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ข้อแนะน าและแบบฟอร์ม 

ส าหรับการส่งตีพมิพ์                                                                                         
วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ข้อแนะน าส าหรับผู้ส่งบทความ 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อตีพิมพ ์ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์และ
ผลงานวิชาการ เผยแพร่แก่นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป ปีละ 2 ฉบบั บทความที่ได้รบัการตีพมิพ์ในวารสารจะต้องผ่านการ
ตรวจพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคณุวุฒิ หากมีความเห็นว่าต้องมีการปรับแก้ไข ทางกองบรรณาธิการจะส่งคืนเพื่อ
แก้ไขและขอสงวนสิทธ์ิการพิจารณาไม่ลงพิมพ์เมื่อไมผ่่านการพจิารณา ผู้ที่มีความประสงค์จะส่งบทความเพื่อรับการพิจารณา
ตีพิมพ์ให้ปฏิบัตติามข้อแนะน า ดังต่อไปนี ้

 

การส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 

หลักเกณฑก์ารส่งต้นฉบับและการพิมพ์บทความ 

1.  ต้นฉบับต้องพิมพ์ตามรูปแบบและข้อแนะน าในการเขียนบทความวารสารนี ้
2.  ต้นฉบับท่ีส่งมาให้พิจารณาลงตีพมิพ์จะต้องไมเ่คยตีพิมพ์ในวารสารฉบับอ่ืนมาก่อน และจะต้องไมส่่ง

ตีพิมพ์ซ้ าซ้อนในวารสารหลายฉบบัในเวลาเดยีวกัน 
3.  การตีพิมพ์บทความลงในวารสาร จะพิจารณาการตอบรับการลงตีพมิพ์เมื่อบทความผ่านตามขั้นตอนการ

ปฏิบัติงานของวารสาร 
4.  กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาและตีพิมพ์บทความทุกเรื่องรวมทั้งการปรับปรุงบทความ

บางส่วนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้อ่านบทความ 
5.  บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร ถือว่าเป็นผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และผลงานวิชาการของผู้เขียน

ไม่ใช่ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการ ผู้เขียนต้องรับผดิชอบต่อบทความของตน 
6.  บทความที่ไดผ้่านการพิจารณาแล้ว ทางกองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจาณาให้ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร 
 

 การส่งต้นฉบับ 

 ส่งต้นฉบับเอกสารพร้อมไฟล์ข้อมลูมาที่ E-mail: kuedadj@gmail.com และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศว์าน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-942-8670 โทรสาร 02-579-7259 เว็บไซตส์าขา http://www.edad.edu.ku.ac.th 
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 รูปแบบการพิมพ์บทความ 

 1. ให้พิมพ์ลงบนกระดาษ ตั้งค่ากระดาษเป็น B5 (JIS) โดยจ านวนหน้าของเนื้อหาและเอกสารอ้างอิงรวมทั้งสิ้น 
ไม่เกิน 15 หน้า ใช้รูปแบบของ Word ตัวอักษร TH Saraban PSK และแตล่ะหนา้ ไม่เกิน 30 บรรทัด 

        2. ข้อปฏิบัติการพมิพ์ มีดังนี ้

ที ่ ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
1. ช่ือเรื่อง/บทความ ระบุช่ือบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ ชนิดหนา ไว้

กึ่งกลางหน้ากระดาษ 
2. ช่ือผู้เขียนบทความ ระบุช่ือผู้วิจัย ผู้วิจัยร่วม (ถ้ามี) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ กรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ทุกคน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษร 14 พอยท ์ชนิดหนา 
ไว้ด้านขวาของหน้ากระดาษ 

3. สังกัดผู้เขยีนบทความ ถ้าเป็นนิสิต/นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่ศึกษา และช่ือสถาบันการศึกษา 
ถ้าไม่ใช่นิสิต/นักศึกษา ให้ระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และชื่อหน่วยงานท่ี
สังกัด (ถ้ามี)  
ขนาดตัวอักษร 12 พอยท ์ชนิดธรรมดา ไว้ท่ีเชิงอรรถท้ายหน้า 

4. บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อบทความวิจัย บทคัดย่อภาษาไทย ไม่เกิน 10 บรรทัด และบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 ค า เขียนโดยสรุป ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย และผลการวิจัย 
บทคัดย่อบทความวิชาการ บทคัดย่อภาษาไทย ไมเ่กิน 10 บรรทัด และบทคัดย่อ
ภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 250 ค า เขียนโดยสรุปสาระส าคญัจากเนื้อหา 

5. ค าส าคญั (Keywords) ระบุค าส าคัญ 2-5 ค า ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ไว้ท้ายบทคัดย่อ 
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

