
 
                                                               

      
 

         การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรพัยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน ์
 

ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

ระหว่างวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ณ ห้องประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

“อาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘” 
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน ศูนย์หนองระเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 
วันเสาร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : นางสาวแพรวพรรณ พัทธยุติ  เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิัศน์งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิด โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
บรรยายพิเศษ  
พิธีกร : นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล  ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ น. เรื่อง แนวทางการด าเนินงานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียนและงานฐาน

ทรัพยากรท้องถ่ิน สู่ประโยชน์แท้แกม่หาชน 
โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าส านักงานโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เรื่อง บทบาทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
และศูนย์ประสานงานฯ ในการสนับสนุนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

    โดย ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองหัวหน้าส านักงานโครงการ 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ฝ่ายวิชาการ 

น าเสนอด้านการบริหารและการจัดการ 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. คุณค่าและประโยชน์ที่ไดจ้ากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (รอบรู้ 

เช่ียวชาญ สมดุล สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้) 
    โดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จงัหวัดสกลนคร 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ   
     โดย นายอ านาจ ชนชนะชัย  ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 



วันเสาร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
พิธีกร : ผศ.ดร.จริาภรณ์ นิคมทัศน์   ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
น าเสนอองค์ประกอบที่ ๑ การจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากสื่อวีดิทัศน์สาธิตการวาดภาพประกอบ
    ทางพฤกษศาสตร์ออนไลน์ บนเครือข่ายยทููบ 
     โดย โรงเรียนเทศบาล ๓ ศรีทรายมลู จังหวัดเชียงราย  
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการท าผังแสดงต าแหนง่พรรณไม้ 
    โดย โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  
 
น าเสนอองค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการวิเคราะหส์ภาพภูมิศาสตร์และ 
    การศึกษาธรรมชาติของพรรณไม ้
    โดย โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น  
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพรรณไม้หลังการปลูก  
    โดย โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ  
    โดย นายโสภณ สุรโยธี ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 
วันอาทิตย์ท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : ดร.อัครสทิธ์ิ บุญสง่แท้  ศูนย์ประสานงานฯ-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่ 
น าเสนอด้านการบริหารและการจัดการ 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิัศน์งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(รอบรู้ เช่ียวชาญ สมดลุ สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้) 
    โดย โรงเรียนห้วยแถลงวิทยาคม จังหวัดนครราชสีมา  
บรรยายพิเศษ  
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.  เรื่อง แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากเห็ด  
    โดย ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน จุฑามาศ  
    สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
น าเสนอองค์ประกอบท่ี ๓ การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์
    โรงเรียน (ก.๗ - ๐๐๓) 
    โดย โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา จงัหวัดอุบลราชธานี  
เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  เรื่องคุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาพรรณไมท้ี่สนใจ   
    (น้ านมราชสหี์) 
    โดย โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา จงัหวัดอุบลราชธานี        
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.  สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
     โดย นายมงคล เดชวรรณ   ที่ปรกึษาศูนย์ประสานงานฯ 



วันอาทิตย์ท่ี ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
พิธีกร : นายพุทธมนต์ สนธิคุณ  ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
น าเสนอองค์ประกอบท่ี ๔ การรายงานผลการเรียนรู้ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเขียนรายงานแบบวิชาการ 
    โดย โรงเรียนล าดวนพิทยาคม จังหวัดบุรรีัมย์  
เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการรายงานผลการเรียนรูแ้บบการแสดง 
    ศิลปะพื้นบ้าน 
    โดย โรงเรียนช้างมิง่พิทยานุกลู จงัหวัดสกลนคร  
 
น าเสนอองค์ประกอบท่ี ๕ การน าใช้ประโยชน์ทางการศึกษา 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการสู่การเรียนการสอน 
    โดย โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา จงัหวัดอุบลราชธานี  
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
    โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จงัหวัดนนทบุรี  
 เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
     โดย ดร.ประยงค์ แก่นลา ทีป่รึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 
วันจันทร์ท่ี  ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : นางสาวบุษย์อาภา คงเขียว   ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
น าเสนอการศึกษาทรัพยากรธรรมชาติเกาะแสมสาร 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิัศน์งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.        เรื่อง การเรียนรู้ทรพัยากรพืชและสัตว์ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุร ี

โดย  ชมรมนักชีววิทยา โครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก      
       พระราชด าริฯ 

               ๑.โรงเรียนสิงห์สมุทร      จังหวัดชลบุรี  
               ๒.โรงเรียนพลูตาหลวง      จังหวัดชลบุรี  
               ๓.โรงเรียนชุมชนบ้านช่องแสมสาร   จังหวัดชลบรุี  
               ๔.โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกลุวิทยา จังหวัดระยอง 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เรื่อง การเรียนรู้สู่การสร้างจิตส านึกจากยอดเขาถึงใต้ทะเล   
    โดย หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรอืยุทธการ กองทัพเรือ  
บรรยายพิเศษ 
เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ไดจ้ากทรัพยากรกายภาพ   
                                โดย ผศ.วิโรจน์ ดาวฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ  
     โดย ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 



