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๑.ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของโครงกำรครูดีไม่มีอบำยมุข         
โครงการครูดีไม่มีอบายมุขเริ่มต้นใน พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อยกย่องส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมปลอดอบายมุขแก่
นักเรียนและสังคม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในพุทธชยันตี ๒๖๐๐ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระ
ราชกุศลเนื่องในวโรกาส ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช 
วิทยาลัย (ในห้วงที่ศ.ดร.พระพรหมบัณฑิต ด ารงต าแหน่งอธิการบดี)  
          ปัจจุบันปัญหาอบายมุขมีมากขึ้น มีความซับซ้อนมากขึ้น   มีทั้งอบายมุขถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
ดังนั้นครูจึงมีบทบาทส าคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อหล่อหลอมสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียน รวมทั้งคนรอบข้าง  
ใหม้ีภูมิคุ้มกันจากอบายมุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมืองไทย  
๒.จุดมุ่งหมำย 

๒.๑ เพื่อยกระดับ เผยแพร่ความดีผู้ที่เคยได้รับรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข ให้เป็นแบบอย่างแกส่ังคมต่อเน่ือง และยัง 
      มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข  (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  
๒.๒ เพื่อพัฒนาเครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขให้เข้มแข็ง มีการขับเคลื่อน ขยายผลช่วยเหลือผู้อื่นใหล้ด เลิก อบายมุข 
      (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  

 ๓. คุณสมบัติผูส้มัคร 
         ๓.๑ เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข / เกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข ในทุกสังกัด 
               การศึกษา ตั้งแต่รุ่นที่ ๑ ถึง รุ่นที่ ๙ ในประเภท  

 ครู 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  
 บุคลากรทางการศึกษา 

         ๓.๒ ด ารงตนปลอดอบายมุข ตามข้อปฏิบัติของอบายมุข ๖ (ดูในเอกสาร ๓ ที่แนบมา)  
         ๓.๓ มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให ้ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  
               อย่างต่อเน่ือง หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว  อย่างน้อย๒ปี  
         ๓.๔ มีความซื่อสัตย์สุจริต                  
         ๓.๕ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นชาวพุทธคือศีล๕ หากได้รับเกียรติบัตร 
หมายเหตุ   ข้อ๓.๑ กรณีถ้าผู้สมัครได้รับโลฯ่ รุ่น๑๐ หรือรุ่น๑๑   แต่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรในรุ่น๑-๙ รุ่นใดรุ่นหนึ่ง  
               กรณีเช่นน้ี ในการคัดเลือกจะยึดข้อมูลรางวัลสูงสุดเป็นเกณฑ์คือโลฯ่ ที่ไม่เกินรุ่น๙  
    ๔.ประเภทรำงวัล   

4.1  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที ่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) 
4.2  รางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข             พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที ่๑๒ (รุ่นติดตามความเพียร) 
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 ๕.จ ำนวนรำงวัล  
โล่ประกาศเกียรติคุณ 

 ประเภทครู                         ๒๐0  รางวัล  
 ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา                                ๗๐ รางวัล  
 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา                             ๓๐  รางวัล  

เกียรติบัตร  
 จ านวนผู้ได้รับเกียรติบัตร ใน๓ประเภท จะพิจารณาจากคุณสมบัติและคุณภาพที่เหมาะสม  

  หมำยเหตุ   ๑.จ านวนรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ อาจมีการปรับยืดหยุ่นโดยยึดคุณประโยชน์ของกิจกรรมที่ผู้สมัคร 
                    ได้ท าลงถึงกลุ่มเป้าหมายให้ลด เลิกเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน             
                 ๒.รางวัลเกียรติบัตรมิได้มอบให้ทุกคนที่ส่งผลงำน 

