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   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13    

เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณีครบ 115 ปี ภายใต้หัวข้อ "วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   

และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน " ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ แซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จันทบุรี            

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์พอพันธ์ 

สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีกล่าวเปิดการประชุมวิชาการฯ 

   ซ่ึงภายในงานมีการมอบรางวัลดีเด่น ประจ าปี 2562 จ านวน 3 รางวัล ดังนี้ 

1. รางวัล "นักวิจัยโดดเด่น" ประเภทผู้ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงสุด  

ได้แก่ อาจารย์ ดร.ภูวดล บัวบางพลู  คณะครุศาสตร์ 

2. รางวัล "นักวิจัยโดดเด่น" ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ได้แก่ อาจารย์ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. รางวัล "นักวิจัยโดดเด่น" ประเภทการตีพิมพ์เผยแพร่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสุทธิ์ การบุญ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

   และมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน" โดยศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา 

ภู่จินดา จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ภายในงานยังมีการน าเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ จ านวน 39 

ผลงาน ภาคบรรยาย จ านวน 4 ห้อง 46 ผลงาน รวมท้ังสิ้น 85 ผลงาน 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  5 

การประชุมวชิาการระดบัชาตวิจิยัร าไพพรรณ ีครัง้ที่ 13  
   เนือ่งในวโรกาสคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณีครบ 115 ป ี 

“วิจยัเพือ่พัฒนาท้องถิ่นและจัดการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื”  

 



ภาพบรรยากาศ 
 การประชมุวชิาการระดบัชาตวิจิยัร าไพพรรณ ีครัง้ที่ 13  
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 การประชมุวชิาการระดบัชาตวิจิยัร าไพพรรณ ีครัง้ที่ 13 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  10 



ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณ ะก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ง า น 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม  

ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการฯ และบุคลากรเข้าร่วมการ

ประชุมครั้งนี้ 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  11 



ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส นั บ ส นุ น ค่ า ต อ บ แ ท น ฯ 

แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม คณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง บ ร รณ า ธิ ก า ร 

           วารสารวิจัยร าไพพรรณี  ครั้งที่ 1/2563  

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุน

ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และค่าใช้สอยในการไป

น าเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  (อาคาร 36) โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนา เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยรองผู้อ านวยการฯ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุม   

เพื่อพิจารณาผลงานวิจัยที่มาขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนผลงานวิจัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งประชุม

คณะอนุกรรมการกองบรรณาธิการวารสารวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ

ประเมินบทความและการด าเนินงานของวารสารวิจัยร าไพพรรณี 

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  12 



การประชุมเครอืขา่ย 

 การพัฒนาคณุภาพวารสารไทย ครัง้ที่ 13 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมการประชุมเครือข่ายการพฒันาคณุภาพวารสาร

ไทย ครั้งที่ 13 "การประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 และ impacts 

and visibilities ของกระบวนการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แบบ fast track" ในวันที่ 10 

มกราคม 2563 ณ ห้องรอยัล จูมิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย และพัฒนา และอาจารย์ ดร.พัชรินทร์ 

รุจิรานุกูล รองผู้อ านวยการฯ เข้าร่วมการประชุมฯ  โดยวัตถุประสงคเ์พือ่ประชมุเครอืขา่ยการพฒันาคณุภาพ

วารสารวิชาการไทย ครั้งที่ 13 และรับทราบผล การประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4  

