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บทสรุปผู้บริหาร 
โครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีท่ี 3) 

1.  บทน า 
 1.1 ความเป็นมา    

การพัฒนาประเทศสู่ "สังคมฐานความรู้ (knowledge based society)" เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศในเวทีโลกนั้น ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญอย่างยิ่ง ที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับแรก พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2542 ได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนทุกระดับ ส าหรับการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น แหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องความต้องการในการด ารงชีพของ
ประชาชนในแต่ละชุมชนเป็นสิ่งที่ส าคัญ แหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้ประชาชนได้พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนา
กระบวนการคิดในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นระบบ และสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข 
 ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมการสารวัตรทหารบก เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2551 ซึ่ง
ส าหรับในปีงบประมาณ 2552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญให้เข้าร่วมด าเนินการศูนย์การเรียนรู้
ดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ฯ กรมการสารวัตรทหารบกขึ้ น  ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ
ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  กิจกรรมการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
ผลการด าเนินงานในปี 2552 

ด าเนินการใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
          1. กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน เป็นลักษณะการจัดนิทรรศการผลงาน และฐานกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 5 ฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 20 มิถุนายน 2552 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
341 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 90.80 โดยพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด คา่เฉลี่ย 4.54 
 2. กิจกรรมการอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่หลักสูตรการชุบโลหะและหลักสูตรการแปรรูป
อาหารและเครื่องดื่ม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 25 กรกฎาคม 2552 และวันที่ 1 -2 สิงหาคม 2552  มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 106 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการ ร้อยละ 91.00 หรือ   
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.55 

3. กิจกรรมการจัดท าสื่อการเรียนรู้จัดท าเอกสาร จ านวน 2,000 เล่ม 
          4. กิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์กับคนสายวิทย์ ในวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2552 ณ ศูนย์การเรี ยนรู้ มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ านวน 100 คน การประเมินความพึงพอใจ พบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อโครงการร้อยละ 87.60 โดย
พึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.38 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
รายการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ด าเนินการได้ 
ผลผลิต ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี/ผู้รับบริการ 

- กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
- กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่ 
- กิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์ กับคนสายวิทย์ 

100 คน 547 คน 
341 คน 
106 คน 
100 คน 

ผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
- กิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาอาชีพเดิมและ  สร้างอาชีพใหม่ 
- กิจกรรมวันเสาร์ - อาทิตย์กับคนสายวิทย์ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 89.80 
ร้อยละ 90.80 
ร้อยละ 91.00 
ร้อยละ 87.60 



 ผลการด าเนินงานในปี 2553  ด าเนินการใน 4 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน เป็นลักษณะการจัดนิทรรศการผลงาน และกิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี จ านวน 8 กิจกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 5 กันยายน 2553 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 105 คน 
 2. กิจกรรมการค่ายวิทยาศาสตร์ (4 กิจกรรม) ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ วันที่ 4 กันยายน 2553 มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 111 คน 
          3. กิจกรรมการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ (ภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 เรื่อง) 
          4. กิจกรรมอาหารปลอดภัย  ในวันที่ 4 กันยายน 2553 ณ ศูนย์การเรียนรู้ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน              
111 คน  
 

 ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ 
รายการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ด าเนินการได้ 

ผลผลิต ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
- กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
- กิจกรรมการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

 
100 คน 
100 คน 

 
8 เรื่อง 

 
105 คน 
111 คน 

 
8 เรื่อง 

ผลลัพธ์ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชน 
- กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ 
- กิจกรรมส่งเสริมอาหารปลอดภัย 
- กิจกรรมการท าสื่อประชาสัมพันธ์ 

ร้อยละ 80  
ร้อยละ  
ร้อยละ  
ร้อยละ  
ร้อยละ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ศูนย์คลินิกเทคโนโลยีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการ 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3) ได้รับงบประมาณต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 3 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.2.1 เพ่ือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชุมชน 
1.2.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ โดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์ 
1.2.3 เพ่ือส่งเสริมอาชีพ เพ่ิมรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน   

2. วิธีด าเนินการ 
2.1 ส ารวจพื้นที่ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง รับัังปัญหา และสรุปแนวคิดในการแก้ไขปัญหา 
2.2 ก าหนดกิจกรรม แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ 
2.3 อบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4 จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน 
2.5 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเผยแพร่ 
2.6 ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 



2.7 รายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินโครงการ 
 3.ผลการด าเนินงาน 

กันยายน ติดต่อประสานงานและประชุมจัดเตรียมการด าเนินงาน กับตัวแทนจากกรมการสารวัตรทหารบก 
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ แผนการด าเนินงานและจัดสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม 

24-25 กันยายน 2554 ด าเนินการอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรม Science Show โดย
วิทยาการจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน ได้แก่กิจกรรมการท าเต้าหู้นมสด/เต้าฮวยัรุตสลัด กิจกรรมการท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ กิจกรรม
การท าบลูเบอร์ชีสพาย/สตอร์เบอร์ชีสพาย กิจกรรมการท าเสื้อสกรีนแน๊วแนว กิจกรรมการท าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
และการจัดนิทรรศการผลงานคลินิกเทคโนโลยีโดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน และจัดท าข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสื่อเผยแพร่ จ านวน 1500 ฉบับ 