๖.ขั้นตอนกำรสมัคร และกำรส่งใบสมัคร 
๖.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครไดใ้นเว็บไซต์ ที่โรงเรียนค ำพ่อสอน.com  เพจครูดีไม่มีอบำยมุข /เพจ 
     โรงเรียนค ำพ่อสอน 
๖.2 กรอกใบสมัครด้วยลำยมือตนเองทุกขั้นตอน ตัวบรรจง อา่นง่าย ให้ครบถ้วนทุกข้อในใบสมัคร เขียนสื่อสาร 
      ให้เข้าใจชัดเจนในสิง่ที่ท่านท า (หากใช้การพมิพ์ส่งมาถือว่าผดิเงื่อนไขการส่งในสมัครจะกรองออกจากการ 
      พิจารณา)  
๖.๓ ตดิรูปถ่าย (หน้าตรง) ขนาด ๑ นิ้ว ในใบสมคัร (ตดิให้แน่นหนากันหลุดหาย) 
๖.๔ มีบุคคลที่มีคุณสมบตัิตรงตามทีร่ะบุในค าชี้แจงรับรองในใบสมัครครบ ๓ คน   พร้อมทั้งเขียนแสดงความ 
      คิดเห็นที่มีต่อผู้สมัคร  
๖.๕ แนบภาพถ่ายโล่ประกาศเกียรติคณุครดูีไม่มอีบายมุข (ส าหรับผู้ได้รับโล่ฯ / เกียรติบัตรครูดีไม่ 
      มีอบายมุข (ส าหรับผู้ได้รับเกียรติบัตรใหแ้นบมาทั้งหมดที่เคยได้รับ) ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร 
๖.๖ เย็บมุมเอกสารใบสมัครให้แน่น ไม่ต้องจัดท ารูปเล่ม  
๖.๗ ไม่ต้องแนบหนังสือน าส่ง  
๖.๘ หากโรงเรียนเดียวกันมีผู้ส่งหลายคน สามารถจัดส่งในซองเดียวกันได้ 

๖.๙ ส่งเป็นเอกสาร จ่าหน้าซอง 🖃 ถึง บริษัทวีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮาส์ จ ากัด  
        เลขที่ 501/1 ซอยเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210  
       * วงเล็บมุมซองว่ำ โครงกำรครูดีไม่มีอบำยมุข ปีกำรศึกษำ 2565 (ปีที่ 12)   
๖.๑๐ เมื่อผู้สมัครจัดส่งเอกสารใบสมัครแล้ว  ขอให้ผู้สมัครท าการกรอกข้อมูลของท่าน ในเว็บไซต์ 