6. เนื้อหา (Content) บทความวิจัย หัวข้อท่ีเสนอในเนื้อหา ประกอบด้วย 
1. ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา (Statement of the Problem) 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
3. สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี) (Research Hypothesis) 
4. วิธีด าเนินการวิจัย (Methodology) (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ 
การวิจัย (Research Design) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sample) 
หรือแหล่งข้อมลู/ผู้ให้ข้อมูล (Source of Data/Informant) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
(Research Instrument/Tool) และการหาคณุภาพ (Quality Testing) การเก็บ
รวบรวมข้อมลู (Data Collection)  
การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) โดยเขยีนแยกหัวข้อ) 
5. สรุปผลการวิจยั (Conclusion) (ระบุผลการวิจัยตามวตัถุประสงค ์ 
โดยสรุป ซึ่งอาจมตีารางหรือภาพประกอบ) 
6. อภิปรายผลการวจิัย (Discussion) (ระบุประเด็นท่ีเป็นผลการวิจยัที่ส าคัญในแต่ละ
วัตถุประสงค์ และอภิปรายโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีหรืองานวิจัย) 
7. ข้อเสนอแนะ (Suggestion) (ระบุรายละเอยีดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะใน 
การน าผลการวิจยัไปใช้ ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป โดยน าเสนอแยกหัวข้อ) 
     หัวข้อเนือ้หาท้ัง 7 หัวข้อ ไม่ตอ้งระบุหมายเลข ใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์ ชนิด
หนา ส่วนรายละเอียดเนื้อหาใช้ขนาดตัวอักษร 14 พอยท์  
ชนิดธรรมดา 
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ที ่ ส่วนประกอบ ค าอธิบาย 
7. ตาราง (ถ้ามี) ใช้ตารางแบบเส้นคู่ เปิด-ปิดตาราง 
8. ภาพ (ถ้ามี) รูปภาพประกอบ บันทึกเป็นไฟล์ที่มีนามสกลุ .JPEG 
9. การอ้างอิงในเนื้อหา ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตวัอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา ข้างท้ายนี้ 
10. เอกสารและสิ่งอ้างอิง ลงรายการตามรูปแบบ APA ดังตวัอย่างรูปแบบรายการบรรณานุกรม 

ในเอกสารและสิ่งอ้างอิงข้างท้ายนี้ น าเสนอเฉพาะรายการที่มีการอ้างอิง 
ในเนื้อหาบทความให้ครบทกุรายการ 

 
ตัวอย่างรูปแบบการอ้างอิงแทรกในเนื้อหา 
 1. ผู้แต่ง 1 คน 
  (นงลักษณ์  วิรัชชัย, 2542: 128)  
  (Henry, 2007: 10-11) 
 2. ผู้แต่ง 2 คน 
   (สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย และ ธราธร  รัตนนฤมิตศร, 2548: 15) 

 (Betty and Herron, 2004: 2-3) 
 3. ผู้แต่ง 3 คน 
   (จิตตินันท เดชะคุปต, วีระวัฒน ปนนิตามัย, และ สรุกุล  เจจอบรม, 2546: 35)  
  (Willson, Paul and Miller, 1998: 9) 
 4. ผู้แต่งมากกว่า 3 คน 
  (บัณฑิต  ศรไพศาล และคณะ, 2549: 22)  
    (Redick et al., 1996: 19)  
  5. ผู้แต่งเป็นหน่วยงาน   
   (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2553: 25-26)   
    (Ohio State University, 1999: 18)   
 6. หนังสือพิมพ์ 
   (ไทยรัฐ, 2553: 5)   
    (Bangkok Post, 2010: 9) 
 7. การอ้างอิงสองทอด 
   (ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย, 2552: 98 อางถึง Mason, 2005: 39)   
    (Juntaraprasert, 2009: 120 cited Martin, 2001: 161-162)   
   (Mason, 2005: 39 อางใน ธเนศ  ยุคันตวนิชชัย, 2552: 98)  
   (Martin, 2001: 161-162 cited in Juntaraprasert, 2009: 120) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