 

4. สรุปผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายของผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ  

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ  

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร) 
ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของโครงการ 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ของโครงการ เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

200  200 1.จ านวนโครงการ (โครงการ) 1 1 

2. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีความพึง
พอใจ (ร้อยละ) 

80 92.00 2.จ านวนผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
(คน) 

200 200 

3. ผู้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมีการ
น าไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ) 

30 95.80 3.ความพึงพอใจของผู้ รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

84 92.00 

4. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่น (เรื่อง) 4 4 4.ผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์            
(ร้อยละ) 

83 95.80 

5. จ านวนกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของ
ชุมชน(ครั้ง) 

4 5 5.ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ (ร้อยละ) 

77 95.60 

 

 5.การใช้จ่ายงบประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณ จ านวน  250,000 บาท 
    (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
 6. ปัญหา อุปสรรค  - 
     และข้อเสนอแนะ   

 

 
 
 



การด าเนินการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ   พีรพัชระ 1.13 นายชนินทร  วรรณวิจิตร 
 1.2 นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวศ์  1.14 นายจิรพล  ระวังการ 
 1.3 นางสาวสุพัตรา   ศรีนิปกานนท์  1.15 นายเอกวัฒน์ ถาวรนาถ 
 1.4 นางสาวชนิดา ประจักษ์จิตร  1.16 นายปัญญากร คงสมจิตต์ 

1.5 นางสาวรุจิรา  จันทร์สุวรรณ  1.17 นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง 
1.6 นางสาววัชราภรณ์ ชัยวรรณ   1.18 นางสาววรางคณา  กรเลิศวานิช 
1.7 นางสาวเจนจิรา   บ.ป.สูงเนิน  1.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษา ตั้งธรรม 
1.8 นางสาวพัชรนันทร์ ยังวรวิเชียร  1.20 นางพจนา  นูมหันต์ 
1.9 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วค า   1.21 นายสัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
1.10 นางสาวหญิง มัทนัง   1.22 นายนฤพน  ไพศาลตันติวงศ ์
1.11 นางสาวผุสดี ยังวรวิเชียร  1.23 นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท์ 

 1.12 นายคณิต  อยู่สมบูรณ์ 
 

2. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
การด าเนินการกิจกรรมโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.1 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

1. กิจกรรม วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวัน 

2. กิจกรรม Science Show 

3. กิจกรรม การท าเต้าหู้นมสด/เต้าฮวยัรุตสลัด 

4. กิจกรรม การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 

5. กิจกรรม การท าบลูเบอร์รี่ชีสพาย/สตอร์เบอร์รี่ชีสพาย 

6. กิจกรรม การท าเสื้อสกรีนแน๊วแนว 

7. กิจกรรม การท าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 
2.2 จัดท าข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และสื่อเผยแพร่ จ านวน 4 เรื่อง  

 

3. ก าหนดการจัดกิจกรรม 
 

 

 
 

 

 
 

 



4. รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  200 คน 
ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

1 พลฯ ปัณณวิชญ์ บุญมี กรมการสารวัตรทหารบก  75/73  ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  

082-7770477 
 

2 พลฯดนัย โชติช่วง 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-1034886 

3 พลฯจิระศักดิ์ มะอยู่เที่ยง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-8309362 

4 จ.ส.อ.ณรงค์ศักดิ์ แอมิลอจอ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-8865045 

5 นนส.อรรถพล พรมอักษร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

6 นนส.สุวัฒน์ กลมเกลี้ยง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

081-0510267 

7 นนส.จรัญ พณไชสา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-1590478 

8 นนส.สุรวิทย์ ผาลธุรรม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

9 พลฯอภิรักษ์ เข็มก าเนิด กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-7673994 
 

10 จ.ส.ต.อ าพร ศรีโยธ ี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-6613627 
 

11 นางมยุรี กีฬา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-7878166 
 

12 นางธนพร สุทธายน กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-1144562 
 

13 พลฯทศพร สรเดช กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-3068650 
 

14 นางดวงพร ศรีั้า  กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-4332011 
 

15 พลฯนพนันท์ จันทาพูน กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-2177567 
 

16 พลฯรณชัย โภคชาติ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-8187300 
 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

17 พลฯเกรียงไกร ทรงงาม กรมการสารวัตรทหารบก 75/73  ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  

080-0386375 
 

18 พลฯทศพร พรจรงศักดิ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-2187635 
 

19 พลฯปิยวัจน์ บุญเยี่ยม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

081-5647248 
 

20 พลฯปิยะนัฐ บุญมาเลิศ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-2478650 
 

21 นายมนัส การเกตุแย้ม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-8538244 
 

22 นายพันธุ์ชัย อรุโณทัย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

081-2985556 
 

23 นายเอกสิทธ์ วงษ์พานิช กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-7044110 
 

24 นายภาคภูมิ  ยี่สารพัฒน์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-2325648 
 

25 นายกฤษนินท์ สวยนิลแก้ว  กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

085-0753111 
 

26 นายภวกร ลนิทร์ลอยเมฆ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-9040162 
 

27 นายอนุวัฒน์ ผ่องศรี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-6624327 
 

28 นายโชคชัย พลายงาม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

088-6413342 
 

29 จ.ส.อ.ประสิทธิ์ พลเมืองมี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-6901388 
 

