิงกัน 

๖.๓ เพื่อเป็นการลดปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี" ในรูปแบบการ
ทำงานเป็นทีมมีจิตอาสา รักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนของตนเอง 
 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 
การดำเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก 

สามัคคี" ในรูปแบบการทำงานเป็นทีมจิตอาสา ในกลุ่มผู้ท่ีสนใจและรักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ และมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนชราในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนครไทย 
ดังนี ้

๑) ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม กิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สายสายใยให้คนชรา” โดยฝึกทักษะ
ใหค้ณะกรรมการเด็กและเยาวชนทีมฮักนครไทย ดำเนินกิจกรรมออกแบบส่ิงประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุ
ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น กระบอกไม้ไผ่ ขวดพลาสติก กล่องกระดาษ ด้าย โดยการนำมาร้อย ถัก ทอหรือประดิษฐ์
เป็นสายคล้องแมส สายคล้องแว่นตา กล่องใส่แว่นตา ที่เก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อนำไปมอบให้แก่คนชราใน
ชุมชน 

  ๒) ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้านส่ิงแวดล้อม กิจกรรมการส่งต่อความรู้สู่คนชรา “ล้างมือ
ถูกวิธีไม่มีเช้ือโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว” เป็นกิจกรรมการจัดอบรมการทำผลิตภัณฑ์ล้างมือโดยใช้สมุนไพรจาก
ธรรมชาติ ไม่ทำลายส่ิงแวดล้อม ท่ีมีอยู่ในชุมชน เช่น มะกรูด มะนาว ว่านหางจระเข้ เพื่อนำมาเป็นส่วนผสมของ
ผลิตภัณฑ์ล้างมือ นอกจากนี้แล้ว ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอนครไทย กลุ่มอสม.

https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/covid-19/
https://www.sanook.com/health/
https://www.sanook.com/covid-19/


๓ 
 

 

เทศบาลตำบลนครไทย เพื่อร่วมกิจกรรมและการสอนทักษะการล้างมือท่ีถูกวิธีให้แก่สมาชิก เพื่อให้สามารถนำ
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และถ่ายทอดให้แก่คนชราและคนในชุมชนได้ 

  ๓) ด้านสังคมและด้านสาธารณสุข กิจกรรม“บริการกายและจิต บนชีวิตวิถีใหม่ ห่างไกลโรคา นำพา
คนชราอายุยืน” เป็นกิจกรรมการขอความร่วมมือกับผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการออกกำลังกายในเขตเทศบาล
ตำบลนครไทยเพื่อฝึกทักษะให้ทีมแกนนำและคณะ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายพื้นฐาน
สำหรับผู้สูงวัย เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดและฝึกให้ผู้สูงวัยใส่ใจ ดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกายใน
ชีวิตประจำวันได้  

  ๔) ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและสาธารณสุข กิจกรรม“ฮักนครไทย ใส่ใจวัยทอง ร้องเพลงพินเลเล 
เฮฮาสไตล์คนนครไทย” เป็นการบูรณานำความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่
คนชราและคนในชุมชมผ่านบทเพลงพินเลเล ซึ่งเป็นรูปแบบการแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวอำเภอนครไทย
โดยเฉพาะ โดยให้ตัวแทนทีมฮักนครไทยและสมาชิกร่วมกันขับร้องประกอบท่ารำ ใช้ประกอบในการออกหน่วย
ให้ความรู้แก่คนชราในชุมชน 

๕) ด้านสังคม กิจกรรม“ฮักคนแก่ ดูแลอย่างปลอดภัย คนนครไทยบ่ท้ิงกัน ฮั่นแน้ว” เป็นการจัดกลุ่ม
การติดตามดูแลกลุ่มผู้สูงวัยในชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนชรารู้สึกอบอุ่น
ใจและไม่ถูกทอดท้ิง โดยการใช้เทคโนโลยี แอพพลิเคช่ัน สร้างกลุ่มไลน์ในการดูแลคนชรา โดยการใช้ Video 
Call ในการคอยซักถามพูดคุยกับคนชราและสมาชิกในครอบครอบครัวอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

 

๘. วิธีการดำเนินการ 
 ๘.๑ รายละเอียดข้ันตอนการทำงานโดยย่อ 
 1) จัดทำแผนงาน/โครงการ/เขียนโครงการ 
 2) เสนอขออนุมัติโครงการไปยังกลุ่มงานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน 
 3) ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประสานส่วนราชการเพื่อขอความอนุเคราะห์บุคลากรหรือขอใช้สถานท่ี 

4) จัดหาวิทยากร และวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกอบรม  
5) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ (อบรมให้ความรู้/ลงพื้นท่ีถ่ายทอดในชุมชน) 

     6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

  



๔ 
 

 

 ๘.๒ แผนการดำเนินงาน  

ข้ันตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

1) จัดทำแผนงาน/โครงการ/เขียนโครงการ      

2) เสนอขออนุมัติโครงการไปยังกลุ่มงานสภาเด็ก              
และเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก                 
เพื่อขอรับเงินอุดหนุน 

 
    

3) ประชาสัมพันธ์โครงการ/ประสานส่วนราชการเพื่อขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากรหรือขอใช้สถานท่ี 

     