 ที่โรงเรียนค าพ่อสอน.com     หัวข้อลงทะเบียนส่งผลงำนครูดีไม่มีอบำยมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ 
พร้อมแนบไฟล์ภำพใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัครเพื่อยืนยันกรณีเอกสำรไม่ถึงคณะกรรมกำร 
           หมายเหตุ  ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งตามมาเพิ่มภายหลัง 
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  ๗. ข้อชี้แจงกรณีผู้ลงนำมรับรองผู้สมัคร  ในการสมัครของทุกท่าน ต้องมีผู้รับรอง ๓ ท่ำนตำมเงื่อนไข      
       โดยคุณสมบัติของผู้รับรองนั้น ต้องเป็นผูรู้้จัก รับรู้การด าเนินชีวิตพื้นฐาน การท างานของผู้สมัคร     พร้อมทั้งเขียน 
       แสดงความคิดเห็นต่อผู้สมัคร (ตามสภาพจริง) และผู้รับรองให้ระบุสถานที่ท างาน ต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ 
       เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยมีเงื่อนไข และรายละเอียดดังนี้ 
       ๗.๑ ผู้สมัครประเภทครู มีผู้รับรอง ได้แก่  
              ๗.๑.๑ ผูร้ับรองคนที่ 1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ตนเองท างานอยู่ (ในกรณีไม่มีผู้อ านวยการให้ผูร้ักษาราชการ 
                       แทนเป็นผู้รับรอง) 
              ๗.๑.๒ ผูร้ับรองคนที่ 2 ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม /หัวหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม และ 
                       ประเมินผลการจดัการศึกษา 
             ๗.๑.๓  ผูร้ับรองคนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา ทีร่ับรู้การท างานของท่าน ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
                       อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ   
๗.๒ ผู้สมัครประเภทผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการ) มีผู้รับรอง ได้แก ่
           ๗.๒.๑ ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อ านวยการ หรอื รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาทีโ่รงเรียนสังกัด 
           ๗.๒.๒ ผู้รับรองคนที่ 2 ศึกษานิเทศก์   ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม  / หวัหน้ากลุ่มนิเทศติดตาม  และ 
                     ประเมนิผลการจดัการศึกษา 
           ๗.๒.๓  ผูร้ับรองคนที่ 3 กรรมการสถานศึกษา  ที่รับรูก้ารท างานของท่าน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
                     อบายมุข ได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบ 
   หมำยเหตุ  กรณีที่เป็นครูรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาทีร่กัษาการตั้งแต ่๒ปีข้ึนไป สามารถสมัคร 
                 ในประเภทผู้บริหารสถานศึกษาได ้โดยแนบค าสั่งแต่งตั้งรกัษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษามาพร้อม 
                 ใบสมัคร  แต่หากรักษาการในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาไม่ถึง๒ ปี    สามารถสมัครในประเภทคร ู
    ๗.๓ ผู้สมัครประเภทผู้บริหำรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

๗.๓.๑ ผู้อ านวยการ /รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา /ศึกษาธิการจังหวัด มีผู้รับรองได้แก่ 
 ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาอื่น /ศึกษาธิการจังหวดัอื่น ทีร่ับรู้การ

ท างานของท่าน (ในกรณไีม่มีผู้อ านวยการเขตฯหรอืศึกษาธิการจังหวัดอื่นนัน้ ให้ผู้รักษาราชการ
แทนในเขตและจังหวัดดังกล่าวเป็นผู้รับรอง) 

 ผู้รับรองคนที่ 2 ศึกษานเิทศก์ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานคุณธรรม/หัวหน้ากลุม่นิเทศติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศกึษา ทีร่่วมปฏิบัติงานรณรงค์ ลด เลิก อบายมุขได้แก่ เหล้า เบียร์ บุหรี่ การ
พนันทุกรูปแบบในสังกัด 

 ผู้รับรองคนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาทีร่่วมปฏิบัติงานรณรงค์ ลด  เลิก อบายมุขได้แก่ เหล้า เบียร์ 
บุหรี่ การพนันทุกรูปแบบในสังกัด 
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เอกสาร ๑ค าชีแ้จง 

เอกสารในการสมคัรมี๓ชดุ โปรดศกึษาใหค้รบทัง้๓ชดุ/ เอกสาร๑ค าชีแ้จง    /  เอกสาร๒ ใบสมัคร  /  เอกสาร๓ อบายมุข๖ 

๗.๓.๒ ศึกษานิเทศก์ / นกัวิชาการ / บุคลากรส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา 
 ผู้รับรองคนที่ 1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาหรือรองผู้อ านวยการฯ หรือศึกษาธิการ

จังหวัดที่ผู้สมัครสังกัดอยู ่และรับรู้การปฏิบัติงานของท่าน (ในกรณีที่ไม่มผีู้อ านวยการฯ /รอง
ผู้อ านวยการฯ หรือศึกษาธิการจังหวดั ให้ผูร้ักษาราชการแทนรับรอง) 

 ผู้รับรองคนที่ 2 ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่สังกดั  ในกรณีที่เป็นผู้อ านวยการกลุ่มงานเอง ให้
ผู้อ านวยการกลุ่มงานอื่นที่รับรู้การท างานของท่าน ในเขตพื้นที่เดียวกันรบัรอง 