30 นางนิภาพร ศรีโชค กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-9162844 
 

31 ส.ต.หญิงอรนรี ทวีพันธ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

081-4100514 
 

32 นนส.โกวิทย์ วงษ์ศรีจันทร์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

33 นนส.สุบิน สถาปัตนนท์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

34 นนส.มณชัย คชสีห ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/73  ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  

- 
 

35 พลฯสุทิน ไกรเลิศ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

36 พลฯขจรศักดิ์ อินธิลา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-9660230 
 

37 พลฯภูมินทร์ศักดิ์ วารีวัฒน์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-7487472 
 

38 นายกมล ยกพหุล กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-0724607 
 

39 นางจินตนา กันหยง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

082-5485260 
 

40 นางแดง โชคชัย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

41 นายกฤษดา ศรีบุตร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

082-6436605 
 

42 นายวิมาน มูลสิน กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-4109596 
 

43 นายปรเมษฐ์ ลอยวานิช กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-2522877 
 

44 นายอัสณี เรืองพุ่ม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-5285412 
 

45 นายพชร ศรีเมือง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-8464846 
 

46 นายฉัตรชัย ติงชาติ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

47 นายวันชัย พละหาญ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

48 นายธนิตย์ ปัจฉิม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-2684046 
 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

49 นายสุพจน์ โป๊ั้า กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-9147112 
 

50 นายสมศักดิ์ อินทโย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-2803860 
 

51 นายธนินทร อดีตโต กรมการสารวัตรทหารบก 75/73  ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  

02-6446961 
 

52 นายทรงสิทธิ์ สามสีทอง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-9744552 
 

53 นนส.วีรวัฒน ์กลั่งเนียม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

54 นนส.เอกวริณ หลีสับ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-1961874 
 

55 นนส.วีรยุทธ บุญนาวงศ์  กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-1636658 
 

56 นนส.ณัฐวุฒิ ศรีหาตา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

088-7115736 
 

57 นนส.สุรสิทธิ์ สนแจว้ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

58 นนส.สุริยา วรกิจจานุกุล กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-1268015 
 

59 นนส.ฉัตริน กองอ่อนศรี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

60 
 

พลฯพงษ์ศิริ ศิริขันธ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-9048690 

61 
 

พลฯพิทยา ฑีฆายุพรรค กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-4983807 

62 
 

พลฯอรรถพล ศรีเดช กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-2085521 

63 
 

พลฯไพรวัลย์ ไชยสิทธิ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

64 
 

พลฯธงธวัช เสนีย์วงศ ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-1049399 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

65 
 

จ.ส.อ.วิรัตน์ ัุ้งจริญ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

66 
 

พลฯกฤษดา ภิญญา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-0845957 

67 
 

พลฯพร้อมพงค์ เฉลิมรัตนประทีป กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-6190087 

68 จ.ส.ต.สมหมาย ม่วงสา กรมการสารวัตรทหารบก 75/73  ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  

081-6128881 
 

69 พลฯณัฐพล ลุยบุดดา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

70 จ.ส.ต.สุพงษ์ ถาวรณ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-7461673 
 

71 ด.ช.วราทิตย์ สุกาญนน กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-6565721 

72 นนส.อภิชาติ ดวงมณี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

73 นนส.สุจินดา ขวานทอง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

74 นนส.ศุภวัฒน์ คล้ายแก้ว กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

75 นนส.เฉลิมพล พนมรักษ์  กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

76 นนส.อนุวัฒน์ แกล้วกล้า กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
- 

77 นนส.อมรเทพ คล้ายเครือ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

78 นนส.สราวุธ ปัญญาเฉียบ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

79 ส.ต.ธีรพงศ์ ชมนิด กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-0724262 
 

80 พลฯ อรวรรณ อรรณสุธ 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

02-6446961 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

81 พลฯ เดชดวง เนียมสุข 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

089-7716892 

82 พ.ต. ลิขิต บูลเจิด 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

081-6979011 

83 ดร.สุรเชษฐ เดชัุ้ง 
 

ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 081-6158202 

84 นางสุรีย์ เดชัุ้ง 
 

ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 084-1241131 

85 ส.อ.หญิง สุธิน บุญพันธ์ 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/167 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

084-7274686 

86 พลฯ จรูญ  สุดอุดม 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-6193790 

87 น.ส.สาคร งิ้วลาย 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-2512004 

88 พลฯ เอกชัย กันภัย 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

082-5785052 

89 พลฯ ธนากรณ์ ประคอมแก้ว 

 
กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-7565682 

90 พลฯ อนิรุทธิ์ บุญสนิท 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-2734756 

91 พลฯ พรชัย สายสี 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

92 พลฯ ธวัชชัย ดงกระโพก 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-6775788 

93 พลฯ ชมชาย นคูล 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

088-6891855 

94 พลฯ ธนากร สง่าเพ็ชร 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.1040 

088-8689653 

95 ด.ช.กิตติพงศ์ เปียวประเสริฐ 

 
กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

083-1784541 

96 พลฯ ศุภเชษฐ อรัญชัยเวช 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

085-8062121 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

97 นนส.ไกรฤกษ์ แก่นพันธ์ 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-2541718 

98 นนส.พาชีศักดิ์ อุ่นส าโรง 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-2398568 