สารวจิัยร าไพพรรณ ี หนา้  13 
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©ºÑº¹Õéà»š¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ àÃ×èÍ§ “¡ÒÃ»ÃÐÂØ¡µ�ãªŒÃÐºº¤Çº¤ØÁÊÓËÃÑºÃ¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃª¹Ô´Á×ÍºÑ§¤Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè” 
à»š¹¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¢Í§¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¤ÁÊÑ¹ ÁØ‹ÂÊÕ ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁàÁ¤¤Ò·ÃÍ¹Ô¡Ê� ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ â´Âä Œ́ÃÑº§º»ÃÐÁÒ³Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¨Ò¡·Ø¹§º»ÃÐÁÒ³á¼‹¹ Ố¹ Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò 
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ̄ ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ »ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2559 «Öè§§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ Ñ́§¡Å‹ÒÇÁÕá¹Ç¤Ố ÁÒ¨Ò¡ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹Ã¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃËÃ×Í¼ÙŒ»†ÇÂ
·ÕèÁÕãªŒÍÂÙ‹ã¹âÃ§¾ÂÒºÒÅ¢Í§ÃÑ°ËÃ×ÍàÍ¡ª¹à»š¹Ã¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃáººãªŒ¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ ËÃ×Í¼ÙŒ»†ÇÂºÑ§¤Ñº´ŒÇÂÁ×Íà¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè 
«Öè§¡‹ÍãËŒà¡Ố ¤ÇÒÁäÁ‹ÊÐ´Ç¡¡Ñº¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃËÃ×Í¼ÙŒ»†ÇÂºÒ§ÃÒÂ Ö̈§ÁÕ¼ÙŒ¤Ố ¤Œ¹áÅÐ»ÃÐ ỐÉ°�Ã¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃä¿¿‡Ò·Õè¤Çº¤ØÁâ´ÂÁ×Í¢Í§¼ÙŒãªŒ§Ò¹
¼‹Ò¹¡ŒÒ¹¤Çº¤ØÁ·ÓãËŒÃ¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃà¡Ố ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè·ÓãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÁÒ¡¡Ç‹Òà ỐÁ áµ‹ÁÕãªŒäÁ‹à¾ÕÂ§¾Íµ‹Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ 
ËÃ×Í¼ÙŒ»†ÇÂ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃÊÙ§«Öè§ÁÕá¹Çâ¹ŒÁà¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  

 
¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ¨Ö§ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐÊ§¤�¨Ð´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ â´ÂÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�ËÅÑ¡à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÃÐºº¤Çº¤ØÁÊÓËÃÑº»ÃÐÂØ¡µ�
ãªŒ¡ÑºÃ¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ ãËŒà»š¹Ã¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃä¿¿‡Ò ÊÓËÃÑº¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃËÃ×Í¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ â´Âà¹Œ¹ãªŒÍØ»¡Ã³�ã¹ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁ·¹·Ò¹µ‹Í¡ÒÃãªŒ§Ò¹ ÁÕà»‡ÒËÁÒÂà¾×èÍÅ´¡ÒÃ«‹ÍÁºÓÃØ§ÃÑ¡ÉÒ·ÓãËŒÁÕ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡µ‹Í¼ÙŒãªŒ§Ò¹ 

ÇÔ¸Õ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¤×Í ÍÍ¡áººÃÐºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÃÐºº¤Çº¤ØÁ¤ÇÒÁàÃçÇÃÍºÁÍàµÍÃ�ä¿¿‡Ò¡ÃÐáÊµÃ§
¨Ó¹Ç¹ 2 µÑÇ ·Ñé§ÊÍ§µÑÇá»ÃÁÕ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸�«Öè§¡Ñ¹áÅÐ¡Ñ¹ã¹¡ÒÃ·Ó§Ò¹ ·ÓãËŒ¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¨ÐµŒÍ§¾ÂÒÂÒÁ
¤Çº¤ØÁµÑÇá»Ã·Ñé§ÊÍ§ãËŒä Œ́µÒÁ¤‹Ò·Õè¡ÓË¹´ ¡ÒÃÍÍ¡áººä Œ́ÍÒÈÑÂ¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡áºº¢ŒÒ§µŒ¹·ÕèãªŒËÒ¤‹ÒàÍÒ·�¾Ø·

áÅÐ»ÃÐ´ÔÉ°�ÍØ»¡Ã³�àÊÃÔÁÊÓËÃÑºÃ¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃª¹Ô´Á×ÍºÑ§¤Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè ãËŒà»š¹Ã¶¹Ñè§¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃä¿¿‡Ò 

                                         ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¤ÁÊÑ¹ ÁØ‹ÂÊÕ
                                                              ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

©ºÑºà´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á
»ÃÐ¨Ó»‚ 2563

ÊÑ§à¤ÃÒÐË�
§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ

¢Í§ÃÐºº ¡ÒÃÍÍ¡áººä´éÍÒÈÑÂ¤èÒ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¤ÇÒÁàÃçÇÃÍºÁÍàµÍÃìã¹¡ÒÃÍÍ¡áººÃÐººâ´ÂäÁèä´éÍÒÈÑÂÍÑµÃÒ
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´ÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò ã¹¡ÒÃÍÍ¡áººáµè¤Ó¹Ö§¶Ö§¤èÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì¢Í§¤èÒ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢Í§¤ÇÒÁàÃçÇÃÍº
ÁÍàµÍÃìä¿¿éÒ¡ÃÐáÊµÃ§·Ñé§ 2 µÑÇ ÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Òã¹¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁã¹§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ áÊ´§´Ñ§ÀÒ¾·Õè 1 