 ผู้รับรองคนที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกดั ทีร่่วมปฏิบัติงานรณรงค์ลด เลิก อบายมุขได้แก่ 
เหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนนัทุกรูปแบบ  

หมำยเหตุ   หากเป็นสถานศึกษาในสังกัดอื่นๆ ในกรณีผู้รับรองให้ใช้แนวทางตามข้อ ๗  
๘.กำรพิจำรณำคัดเลือกบุคคลเพ่ือรับโล่ประกำศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบำยมุข /เกียรติบัตรครูดีไม่มี
อบำยมุข พ.ศ.๒๕๖๕  ปีที๑่๒ (รุ่นติดตำมควำมเพียร) 

๘.1 เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดกรองขั้นที๑่ได้แก่  
           ๘.1.1 ส่งทันตามวันที่ก าหนด (พิจารณาจากวันประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร)  

๘.1.2 เขียนด้วยลายมือตนเองด้วยตัวบรรจง  
๘.1.3 ตอบข้อมูลครบถ้วนทุกข้อครบถ้วนตามค าชี้แจงและตามที่ระบุในใบสมัคร  
๘.1.4 มีผู้รับรองครบถ้วนตามที่ก าหนด 
๘.1.5 กรอกข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ที่โรงเรียนค ำพ่อสอน.com หลังจากส่งใบสมัคร พร้อมแนบไฟล์ 
         ภาพถ่ายใบเสร็จรับเงินที่ส่งใบสมัครมาในเวปไซต์ด้วย  

           หมายเหตุ ๑.หากผู้สมัครขาดข้อใดข้อหน่ึง  ตามกระบวนการจะกรองออกจากการพิจารณา 
๘.2 เกณฑ์กำรพิจำรณำคัดกรอง ขั้นที๒่ ได้แก่ 

๘.๒.๑ ผ่านเกณฑ์การคัดกรองขั้นที่๑  
๘.๒.๒ มคีวามซื่อสัตย์สุจริต  

                     ๘.๒.๓ ด ารงตนปลอดอบายมุข ๖  
                     ๘.๒.๔ ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เช่นหากเป็นชาวพุทธคือศีล๕ 
                     ๘.๒.๕ มีการขับเคลื่อนช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่ การพนัน)  
                              หลังจากที่ได้รับรางวัลแล้ว อย่างน้อย๒ปี  
                     ๘.๒.๖ มีผลที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่)  
                             เชิงคุณภาพเป็นรูปธรรมชัดว่าเกิดประโยชน์ต่อสังคม (ไม่เน้นการได้รับรางวัลใดๆ) อาทิ 

 มีตัวบุคคล ชุมชน หรืออื่นๆตามบริบท ได้รับการช่วยเหลือจนเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต 
คุณภาพชุมชน หรืออื่นๆในการลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน) 

 มีกระบวนการเรียนรู้ วิธีการ หรือกิจกรรมที่ลงถึงตัวกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมต่อเน่ืองและ
ผู้อื่นสามารถน าไปปฏิบัติได้ ที่ส่งผลต่อการ ลด เลิก อบายมุข (เน้นเหล้า เบียร์ บุหรี่การพนัน) 

 มีการขยายผล เชิงคุณภำพ และหรือเชิงปริมำณ ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น 
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เอกสาร ๑ค าชีแ้จง 

เอกสารในการสมคัรมี๓ชดุ โปรดศกึษาใหค้รบทัง้๓ชดุ/ เอกสาร๑ค าชีแ้จง    /  เอกสาร๒ ใบสมัคร  /  เอกสาร๓ อบายมุข๖ 

 ข้อคิดเห็น(ตามจริง)ของผู้รับรองที่มีต่อผู้สมัคร และผู้รับรองเขียนด้วยลายมือตนเอง      
     ๘.๓ กำรพิจำรณำคัดกรอง ขั้นที๓่ (สัมภำษณ์ผ่ำนZOOM) 