99 ศิริวรรณ บูรพะสุคนธ์ 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-0024822 

100 ด.ช.นัฐพล อัครจันทร์ 
 

กรมการสารวัตรทหารบก  79/76 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

080-2831817 

101 ชัชวาล อรัญนารถ กรมการสารวัตรทหารบก  79/53 ถ.พระรามที ่6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

087-5667370 

102 สิทธิพร รักลาย 
 

กรมการสารวัตรทหารบก 79/24 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-4720477 

103 สันติชัย วันแอเลาะ กรมการสารวัตรทหารบก 79/73 ถ.พระรามที่ 6  
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

086-2669155 

104 ภานุวัตน์ เจริญพงษ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/73  ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400  

086-6121659 

105 พลฯโอภาส บรพิพัฒน์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

085-8799523 
 

106 พลฯประภาพร บุญสิริเจริญ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

082-6566261 

107 พลฯอนุพงษ์ เบิกบานดี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
088-0123629 

108 พลฯยุธนา สุขเจริญ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
087-5155116 

109 พลฯจักรพรรณ์ ธ ารงศรีสกุล กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
085-5017434 

110 นายเจษฎา อินต๊ะธงค์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
084-4842816 

111 จ.ส.อ.จารินทร์ ม่วงเกิด กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
0816172632 

112 จ.ส.อ.ชัยเดช ถันหยุย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
081-8817879 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

113 ร.ต.ไพบูลย์ สาครรัศมี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
084-6773097 

114 พลฯอุทัย พลอ านวย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
080-6634900 

115 พลฯสัมพันธ์ เพ็งสว่าง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
087-5671699 

 116 ด.ช.จตุพล อาจตุมมา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
082-6722843 

117 ด.ช.ณัฐพงศ์ จุรีมาศ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
- 

118 นายสิรภพ แสงศรี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

082-9514938 
 

119 ด.ญ.บุษญมาส เต็มลา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

 
- 

120 ด.ญ.วารีนิธ พานทอง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 

121 ด.ช.ณัฐภัทร ราวธุกุล กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

122 
 

นนส.กมล ฉอ้อน  กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถ.พระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 

- 
 

123 ส.อ.ญ.สุชิ้น  บุญพันธ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

083-9048690 

124 จ.ส.อ.ประสิทธ์  พลเมืองมี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

089-4983807 

125 จ.ส.อ.ทรี  โชคชัย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

084-2085521 

126 นายพงษ์ศักดิ์  ลอยวาที กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

127 นางวันดี  วาจางาม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

084-1049399 

128 นางจ านง  รักลาย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

129 นางสุพัตรา  พิมพ์ทวด กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

080-0845957 

130 นายภทร  ศรีพันธวงศ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

083-6190087 

131 พลฯสุรพงษ์  จันทายืน กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

081-6128881 

132 พลฯสิทธิชัย  สดใส กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

133 พลฯอภิสิทธ์  ศรียุทธ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-7461673 

134 พลฯวสันต์  อินทรแย้ม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

084-6565721 

135 พลฯพงษ์ศิริ  ศิริขันธ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

136 พลฯศรายุทธ  จันผกา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

137 พลฯภราดร  จันทร์วรรณ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

138 นางกาญจนา  นิติวัฒนา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

139 จ.ส.อ.อ านาจ  เปี่ยมธนทรัพย์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

140 พลฯประพัฒน์พงษ์  ปันทินา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

141 พลฯดนัย  โชติชิวา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

142 นางสาวเรณู  สังวาลประสงค์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-0724262 

143 พลฯ กฤษ  ธร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

02-6446961 

144 พลฯ ณัฐวุฒิ เณรข าดี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

089-7716892 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
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145 พลฯ พิเชษฐ  ลอยวานร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

081-6979011 

148 พลฯ สัมฤทธิ์  อ่ิมเริงส าราญ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

084-7274686 

145 พลฯ สมโภช  เงินมาบุญช่วย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

086-6193790 

146 พลฯ สราวุธ  โภชน์บุญถึง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-2512004 

147 พลฯ ธวัชชัย  คงกระโทก กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

082-5785052 

148 พลฯ ณัฐดนัย  แดงชาวนา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

083-7565682 

149 พลฯ อัสนี  เสียงพุ่ม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

080-2734756 

150 พลฯ นภา  แก้วชาตรี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

151 พลฯ วีรณ์  น้องกลิ่นนุ่ม กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-6775788 

152 นางนงเยาว์  พันธุ์แน่น กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

088-6891855 

153 นางแสงเดือน ยุพัฒนา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

088-8689653 

154 นางศศิธร  ยุพัฒนา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

083-1784541 

155 นางจินตนา  ยุพัฒนา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

085-8062121 

156 นายลิขิต  พงษ์เช กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-2541718 

157 พลฯ ประชิต  อินทรอนันต์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

086-2398568 

158 พลฯ บุญทวี  ดาบุดดี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-0024822 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
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159 พลฯ คมสัน  บุตรดีวงษ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

080-2831817 

160 นางสาวกมลกรณ์  จันทร์น้อย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-5667370 

161 นางสาวกัณนิกา  สังข์บุญชู กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

086-4720477 

162 นางสาวนิศารัตน์ หมั่นตรอง กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