¼Å¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ¾ºÇ‹Ò¨Ò¡¡ÒÃÍÍ¡áºº¾Ñ²¹ÒÃÐºº¤Çº¤ØÁ¡Öè§ÍÑµâ¹ÁÑµÔ áÅÐÊÃŒÒ§ÍØ»¡Ã³�àÊÃÔÁÊÓËÃÑºÃ¶¹Ñè§
¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃáººãªŒÁ×ÍºÑ§¤Ñº¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè ãËŒà»š¹Ã¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·Õè¼ÙŒãªŒ§Ò¹ÊÒÁÒÃ¶¤Çº¤ØÁ¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õè
â´Â¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¼‹Ò¹¡ŒÒ¹¤Çº¤ØÁáÊ´§´Ñ§ÀÒ¾·Õè 8 

ÀÒ¾·Õè 1 ¡ÒÃÍÍ¡áºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁã¹§Ò¹ÇÔ̈ ÑÂ

ÀÒ¾·Õè 8 áÊ´§Ã¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØÊÓËÃÑº¼ÙŒÁÕÃÒÂä´Œ¹ŒÍÂ

¨Ò¡¡ÒÃ·´ÊÍº ·Ó¡ÒÃ·´ÊÍºâ´Â¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õèã¹ÃÐÂÐ·Ò§ 200 – 1,000 àÁµÃ ·Õè¹éÓË¹Ñ¡¼ÙŒãªŒ§Ò¹Ë¹Ñ¡ 
45, 55, 62, 70 áÅÐ 82 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ â´ÂàÃÔèÁ¨ÑºàÇÅÒ¨Ò¡¨Ø´àÃÔèÁµŒ¹áÅÐËÂØ´¨ÑºàÇÅÒàÁ×èÍÃ¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¤¹¾Ô¡ÒÃ
¶Ö§ÃÐÂÐ·Ò§·Õè¡ÓË¹´ ÊÒÁÒÃ¶ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ·´ÊÍºä´ŒÇ‹Ò Ã¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¤¹¾Ô¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶·Ó¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ÊØ´à©ÅÕèÂ 

·Õè 20.45 àÁµÃµ‹Í¹Ò·Õ ´ŒÇÂ¹éÓË¹Ñ¡¼ÙŒãªŒ§Ò¹ 45 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ¡Ô¹¡ÃÐáÊä¿¿‡Ò¢³Ðà¤Å×èÍ¹·Õèà©ÅÕèÂ 5.1 áÍÁá»Ã� «Öè§¨ÐàËç¹
ä´ŒÇ‹ÒËÒ¡¼ÙŒãªŒ§Ò¹Ã¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¤¹¾Ô¡ÒÃÁÕ¹éÓË¹Ñ¡ÁÒ¡¢Öé¹ Ã¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¤¹¾Ô¡ÒÃ¨Ð¡Ô¹¡ÃÐáÊä¿¿‡Òà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ Ê‹§¼ÅãËŒàÇÅÒ
·ÕèãªŒã¹¡ÒÃà¤Å×èÍ¹·Õèà¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹´ŒÇÂ ¡ÒÃ·´ÊÍº¡ÒÃàÅÕéÂÇ ã¹¡ÒÃ·´ÅÍ§ãªŒ§Ò¹ã¹¡Ã³Õ¾×é¹·Õè¨Ó¡Ñ´ ¾ºÇ‹ÒÃ¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò 
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¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. áºµàµÍÃÕè·ÕèãªŒ¨Ðà»š¹áºµàµÍÃÕèáËŒ§ÁÕ¹éÓË¹Ñ¡¡ŒÍ¹ÅÐ 1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ µŒÍ§ãªŒ¨Ó¹Ç¹ 2 ¡ŒÍ¹ ·ÓãËŒÁÕ¹éÓË¹Ñ¡
ÃÇÁà©¾ÒÐáºµàµÍÃÕèà·‹Ò¡Ñº 2 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅÐãªŒ¾×é¹·Õè 11 x 30 µÒÃÒ§à«¹µÔàÁµÃ «Öè§ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáºµàµÍÃÕè

 