4) จัดหาวิทยากร และวัสดุ-อุปกรณ์ฝึกอบรม       

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ (อบรมให้
ความรู้/ลงพื้นท่ีถ่ายทอดในชุมชน) 
-กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทีมฮักนครไทยและ
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบล            
นครไทย โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีเทศบาล
ตำบลนครไทยท่ีรับผิดชอบงานสภาเด็กและเยาวชน  
เพื่อออกแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้กรอบ 
โครงการสร้างสรรค์สังคมไทยด้วยมือเรา “ร้อยความรัก 
ฮักคนชรา พัฒนาชุมชน บนชีวิตวิถีใหม่ คนนครไทย            
ไม่ท้ิงกัน” 
- กิจกรรม “ร้อยความรัก ถักทอใจ สานสายใย 
  ให้คนชรา”  
- กิจกรรมการส่งต่อความรู้สู่คนชรา “ล้างมือถูกวิธีไม่มี
เช้ือโรคด้วยสมุนไพรใกล้ตัว” 
- กิจกรรม “บริการกายและจิต บนชีวิตวิถีใหม ่ 
  ห่างไกลโรคา นำพาคนชราอายุยืน” 
- กิจกรรม“ฮักนครไทย ใส่ใจวัยทอง ร้องเพลงพินเลเล  
  เฮฮาสไตล์คนนครไทย” 
- กิจกรรม“ฮักคนแก่ ดูแลอย่างปลอดภัย  
  คนนครไทยบ่ท้ิงกัน ฮั่นแน้ว” 

  

  

 

 6) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน  
  

    

  หมายเหตุ (ระยะเวลา รูปแบบการจัดกิจกรรมอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม และ
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙) 

 



๕ 
 

 

๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  จำนวน ๓๐,000 บาท 
  - งบประมาณท่ีเสนอขอ   จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท 

  - งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอื่นร่วมสนับสนุน ขอรบังบประมาณสนับสนุนจากกลุ่มงานสภาเด็ก              
และเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย (บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท  

    งบประมาณดำเนินการ 
 ขอรับงบสนับสนุนจากเงินอุดหนุนจากกลุ่มงานสภาเด็ก และเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย (บ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก) จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท และเงินงบประมาณท่ีเสนอขอ จำนวน ๑๕,๐๐๐ 
บาท รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ลำดับท่ี รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน )บาท(  

๑ 
2 
3 
4. 
5 

- ค่าอาหารกลางวัน 24 คน ๆ ละ 75 บาท จำนวน ๔ มื้อ  
- ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ๔0 คน ๆ ละ 30 บาท จำนวน ๔ มื้อ 
- ค่าวิทยากร ๑๒ ช่ัวโมงๆ ละ 600 บาท 
- ค่าป้ายโครงการ  
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ฝึกอบรมและจัดกิจกรรม (การออกหน่วยในพื้นท่ี) 
 

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน (สามหมื่นห้าบาทถ้วน) 

๗,๒00 
๔,๘0๐ 
๗,๒0๐ 

๘๐๐ 
๑๐,๐00 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
***ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้ตามความเหมาะสม  **



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนนิโครงการ  
  ๑)  ตนเอง 
         กลุ่มเยาวชนทีมฮักนครไทยและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลนครไทย มีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล ช่วยเหลือ และให้ความรู้พื้นฐานท่ีจะช่วยดูแล
สุขภาพ ของคนชราในชุมชนให้ปลอดภัยจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี"            
ในรูปแบบการทำงานเป็นทีมมีจิตอาสา รักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

  ๒)  ชุมชน/ท้องถ่ิน หรือประเทศชาติ 
         ช่วยลดปัญหาการทอดท้ิงผู้สูงอายุ ภายใต้กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี" ในรูปแบบการ

ดำเนินงานร่วมกับการทำงานเป็นทีมมีจิตอาสา การร่วมกันทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม และมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไข
ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชนของตนเอง โดยการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้ง ภาครัฐ/
เอกชนในพื้นที่ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมในโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 

๑๑. ปัจจัยที่จะช่วยทำให้โครงการประสบความสำเร็จ 

 การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วนในการร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาก 
ในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เพื่อให้ชาวนครไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้
กรอบแนวคิด "รู้ รัก สามัคคี" ในรูปแบบการทำงานเป็นทีมมีจิตอาสา รักการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครัฐ/เอกชน) ในพื้นทีท่ี่อยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมอธิบายเหตุผล 

๑)  คณะครูและผู้บริหาร โรงเรียนนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   
๒)  นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำบลนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   
๓)  เจ้าหน้าท่ีอสม.เทศบาลตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   
๔)  เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   
๕)  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนครไทย  อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก   

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันที่คุณอยากพบ เพราะเหตุใด  
  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพราะพระองค์ท่าน
ทรงเป็นแบบอย่างท่ีดีงาม ในการทรงอุทิศพระวรกายและเวลาส่วนพระองค์ในการทรงพระราชการณียกิจแก่
พสกนิกรชาวไทย อยากเป็นคนท่ีมีจิตใจดีงาม มีจิตอาสา ร่วมกันทำงานกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติของเราให้มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ได้สำแดงไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือที่มุม
ขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกับลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารและหลักฐาน        
ที่แนบทุกฉบับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 

https://www.sanook.com/health/
https://www.sanook.com/covid-19/


๒ 
 

 

 

             ผู้เสนอโครงการ 

 
 

ลงช่ือ                           ผู้สมัคร (หัวหน้าทีม) 
          (นายอธิวัฒน์  เป้รอด) 

วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

ลงช่ือ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
        (นางสาวประภัสสร  รัศมี) 

  วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

 

ลงช่ือ                           ผู้สมัคร (สมาชิกทีม) 
  (นางสาวณัฐริญานันท์  ปิยะมิตร) 

วันท่ี ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 