086-2669155 

163 นางสาวเกตกาญจน์ ก้องสมุทร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

086-6121659 

164 นายหยัด โชคชัย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

085-8799523 

165 จ.ส.อ. ณรงค์ คลีเกิด กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

082-6566261 

166 ส.อ. วุฒิไกร อินทร์จันทร์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

088-0123629 

167 จ.ส.อ. บัณฑิต แก่นสาร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-5155116 

168 พ.ท. เมตตา อาภสัสร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

085-5017434 

169 นางกฤษณา ภาษฐิติ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

084-4842816 

170 จ.ส.อ.คมสัน ศิริเวช กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

0816172632 

171 นางดลพร จรัญนารถ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุง่พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

081-8817879 

172 ส.อ.ณรินทร์ กิตติธะกร กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

084-6773097 

173 นางสาวกนกวรรณ เปลี่ยนสอาด กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

080-6634900 

174 นางทัศนีย์ จิรพัฒนาภรณ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

087-5671699 
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175 นางสาวชุตินันท์ จริพัฒนาภรณ ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

082-6722843 

176 นายศักราช  มอซ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

177 นางส าเภา  ภิลัยวรรณ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

082-9514938 

178 นางดวงใจ ศรีลูกเนา กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

179 นางสาวนุชนาถ ทรัพย์ส ารวย กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

180 นายวิรัตน์ เป็นจริตกุล กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

181 จ.ส.อ.ชัยยุทธ งามกระแสสินธุ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

182 จ.ส.อ. สุธา อรรถีโสต กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

183 ส.อ. ศักดิ์ ศักดิ์สิทธิ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

184 พลฯ ประสบสุข ทีหิรัญ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

185 พลฯ ดนัย ใจพุก    กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

186 พลฯ ทนงศักดิ์ มณีวงศ์  กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

187 พลฯ อารยันต์ ผ่องกมล   กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

188 ด.ช.วชิยุตย์ มีมาก กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

189 ด.ช.นัฐพล อัครจันทร์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

190 ด.ช.วราสิทธิ ์ชัยสิทธิ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 



ตารางท่ี 1 ข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรม (ต่อ) 
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

191 นางศิริพรรณ สุขศิริ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

192 นางณัชชา สุขสิริ กรมการสารวัตร-ทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

193 นางแต๋ว บุณยะยุต กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

194 นางจันทร์รัตน์ ถารัมย์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

195 นางปัญญ์ชิตา ศรีโยธี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

196 ด.ญ.บุษญมาศ ศรีโยธี กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

197 พลฯ ธงธวัช  เสนียว์งศ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

198 พลฯ นพนันท์ จันทาพูน กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

199 ส.อ. ศักดิ์ ศักดิ์สิทธ์ กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

200 จ.ส.อ.สุธา อรรถีโสต กรมการสารวัตรทหารบก 75/3 ถนนพระรามที่ 6 
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประเมิน 
 

การประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการ การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก   
(ปีที่ 3) โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  200 คน คิดเป็นร้อยละ 100  อาศัยอยู่ในกรมการสารวัตรทหารบกและพ้ืนที่
ใกล้เคียง 
 จากข้อมูลวัดความพึงพอใจ พบว่า ผู้ประเมินมีความพอใจมากที่สุดในทุกหัวข้อ คือ ด้านกระบวนการ ชั้นตอน
การให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล การดูแล และการท างาน
อย่างมีข้ันตอน ฯลฯ) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ) ด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (เช่น สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ) และด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาชีพ
ต่อประโยชน์จากการบริการ ค่าเฉลี่ย 4.78  4.81  4.63  4.78 ตามล าดับ 
 ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจมากที่สุด ในทุกหัวข้อ คือ การน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์จากการบริการ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน) ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร ความ
เหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ความสามารถ เทคนิคการสอน) ระยะเวลาการอบรม (จ านวนวัน) ช่วยเวลาการอบรม 
(วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม) ความคุ้มค่าเม่ือเที่ยวกับเวลาและค่าใช้จ่าย (ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลาและค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 
และด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้มากขึ้นก่อนการฝึกอบรมมากน้อย ค่าเฉลี่ย 4.79  4.52  4.69  4.22  
4.25  4.65  4.46   
 เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้ประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.60 หรือร้อยละ 92.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



1 แบบประเมินเมื่อจบการฝึกอบรม 
แบบประเมินผลเม่ือจบการฝึกอบรม 

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมการสารวัตรทหารบก (ปีที่ 3) 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

เพ่ือประโยชน์ในการวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม จึงขอให้ท่านให้ความเห็นตามความเป็นจริงโดยจะ
ไม่มี การระบุชื่อผู้ประเมินแต่อย่างใด 
ข้อมูลวัดความพึงพอใจและการปรับปรุงหลักสูตร/กิจกรรม 

รายการ 
 
 

ระดับ 

มาก
ที่สุด 

 
(5) 

มาก 
 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

 
(3) 

น้อย 
 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 

 
(1) ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมโครงการต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด 

ข้อมูลวัดความพึงพอใจ 
1. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ (เช่น การประกาศรับสมัคร              
การติดต่อเชิญอบรม การประสานงานและให้ข้อมูล  การดูแล และการท างานอย่าง
มีข้ันตอน ฯลฯ) 

     

2. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (เช่น อัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการ ฯลฯ)      
3. สิ่งอ านวยความสะดวก (สถานที่อบรม อาหาร เครื่องโสตฯ เอกสารอบรม ฯลฯ)         
4. ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ      
ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
5. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ใช้ประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจ าวัน )      
6. ความเหมาะสมของเนื้อหาหลักสูตร      
7. ความเหมาะสมของวิทยากร (ความรู้ ความสามารถ เทคนิคการสอน)      
8. ระยะเวลาการอบรม ( จ านวนวัน)      
9. ช่วงเวลาการอบรม ( วัน/เดือน/ฤดูที่อบรม)      
10. ความคุ้มค่าเม่ือเทียบกับเวลาและค่าใช้จ่าย(ประโยชน์ที่ได้รับมากกว่าเวลา
และค่าใช้จ่ายที่เสียไป) 

     

ข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร 
11. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกอบรมนี้มากขึ้นกว่าก่อนการ
อบรมมากน้อยเพียงใด 

     

  12.  ท่าน คาดว่า สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้หรือไม่. 
1  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ได้   2  น าไปใช้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 



2  ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการและผลงาน 
ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจ าวันและกิจกรรม Science Show 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าเต้าหู้นมสด/เต้าฮวยัรุตสลัด 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าขนมเปี๊ยะบัวหิมะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าบลูเบอร์รี่ชีสพาย/สตอร์เบอร์รี่ชีสพาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าเสื้อสกรีนแน๊วแนว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



ภาพกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การท าผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



3 ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
4 เอกสารฝึกอบรม 

เต้าหู้นมสด (สาคู-แคนตาลูป) 
ส่วนผสมเต้าหู้นมสด 
 ผงวุ้น   8 กรัม 
 เจลาติน   1 ช้อนชา 

น้ าตาลทราย  ½ ถ้วย 
 น้ าสะอาด  750 กรัม 

นมข้นหวาน  1 กระป๋อง 
 นมข้นจืด  1 กระป๋อง 
 กลิ่นวนิลา  1 ช้อนชา 
วิธีท า 

1. น าผงวุ้น เจลาติน น้ าตาล และน้ าแช่รวมกัน พักไว้ประมาณ 20-30 นาท ี
2. น าส่วนผสมที่พักไว้เคี่ยวด้วยไัปานกลางจนเดือด แล้วเคี่ยวต่ออีกประมาณ 5 นาที 
3. ใส่นมข้นหวาน นมข้นจืด คนให้เข้ากัน ปิดไั ใส่กลิ่นวนิลา คนให้เข้ากันพักไว้ซักครู่ ตักใส่ถ้วย  

ใส่ประมาณ ½ ของถ้วย ปล่อยไว้ให้แข็งตัวน าเข้าตู้เย็น 
4. ใส่หน้าด้วยนมสด สาคู มะพร้าวอ่อน และแคนตาลูป จนเต็มถ้วย 

ส่วนประกอบหน้าสาคู-แคนตาลูป 
1. นมสด(ชนิดจืด) 1 ลิตร 
2. สาคูเม็ดเล็ก  2 ถต. 
3. แคนตาลูป  500 กรัม 
4. มะพร้าวอ่อน  2 ลูก 
5. น้ าตาลทราย  ½ ถต. 
6. น้ าสะอาด  ½ ถต. 

วิธีท า 
1. ตั้งน้ าให้เดือด น าเม็ดสาคูที่ล้างสะอาดแล้วใส่ลงต้มใช้ไัปานกลาง จนสาคูสุก ตักข้ึนแช่น้ าให้เย็น 
2. น้ า น้ าตาลตั้งไัเคี่ยวให้เดือดใส่แคนตาลูปคนสักครู่แล้วตักข้ึน 
3. ใส่มะพร้าวอ่อนคนสักครู่แล้วตักข้ึน 
4. นมสดตั้งไัคนเพ่ือไม่ให้นมเป็นลูกใช้ไัอ่อนพอเดือด ใส่สีผสมอาหารหนึ่งหยด(สีอ่อนๆ) หรือใช้เป็นน้ าหวาน  

เฮลบลูบอย แทนก็ได้จะเพ่ิมความหอม น่ารับประทานยิ่งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เต้าฮวยฟรุตสลัด 
สูตรเต้าฮวยฟรุตสลัด (นมสด) 
 ผงวุ้น   10 กรัม 
 น้ าตาลทราย  ½ ถ้วย 
 น้ าสะอาด  1,500 กรัม 
 นมข้นจืด  1 กระป๋อง 
 นมข้มหวาน  1 กระป๋อง 
 เจลาติน   1 ช้อนโต๊ะ 
 กลิ่นวนิลา  1 ช้อนโต๊ะ 
 
วิธีท า 

1. น าผงวุ้น เจลาติน น้ าตาลทราย และน้ า แช่รวมกัน พักไว้ประมาณ 20-30 นาที  
2. น าส่วนผสมที่พักไว้เคี่ยวด้วยไัปานกลางจนเดือด และเค่ียวต่ออีกประมาณ 5 นาที 
3. ใส่นมข้นหวาน นมข้นจืด คนให้เข้ากัน (อย่าเคี่ยวนานนมจะเป็นลูก) ปิดไั ใส่กลิ่นวนิลา คนให้เข้ากัน พักไว้