       ๘.๓.๑ เมื่อผู้สมัครผ่านการคัดกรอง ขั้นที่๑ และข้ันที่๒ แล้ว คณะกรรมการจะสัมภาษณ์โดยใช้ระบบZoom 
                เป็นข้ันสุดท้ายของการพิจารณาคัดเลือกครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที๑่๒  
                 (รุ่นติดตามความเพียร) 
       ๘.๓.๒ ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

๙.ระยะเวลำกำรพิจำรณำ และประกำศผล 
    ๙.๑ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่การคัดกรองขั้นท่ี ๓ (สัมภาษณ์ผ่านZOOM)     วันที่ ๑๐ เมษำยน ๒๕๖๖    
          ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนค ำพ่อสอน.com    
    ๙.๒ สัมภาษณ์ผ่านระบบZOOM วันที่๑๖-๒๕ เมษำยน  ๒๕๖๖ (คณะท างานจะประสานนัดหมายวัน เวลาสัมภาษณ์) 
    ๙.๓ ประกาศผลกำรคัดเลือกครูดีไม่มีอบำยมุข พ.ศ.๒๕๖๕  ปีที๑่๒ (รุ่นติดตำมควำมเพียร) ในวันที ่๑พฤษภำคม 
          พ.ศ. ๒๕๖๖  ทั้งประเภทโล่ประกาศเกียรติคุณ   และประเภทเกียรติบัตร   ในเวปไซต์    
          ที่โรงเรียนค ำพ่อสอน.com  และจะส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยัง ๒๔๕ เขตพื้นที่การศึกษา /กรมส่งเสริมการ 
          ปกครองท้องถิ่น และทุกสังกัดของผู้สมัคร  
๑๐.ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกเป็นครูดีไม่มีอบำยมุข พ.ศ.๒๕๖๕ ปีที่๑๒ (รุ่นติดตำมควำมเพียร) 
      ๑๐.๑ รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข ผู้ได้รับรางวัลจะเข้าร่วมท ากิจกรรม ประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้าง 
               เครือข่ายครูดีไม่มีอบายมุขเข้มแข็ง   และเข้าพิธีรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูดีไม่มีอบายมุข พ.ศ.๒๕๖๕  
               ปีที๑่๒ (รุ่นติดตามความเพียร) ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร (ห้วงเวลาจะแจ้งในล าดับต่อไป)   
      ๑๐.๒ รางวัลเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ในเวปไซต์ ที่โรงเรียนค ำพ่อสอน.com 
              โดยเข้าไปที่หัวข้อครูดีไม่มีอบำยมุข /ดำวน์โหลดเกียรติบัตร 
๑๑.ระยะเวลำกำรส่งใบสมัคร  
       ๑๑.๑ ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๔ มีนำคม 256๖ (ดูประทับตราจากหน่วยงานขนส่งที่ท่านจัดส่งใบสมัคร) 
       ๑๑.๒ หลังการพิจารณาแล้วขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเอกสารใด ๆ  
๑๒.ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
      ส านักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และอาสาสมัคร โทร ๐๘๗- ๓๘๔ ๓๙๕๓ / ๐๙๒-๔๒๖ ๔๑๙๗  
      ๐๘๓-๒๕๔ ๙๙๓๑  / ๐๙๓-๒๕๓ ๙๕๙๕   /๐๘๙-๒๗๔ ๘๘๒๔  
หมำยเหตุ  ๑.ไม่รับการติดต่อสอบถามข้อมูลทางเพจครูดีไม่มีอบายมุข และ เพจโรงเรียนค าพ่อสอน 
             ๒.กำรแพร่ระบำดของโควิด-๑๙ ที่ผ่ำนมำท ำให้ต้องปรับกำรรับสมัครจำกพ.ศ.๒๕๖๕ มำเป็น พ.ศ.๒๕๖๖ 


