
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง กําหนดท่ีตั้งด านตรวจคนเข#าเมืองและช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือ 

ออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามาในหรือ 
ออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง 

   
 

ตามท่ีได#มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีต้ังด านตรวจคนเข#าเมืองและ
ช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามา
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง ลงวันท่ี ๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีต้ังด านตรวจคนเข#าเมืองและ
ช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามา
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง (ฉบับท่ี ๒) 
ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดชื่อ สถานท่ีต้ัง และช องทางอนุญาตของด านตรวจคนเข#า
เมืองไว#แล#ว นั้น 

 
เนื่องจากเป8นการสมควรกําหนดชื่อ สถานท่ีต้ัง และช องทางอนุญาตของด านตรวจ

คนเข#าเมืองเสียใหม ให#สอดคล#องกับการปรับปรุงโครงสร#างส วนราชการของสํานักงานตรวจคนเข#า
เมือง 

 
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๕ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๒๓ แห งพระราชบัญญัติคนเข#า

เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยออกประกาศไว# ดังต อไปนี้ 
 
ข#อ ๑  ให#ยกเลิก 
(๑) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีต้ังด านตรวจคนเข#าเมืองและ

ช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามา
ในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง ลงวันท่ี ๑ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

(๒) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีต้ังด านตรวจคนเข#าเมืองและ
ช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร และกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามา
ใน หรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง (ฉบับท่ี ๒) 
ลงวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ข#อ ๒  กําหนดชื่อ สถานท่ีต้ัง และช องทางอนุญาตของด านตรวจคนเข#าเมืองตาม

บัญชีรายชื่อด านตรวจคนเข#าเมือง และช องทางอนุญาต ท#ายประกาศนี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ข#อ ๓๑  ประกาศฉบับนี้ให#ใช#บังคับต้ังแต วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป8นต#นไป 

 
 

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
จารุพงศ?  เรืองสุวรรณ 

รัฐมนตรีว าการกระทรวงมหาดไทย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๒๒ ง/หน#า ๒๒/๒๓ กันยายน ๒๕๕๖ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

[เอกสารแนบท#าย] 
 

๑. บัญชีรายชื่อด านตรวจคนเข#าเมือง และช องทางอนุญาต (แก#ไขเพ่ิมเติม ลําดับท่ี 
๒๐)๒ (เพ่ิม ลําดับท่ี ๒๔/๑)๓ 

 
(ดูข#อมูลจากภาพกฎหมาย) 

                                                 
๒ บัญชีรายช่ือด านตรวจคนเข#าเมือง และช องทางอนุญาต ลําดับท่ี ๒๐ แก#ไขเพ่ิมเติมโดย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีตั้งด านตรวจคนเข#าเมืองและช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรและกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของ
พนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง (ฉบับท่ี ๒) 

๓ บัญชีรายช่ือด านตรวจคนเข#าเมือง และช องทางอนุญาต ลําดับท่ี ๒๔/๑ เพ่ิมโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีตั้งด านตรวจคนเข#าเมืองและช องทางให#บุคคลเข#ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรและกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรผ านการตรวจของ
พนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง (ฉบับท่ี ๒) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดท่ีต้ังด านตรวจคนเข#าเมืองและช องทางให#บุคคลเข#ามาใน
หรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให#บุคคลหรือพาหนะท่ีจะเข#ามาในหรือออกไปนอก
ราชอาณาจักรผ านการตรวจของพนักงานเจ#าหน#าท่ีตรวจคนเข#าเมือง (ฉบับท่ี ๒)๔ 
 

ข#อ ๓  ประกาศฉบับนี้ให#ใช#บังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป8นต#นไป 

                                                 
๔

 ราชกิจจานุเบกษา เล ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๓๓๕ ง/หน#า ๑๖/๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

 

 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู#จัดทํา 
๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ 

 
อุษมล/ผู#ตรวจ 

๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ 
 

วริญา/เพ่ิมเติม 
๔ มกราคม ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