สักครู่ ตักใส่ถ้วยประมาณ ¾ ของถ้วย ปล่อยไว้ให้แข็งตัว น าเข้าตู้เย็น 
4. น าัรุตสลัดที่เตรียมไว้มาโรยบนหน้าเต้าฮวย แล้วราดด้วยน้ าเชื่อมเล็กน้อย จะท าให้น่ารับประทาน 

สูตรฟรุตสลัด 
 ล าไย   200 กรัม 
 แคนตาลูป  500 กรัม 
 สับปะรด  800 กรัม 
 กีวี   1 ลูก 
 น้ าสะอาด  1 ถ้วยตวง 
 น้ าตาลทราย  ¾ ถ้วยตวง 
 เกลือ   ¼ ช้อนชา 
วิธีท า 

1. น าล าไย แคนตาลูป สับปะรด และกีวี ล้างให้สะอาด ล าไยเอาเมล็ดออก แคนตาลูปปอกเปลือกหั่นเป็น
สี่เหลี่ยมลูกเต๋า  สับปะรดปอกเปลือกเอาตาออกให้หมดหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า กีวีปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้น
สามเหลี่ยม 

2. น าน้ าตั้งไัให้เดือดใช้ไัปานกลาง  ใส่น้ าตาลทราย เกลือ เคี่ยวให้เดือดอีกครั้ง 
3. ใส่แคนตาลูป คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
4. ใส่มะละกอ คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
5. ใส่ล าไย คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
6. ใส่กีวี คนสักครู่ แล้วตักข้ึน 
7. ใส่สับปะรด คนสักครู่แล้วปิดไั พักไว้สักครู่ให้เย็น 

 

 
 
 

 



บลูเบอร์รี่ชสีพาย 

ส่วนผสม 
1. ขนมปังกรอบ      200 กรัม  
2. เนยสดละลาย      250  กรัม 
3. ไอซิ่ง       50 กรัม 
4. Philadelphia cream cheese    1  ก้อน 
5. นมข้นหวาน       1  ถ้วย  
6. นมข้นจืด       2  ช้อนโต๊ะ 
7. เจลาติน       1  แผ่นละลายกับน้ า 
8. น้ ามะนาว       1  ช้อนโต๊ะ 
9. บลูเบอรี่ Wilderness      1  กระป๋อง 
10. ถ้วยพลาสติกส าหรับใส่ 
 
วิธีท า 

1. บดแครกเกอร์ ไม่ต้องละเอียดมาก 
2. ละลายเนยสดโดยการตั้งไั หรือไมโครเวั 
3. ค่อยๆเทเนยสดละลายใส่ในขนมปังกรอบทีบ่ดแล้ว จนส่วนผสมเกาะกัน 
4. ใส่ในถ้วยที่เตรียมไว้  น าเข้าตู้เย็น 30 นาที 
5. ท าส่วนผสมของครีมชีส ใส่ครีมชีส นมข้นหวาน นมข้นจืด น้ ามะนาว และเจลาตินละลายลงไปตีจนเข้ากันดีโดย

ใช้ตะกร้อมือ 
6. เทลงพิมพ์ที่เตรียมแครกเกอร์ไว้แล้วน าเข้าตู้เย็นรอจนครีมชีสเซ็ทตัว ราดด้วยบลูเบอรี่ รับประทานได้ 

 
 *** เคล็ดลับความอร่อย *** 
1. เอาครีมชีสออกมาจากตู้เย็นไว้ที่อุณหภูมิห้องจนอ่อนตัว 
2. ครีมข้น นมข้นหวาน นมข้นจืด น้ ามะนาว ห้ามเย็นเพราะเวลาตีส่วนผสมจะไม่เนียนมันจะจับตัวเป็นเม็ดๆ  
3. หมั่นคนขอบอ่างผสมเพ่ือส่วนผสมจะได้เข้ากันดี 
4. ก่อนราดบลูเบอรี่ควรเอาบลูเบอรี่ทั้งกระป๋องแช่ให้เย็นจัดเพ่ือความอร่อย 
6. ส าหรับคนที่ไม่ชอบบลูเบอรี่ เปลี่ยนเป็นสตอรเบอรี่หรือเชอรี่กวนก็ได้ 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

แป้งเปี๊ยะหิมะ (ไหว้พระจันทร์ผิวขาว) 
White Skin Moon Cake 

 

 ส่วนผสม 
  น้ าตาลทราย 100 กรัม  แป้งขนมโก๋ร่อน 170 กรัม 
  แบะแซ  170 กรัม  เนยขาว   70 กรัม 
  น้ าเปล่า  150 กรัม  นมข้นหวาน  50 กรัม 
 วิธีท า 
 1. ต้มน้ า น้ าตาลทราย แบะแซ จนกระท่ังเดือดทั่วดี ลักษณะ เป็นน้ าเชื่อมใส ยกลงพักไว้จนกระท่ังอุ่น  

2. ผสมแป้งขนมโก๋ กับน้ าเชื่อมท่ีเตรียมไว้ คนผสมพอเข้ากัน โดยตะกร้อมือ หรือเครื่องผสม                  
   (หัวใบไม้) พอส่วนผสมเข้ากัน เติมเนยขาว และนมข้นหวาน พักไว้ประมาณ 1 ชั่วโมง  