¤¹¾Ô¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶ËÁØ¹ÃÍºµÑÇàÍ§ä Œ́â´ÂãªŒ¾×é¹·ÕèµèÓÊǾ  1 x 1 àÁµÃ Ö̈§ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃãªŒ§Ò¹ã¹¾×é¹·Õè̈ Ó¡Ñ́ àª‹¹ã¹ºŒÒ¹ 
ËÃ×ÍÊ¶Ò¹·Õè·Ó§Ò¹ à»š¹µŒ¹ Ã¶¹Ñè§ä¿¿‡Ò¤¹¾Ô¡ÒÃ¨Ò¡§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ ÁÕÃÒ¤Ò·Õè¶Ù¡¡Ç‹Ò¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ¨Ò¡ÀÒÂ¹Í¡»ÃÐà·È áÅÐ«‹ÍÁºÓÃØ§
ÃÑ¡ÉÒ§‹ÒÂ¡Ç‹Òà´ÔÁ

·ÕèÁÕ¢¹Ò´àÅç¡Å§¡Ç‹Ò¹Õé¨Ð·ÓãËŒáºµàµÍÃÕèâ´ÂÃÇÁÁÕ¹éÓË¹Ñ¡àºÒ¡Ç‹Òà´ÔÁ áÅÐÅ´¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§à¢ŒÒ¡ÑºµÑÇÃ¶ä¿¿‡Ò¼ÙŒ¾Ô¡ÒÃ 
à¹×èÍ§¨Ò¡ÁÕ¾×é¹·Õèã¹¡ÒÃµÔ´µÑé§¤‹Í¹¢ŒÒ§¨Ó¡Ñ´
2. ÃÒ¤Òã¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó¶Ö§áÁŒÇ‹Ò¨ÐÁÕÃÒ¤Ò¤‹Í¹¢ŒÒ§µèÓËÒ¡à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·È áµ‹ÂÑ§ÁÕÃÒ¤ÒÊÙ§ÊÓËÃÑºªØÁª¹
·ÕèÁÕÃÒÂä´ŒµèÓÁÒ¡ «Öè§ËÒ¡ãªŒÍØ»¡Ã³�·ÕèÁÕÃÒ¤ÒµèÓ¡Ç‹Ò·ÕèãªŒÍÂÙ‹ã¹»˜¨¨ØºÑ¹¨Ð·ÓãËŒ¼ÙŒ·ÕèÁÕÃÒÂä´ŒµèÓÁÒ¡ÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªŒà¾×èÍà¾ÔèÁ
¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµãËŒ¡ÑºµÑÇàÍ§ä´Œ

      ¢ŒÍÁÙÅ¨Ò¡
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¤ÁÊÑ¹ ÁØ‹ÂÊÕ ËÑÇË¹ŒÒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ ËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ‹Í 086-604-1991
ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁàÁ¤¤Ò·ÃÍ¹Ô¡Ê� ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ�¡ÄÉ³Ð ¨Ñ¹·ÊÔ·¸Ôì ¼ÙŒÃ‹ÇÁÇÔ¨ÑÂ
ÊÒ¢ÒÇÔªÒÇÔÈÇ¡ÃÃÁâÅ¨ÔÊµÔ¡ ¤³Ðà·¤â¹âÅÂÕÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÃÓä¾¾ÃÃ³Õ

ÃÍ§ÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ÊØÃÕÂ�ÁÒÈ ÊØ¢¡ÊÔ      ¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¹À´Å áÊ§á¢
¼ÙŒª‹ÇÂÈÒÊµÃÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.ËÂÒ´ÃØŒ§ ÊØÇÃÃ³ÃÑµ¹�  ÍÒ¨ÒÃÂ� ´Ã.¾ÑªÃÔ¹·Ã� ÃØ¨ÔÃÒ¹Ø¡ÙÅ
¹Ò§ÊÒÇºØÈÃÒ ÊÒÃÐà¡É       ¹Ò§ÊÒÇ¡ÃÃ³Ô¡Ò ÊØ¢ÊÁÑÂ
¹Ò§ÊÒÇ¹ÔµÂÒ µŒ¹ÊÒÂ       ¹Ò§ÊÒÇ»�ÂÒÀÃ³� ¡ÃÐ¨‹Ò§ÈÃÕ
¹Ò§ÊÒÇªØµÔÁÒ ¾ÔÁÅÀÒ¾       ¹Ò§ÊÒÇªØÅÕÃÑµ¹� ¼´Ø§ÊÔ¹
¹Ò§ÊÒÇ³Ñ°°Ò¹Õ ´Õ«×èÍ       ¹Ò§ÊÒÇ»Í§ÃÑµ¹� ºØÞÅÒÀ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÓä¾¾ÃÃ³Õ
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