ตัวอย่างรูปแบบรายการบรรณานุกรมในเอกสารและสิ่งอ้างอิง 
 1. หนังสือ 
  ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน 2551.  องคการแหงความรู จากแนวคิดสูการปฏิบัติ.  พิมพครั้งท่ี 4.   
    กรุงเทพมหานคร: รัตนไตร.    
  Goodwin, C. J.  1995.  Research in Psychology: Methods and Design.  New York:  
    John  Wiley & Sons, Inc. 
 2. วิทยานิพนธ ์
  สุภาพ  ไทยแท้.  2559.  โมเดลเชิงสาเหตุของภาวะผู้น าอาจารย์ และภาวะผู้น าท่ีแท้จริงของผู้บริหาร  
    ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันการศึกษาพยาบาล.  วิทยานิพนธ์ 
    ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร.์ 
  Kurz, N. M.  2006.  The Relationship between Teachers’ Sense of Academic  
   Optimism and Commitment to the Profession.  Doctoral Dissertation, School 
   of the Ohio State University. 
 3. รายงานการประชุม 
  ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติ.  2521.  รายงานการสัมมนาทางวิชาการแหงชาติ เร่ือง  
   ประชากรของประเทศ คร้ังท่ี 4, 21-25 สิงหาคม 2521.  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ        
   การศาสนา.   
  Kasetsart University.  1992.  30th Annual Conference, January 29-February 1,             
    1992.  Bangkok: Amarin Printing Group. 
 4. บทความในวารสาร 
  สมศักดิ์  รอบคอบ.  2549.  “ประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
    สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม เขต 1.” วิทยาสารเกษตรศาสตร 27 (1): 9-18.   
  Clark, J. S., M. Fulton, and J. T. Scott, Jr.  1993.  “The consistency of land values,  
   land rents, and capitalization formulas.” American Journal of Agriculture  
   Economics 75 (1): 147-155. 
 5. หนังสือพิมพ์ 
  มติชน.  2553.  กรุงเทพมหานคร: 1 กุมภาพันธ 2553.  หนา 1.   
  Bangkok Post.  2010.  Bangkok: February 1, 2010.  p. 2. 
 6. จุลสาร  
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2550.  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา.  สมุทรปราการ:    
    บริษัทยามากาตะ (ประเทศไทย) จ ากัด.   
  De Datta, S. K. et al.  1978.  Constraints Methodology Handbook.  Los Banos,            
    Laguna, Philippines: The International Rice Research Institute. 
 7. โสตทัศนวัสด ุ
  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ.  2533.  บันทึกปากค า: พฤศจิกายน-ธันวาคม 2532 และ  
    มกราคม 2533.  [เทปบันทึกเสียง].   
  Clark, K. B.  1976.  (Speaker), Problems of freedom and behavior modification.           
    [Cassette Recording No. 7612].  Washington D.C.: American Psychological  
   Association.    
 8. ซีดีรอม 
  Fernandes, F. D.  1972.  Theoretical prediction of interference loading on aircraft        
    stores: Part 1.  Subsonic speeds, [Computer Program].  Pomona, CA: General  
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    Dynamics, Electro Dynamics Division.  (National Aeronautics and Space  
   Administration Report No. NASA CR-112065-1).   
  U.S. Bureau of the Census.  1991.  Census of Population and Housing, 1990:            
    Summary Tape File 3a.  Washington, D.C.: U.S. Bureau of the Census. 
 9. อินเทอร์เน็ต 
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 2551.  การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัย  
   (Online).  www.grad.ku.ac.th, 1 กุมภาพันธ 2553.   
  McNamara, C.  1998a.  Program evaluation. In Basic Guide to Program Evaluation  
   (Online).   www.mapnp.org/library/evaluatn/fnl_eval.htm, April 19, 2000. 
 10. การสัมภาษณ์ 
  สมใจ  ชองคันปอน.  2551.  นักดนตรีวงปพาทยผใูหญบุญธรรม.  สมัภาษณ, 22 มิถุนายน 2551.   
   Oupadissakoon, S.  1993.  Dean of the Graduate School,  Kasetsart University.            
    Interview, July 8, 1993.   
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แบบฟอร์มการส่งบทความเพื่อเผยแพร่ใน วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

       วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ............ 
1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................................................... 
2. ระดับการศึกษาสูงสดุ............................................................ต าแหน่งทางวิชาการ..................................................... 
3. สถานะภาพของผูส้่งบทความ  ❍ อาจารย์  ❍ นิสิต/ นักศึกษาระดับปริญญาเอก 

❍ นิสิต/ นักศึกษาระดับปรญิญาโท ❍ นักวิชาการ/ บุคคลทั่วไป 
4. ปีท่ีคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา (ส าหรับนสิิต/นักศึกษา)                   วันท่ี...........เดือน.................................พ.ศ. ............ 
5. ที่อยู่ที่สามารถตดิต่อได้สะดวก 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.....................................................................E-mail..................................................... 
6. ประเภทบทความ  口 บทความวิจัย 口 บทความวิชาการ 
7. ช่ือบทความ 
(ภาษาไทย).....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
(ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
8. บทความฉบับนี้มีการอ้างอิงบทความจาก วารสารวารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
จ านวน........บทความ โดยเป็นบทความของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน.........บทความ (ถ้ามีจะได้รับพิจารณา
เป็นกรณีพิเศษ) หรืออ้างอิงบทความของอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากวารสารอื่นๆ จ านวน.........บทความ    
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อนและยินยอมว่าบทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการนี้ข้าพเจ้าด าเนินการจัดพิมพ์ตาม
รูปแบบการเขียนบทความทีม่หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก าหนดไว้ทุกประการ และได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตาม
รายการ ตรวจสอบบทความและ ข้าพเจ้าได้ส่งบทความในระบบ Online ที ่kuedadj@gmail.com เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
 ความคิดเห็นของประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ์      ลงช่ือ....................................................................... 
    “พิจารณาบทความแล้วเห็นสมควรเผยแพร่ได”้                         (.............................................................................) 
ลงช่ือ......................................................................                            ผู้ส่งบทความวิชาการ/บทความ 
(.............................................................................) 
        