วันจันทร์ท่ี  ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
พิธีกร : นางสาวณัฐธิดา บุญเทียน     ศูนย์ประสานงานฯ-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
น าเสนอด้านการบริหารและการจัดการ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

(รอบรู้ เช่ียวชาญ สมดลุ สมบูรณ์ ถ่ายทอดได้) 
    โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสมีา 
น าเสนอสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติด้านรูปลักษณ์  
     โดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสมีา  
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติด้านคุณสมบัต ิ
     โดย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๐ จังหวัดขอนแก่น จงัหวัดขอนแก่น 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ  
    โดย นายณัฐพัชร์ พินพัฒนกุล  ทีป่รึกษาศูนย์ประสานงานฯ  

 
วันอังคารท่ี  ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : นางสาวเปมกิา ทองเพ็ง ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
บรรยายพิเศษ 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิัศน์งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.  แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากปา่ชายเลน  

โดย ผศ.ดร.กรณ์รวี เอี่ยมสมบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

น าเสนอสาระการเรียนรู้ธรรมชาติแห่งชีวิต 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติด้านพฤติกรรม 

โดย โรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒ จังหวัดนครราชสีมา  
น าเสนอสาระการเรียนรู้สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๑๕ น.  เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ธรรมชาติของปัจจัยกายภาพ 
    และปจัจัยชีวภาพ 

โดย โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 
เวลา ๑๑.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการเรียนรู้ความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความ

สมดุล 
โดย โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุี  

 เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ  
     โดย ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์   ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 



วันอังคารท่ี  ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต่อ) 
พิธีกร : นายณัฏฐ์ ผลพฤกษา  ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
บรรยายพิเศษ  
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ไดจ้ากนก  

โดย ผศ.ดร.พงชัย หาญยุทธนากร คณะวิทยาศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

น าเสนอสาระการเรยีนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เรื่อง นวัตกรรม “ผลิตภัณฑ์ผ้าสยี้อมจากใบกล้วยไข่” 

โดย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ  
    โดย นายอ านาจ ชนชนะชัย  ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 
วันพุธท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล  ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
น าเสนอสาระการเรยีนรู้ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิัศน์งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.   เรื่อง นวัตกรรม “เครื่องปอกกระเทียม” 
    โดย โรงเรียนเมืองคง จังหวัดนครราชสมีา  
น าเสนอการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการส ารวจและจัดท าฐาน 
    ทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน)   
    โดย โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน จังหวัดเชียงใหม่  
บรรยายพิเศษ 
เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แรงบันดาลในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ได้จากสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  
    โดย ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๒.๒๐ น.  สรปุและมอบของทีร่ะลกึ 
    โดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์  ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
เวลา ๑๒.๒๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
พิธีกร : นายพีระพล ใสสะอาด  ศูนย์ประสานงานฯ - มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  
บรรยายพิเศษ 
เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.  แรงบันดาลใจในการเรียนรู้และประโยชน์ที่ไดจ้ากสัตว์ทางทะเล  

โดย รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
น าเสนอการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการส ารวจและจัดท าฐาน 
    ทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน)   
    โดย โรงเรียนพิชญศึกษา จงัหวัดนนทบุรี  



วันพุธท่ี ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อ) 
เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. เรื่อง คุณค่าและประโยชน์ที่ได้จากการบรูณาการส ารวจและจัดท าฐาน 
    ทรัพยากรท้องถ่ิน (๙ ใบงาน)   
    โดย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จงัหวัดเชียงใหม่  
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรปุและมอบของทีร่ะลกึ  
    โดย นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานฯ 
 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ 
พิธีกร : นางสาวเพ็ญศิริ ไพจิตร ศูนย์ประสานงานฯ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
    ราชูปถัมภ์  
บรรยายพิเศษ 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ชมวีดทิัศน์งานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. เรื่อง กระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรกัษ์พันธุกรรมพชื 
    ภายใต้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    โดย รศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ คณะศึกษาศาสตร ์
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
 เวลา ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น.  มอบของที่ระลึก 
     โดย นางประไพศรี สุภา ที่ปรกึษาศูนย์ประสานงานฯ 
เวลา ๑๐.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายสรุปการประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
    โดย นายมรกต วัชรมุสิก และนายชนันต์ติณณ์ เทียนทอง  
    เจ้าหน้าที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ 
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
พิธีกร : ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คาม ิ ศูนย์ประสานงานฯ – มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม 
    ราชูปถัมภ์  
บรรยายพิเศษ 
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. เรื่อง สรปุการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรพัยากรไทย : ชาวบ้านไทย 
    ได้ประโยชน์ และแนวทางการด าเนินงาน ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก ่
    มหาชน โดย นายพรชัย จุฑามาศ หัวหน้าส านักงานโครงการอนุรกัษ์ 
    พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

.............................................................................................................. ........... 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม      ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  
          


