
 
 

 
 

 
ท่ี นร ๑๑๑๒/ว ๔๐๙๐ 

 

 
 

 

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๑๒    กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 

 ตำมท่ี คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
กำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้ 
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจน
และพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไขปัญหำ
ระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือให้สามารถ
อยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของ ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร 
ลงพื้นท่ีของท่ำนอย่ำงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง 
รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับที่ ๒ ของ QR Code ที่แนบท้ำยนี้ ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคล 
ของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเร่งให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในระยะต่อไป 

  นอกจำกนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ในระดับต่ำงๆ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อกำรพัฒนำ 
ท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

            ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
                        รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

                                               เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
 
 

 
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๑๒    กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ปลัดกระทรวงมหำดไทย 

 ตำมท่ี คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
กำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้ 
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจน
และพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไขปัญหำ
ระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือให้สามารถ
อยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของ ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร 
ลงพื้นท่ีของท่ำนอย่ำงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง 
รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับที่ ๒ ของ QR Code ที่แนบท้ำยนี้ ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคล 
ของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเร่งให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในระยะต่อไป 

  นอกจำกนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ในระดับต่ำงๆ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อกำรพัฒนำ 
ท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

            ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
                        รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

                                               เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
 
 

 
QR Code เอกสารแนบ 

กองยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศ 
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๒๓๙  โทรสำร ๐ ๒๖๒๘ ๒๘๕๘  
E-mail: Sorraya@nesdc.go.th 
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๑๒    กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 

 ตำมท่ี คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
กำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้ 
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจน
และพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไขปัญหำ
ระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือให้สามารถ
อยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของ ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร 
ลงพื้นท่ีของท่ำนอย่ำงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง 
รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับที่ ๒ ของ QR Code ที่แนบท้ำยนี้ ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคล 
ของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเร่งให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในระยะต่อไป 

  นอกจำกนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ในระดับต่ำงๆ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อกำรพัฒนำ 
ท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

            ขอแสดงควำมนับถือ 

(นำยวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) 
                        รองเลขำธิกำรฯ ปฏิบัติรำชกำรแทน 

                                               เลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
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ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กทม. ๑๐๑๐๐ 

     ๑๒    กรกฎำคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง ขอส่งข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยท่ีต้องเร่งด ำเนินกำรของศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัย
อย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด  

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 

 ตำมท่ี คณะกรรมกำรขจัดควำมยำกจนและกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ในครำวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ 
กำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในระดับจังหวัด และระดับต่ำง ๆ เพื่อเป็นกลไกในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและควำมเหล่ือมล้ ำ รวมถึง 
กำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นทีอ่ย่ำงบูรณำกำร รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๑ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี้ 
โดย คจพ. ได้มีมติเห็นชอบให้ ศจพ. ในทุกระดับด ำเนินกำรตำม ๔ แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรขจัดควำมยำกจน
และพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP และในกำรแก้ไขปัญหำ
ระดับบุคคล/ครัวเรือน มุ่งเน้นการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน (Knock Knock) กลุ่มเป้าหมายวิกฤต ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย 
๑) กลุ่มคนเป้าหมายในระบบ TPMAP จ านวน ๙๘๓,๓๑๖ คน ๒) กลุ่มคนที่ตกหล่นจากระบบ (Exclusion Error) ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลท่ีได้จำกกำรลงพื้นท่ีส ำรวจข้อมูลบุคคล/ครัวเรือน และ ๓) กลุ่มคน/ครัวเรือนเปราะบาง เพื่อช่วยเหลือให้สามารถ
อยู่รอดได้ในห้วงปีแรกตำมขั้นของกำรพัฒนำ นั้น  
 ในกำรนี้ ส ำนักงำนฯ จึงขอจัดส่งจ านวนบุคคล/ครัวเรือนเป้าหมายวิกฤตที่ควรต้องได้รับความ
ช่วยเหลือเร่งด่วนของ ๗๖ จังหวัดในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรวำงแผนและกำรบริหำรจัดกำร 
ลงพื้นท่ีของท่ำนอย่ำงบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่ำงเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบ TPMAP ประกอบด้วย กลุ่มคนเป้ำหมำยในระบบ TPMAP และกลุ่มคน/ครัวเรือนเปรำะบำง 
รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับที่ ๒ ของ QR Code ที่แนบท้ำยนี้ ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถค้นหำข้อมูลระดับบุคคล 
ของกลุ่มเป้ำหมำยในกำรเร่งให้ควำมช่วยเหลือดังกล่ำวได้ท่ีระบบแฟ้มบ้ำนพัฒนำคนไทย (Logbook) ในกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรบันทึกกำรให้ควำมช่วยเหลือในระบบ เพื่อกำรติดตำม  ตรวจสอบ และประเมินผล 
ในระยะต่อไป 

  นอกจำกนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำข้อมูลกำรด ำเนินกำรท่ีเกี่ยวข้องได้ตำมคู่มือกำรด ำเนินกำรของ ศจพ. 
ในระดับต่ำงๆ และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และกำรพัฒนำคนทุกช่วงวัยเพื่อกำรพัฒนำ 
ท่ียั่งยืน รำยละเอียดตำมเอกสำรล ำดับท่ี ๓ ของ QR Code ท่ีแนบท้ำยนี ้

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไปด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง 

            ขอแสดงควำมนับถือ 
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