หมายเหตุ บทความที่ส่งมาโดยไมม่ีใบรายการตรวจสอบบทความ หรือมีไมค่รบหรือไม่ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ จะถูกส่งกลับ
ก่อนการด าเนินการใดๆ ทั้งสิ้น ผูเ้ขียนบทความสามารถ download แบบฟอร์มรายการตรวจสอบบทความได้จาก      
http:// edad.edu.ku.ac.th/page8_1.html 
 
 

แบบฟอร์มรายการตรวจสอบบทความเพ่ือน าส่งตีพิมพ์ในวารสาร 
“วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” 

 
ค าชี้แจง : ผู้เขียนบทความโปรดท าเครื่องหมาย ✓ ลงหน้ารายการที่ท่านได้ตรวจสอบบทความของทา่นในรายการที่พบว่า   
  มีปรากฏในบทความของท่านอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วตามค าแนะน าส าหรับผูส้่งบทความที่วารสารได้ก าหนดไว ้
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 1. 口 ต้องเป็นบทความที่ไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 2. 口 ไฟล์ที่ส่งจะต้องท าตามรปูแบบท่ีตามค าแนะน าในการเตรียมต้นฉบับเท่านั้น อยู่ในรูปแบบของ Word และใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK เท่านั้น 
 3. 口 รูปภาพประกอบต้องเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล ..JPEG เท่านั้น 
 4. บทความวิจัย มีหัวข้อตามที่ก าหนด ดังน้ี 

 口 ช่ือเรื่อง/บทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 ช่ือผู้เขียนบทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 สังกัดผูเ้ขียนบทความ ภาษาไทย 
 口 บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 ค าส าคญั (Keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statement of the Problem) 
 口 วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) 
 口 สมมตุิฐานการวิจยั (ถ้ามี) (Research Hypothesis) 
 口 วิธีด าเนินการวิจยั (Methodology) 
 口 สรุปผลการวิจัย (Conclusion) 
 口 อภิปรายผลการวิจัย (Discussion) 
 口 ข้อเสนอแนะ (Suggestions) 
 口 เอกสารอ้างอิง (References) 

 5. บทความวิชาการ มีหัวข้อตามที่ก าหนด ดังน้ี 
 口 ช่ือเรื่อง/บทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 ช่ือผู้เขียนบทความ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 สังกัดผูเ้ขียนบทความ ภาษาไทย 
 口 บทคัดย่อ (Abstract) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 ค าสาคญั (Keywords) มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 口 บทน า (Introduction) 
 口 เนื้อหา (Content) 
 口 สรุป (Conclusions) 
 口 เอกสารและสิ่งอ้างอิง (References) 

 
แบบฟอร์มค่าสมัครสมาชกิวารสาร “การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
1. ข้อมูลผู้สมัครสมาชิกวารสาร 

❍ บุคคล 
ช่ือ นางสาว/นาง/นาย ...................................................................................................................... 
อาชีพ................................................................................................................................................. 
ที่อยู่(บ้าน)......................................................................................................................................... 
..................................................................................................โทรศพัท์.......................................... 
ที่อยู่(ท่ีท างาน).................................................................................................................................. 
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......................................................................................................................................................... 
❍ หน่วยงาน 

ช่ือหน่วยงาน...................................................................................................................................... 
ที่อยู่หน่วยงาน................................................................................................................................... 
.....................................................................................................โทรศัพท์........................................ 

2. ค่าสมัครสมาชิกวารสาร 
❍ 1 ปี 2 ฉบับ 450 บาท 

3. ซื้อวารสารเป็นรายเลม่ เลม่ละ 250 บาท จ านวน................เล่ม 
4. การช าระเงินค่าสมัครสมาชิกวารสาร 

❍ เงินสด จ านวน..................บาท 
❍ ทางไปรษณยี์ส่งถึง สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์              

ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
5. สถานท่ีจัดส่งวารสารไปให้ (ตามที่อยู่ชื่อระบุในข้อ 1) 

❍ บ้าน 
❍ ที่ท างาน 
❍ หน่วยงาน 

ลงช่ือ.......................................................... 
(........................................................) 

............/................/.............. 