 3. ตัดแบ่งและ บรรจุไส้ และ ปั้นขึ้นรูป หรือ อัดใส่พิมพ์ขนมเปี๊ยะตามต้องการ  
 หมายเหตุ  

การผสมสี  
   -ถ้าต้องการผสมทั้งหมดเป็นสีเดียวกัน สามารถ ผสมสีในน้ าเชื่อมได้ ตามชอบ  
  -ถ้าต้องการ ท าหลายสีในแป้งสูตรเดียว  ก็ สามารถน าแป้งที่พักไว้ มาแบ่งผสมสีได้ตามต้องการ  

 * น้ าหนักรวม      560 -600  กรัม       
        สิ่งที่ต้องเตรียมเพิม่ 

     - ไส้ต่างๆตามต้องการ               
  - พิมพ์ขนมเปี๊ยะไหว้พะจันทร ์

  - แป้งมันคั่วส าหรับท านวลแป้ง                                                                                                       
 

ไส้ถั่วกวน 
  ส่วนผสม 
  1. ถั่วเขียวเลาะเปลือกนึ่งสุกบดละเอียด 1000   4 ½ ถ้วย 
  2. น้ าตาลทรายเม็ด   600   3 ถ้วย 
  3. น้ ามันหมูเจียวใสหรือน้ ามันพืช  200   1 ถ้วย 
  4. ไข่แดงของไข่เค็มหั่นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาด 1 ซม. 200   10 ัอง 
  วิธีท า 
  ผสมถ่ัวเขียวเราะเปลือก น้ าตาลทราย ลงในกระทะทอง แล้วกวนบนไัปานกลางค่อนข้างอ่อนจนส่วนผสมแห้ง จึง
ใส่น้ ามัน กวนต่อจนส่วนผสมไม่ติดกระทะ ยกลงทิ้งไว้ให้เย็น จึงปั้นเป็นก้อนกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ           
1 นิ้ว ห่อไข่แดงไว้ตรงกลาง ก้อนละ 1 ชิ้น 
 



 
 

 
 

ไส้ทุเรียนกวน      แป้งมันคั่วส าหรับท านวลแป้ง 

ส่วนผสม      -  แป้งมัน        
ถั่วกวน    500 กรัม  -  ใบเตยฉีก  
เม็ดแตงโมชนิดแกะอบสุก  100 กรัม  -  น าแป้งมันและใบเตย ใส่ในกระทะ คั่วไัอ่อน  จนกระทั่ง
ทุเรียนกวน   1,000 กรัม  -  แป้งมันสุก  แป้งมีลักษณะเบา หรือสังเกตจากใบเตยวิธีท า
วิธีท า          กรอบ  พักให้เย็น น ามาใช้ท านวล เพื่อไม่ให้แป้งติดพิมพ์ 
นวดผสมทุเรียนกวน กับถ่ัวกวน ให้เป็นเนื้อเดียวกัน   
ผสมเม็ดแตงโม เคล้าพอเข้า เตรียมไว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

ชั้นตอนการประดิษฐ์กล่องบรรจุภัณฑ์ 
 
ขั้นตอนการตัดกระดาษแข็ง    หมายเหตุ  
1. ตัวกล่อง       1. การประกอบให้กาวร้อน 
 1. วัดขนาดกระดาษ     2. ข้อควรระวังให้ได้มุมฉาก 
 2. ตัดข้างกล่องด้านสั้น    2. ฝากล่อง 
 3. ตัดข้างกล่องด้านยาว (เผื่อ 2 เท่า ความหนา  1. ตัดฝากล่องด้านบนโดยมะระยะความเผื่อไว้ของ
ของกระดาษ)      ประมาณ 2 มิลลิเมตร 
 4. ตัดฐานกล่อง      2. ตัดด้านสั้น 
การประกอบตัวกล่อง      3. ตัดด้านยาวเผื่อ 2 เท่า ความหนากระดาษ 
 1. ประกอบฐานกล่องเข้ากับด้านข้าง (ด้านสั้น) การประกอบฝากล่อง 
    ทั้ง 2 ด้าน      1. ประกอบฐานกล่องเข้ากับด้านข้าง (ด้านสั้น) 
 2. ประกอบด้านข้าง (ด้านยาว)       ทั้ง 2 ด้าน 
        2. ประกอบด้านข้าง (ด้านยาว) 
 
ขั้นตอนการประกอบกระดาษฟางข้าวเข้ากับกล่อง 

1. ตัวกล่องวัดความสูงของกล่องด้านข้าง 
2. วัดขนาดกระดาษัางข้าว (2 เท่าของความสูงกล่อง +1 มิลลิเมตร) 
3. ตัดกระดาษัางข้าว ดังรูป 

หมายเหตุ 
 หมายเลข 1,2,3,4 เป็นข้างกล่อง 
 หมายเลข 5 ฐานกล่อง 

4. ติดกระดาษัางข้าว 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัดช้ินกระดาษัางข้าวเผื่อ 

1 มิลลเิมตรจากช้ินงานจริง 

ขนาดชิ้นงานจริง 5 3 1 
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ขั้นตอนการตัดกระดาษฟางข้าว     การใช้เกลียงทาสีซึ่งมี 2 อัน อันแรกใช้ทากาวอันที่ 
   1. ใช้เกลียงทาสีในการทากาวที่ฐานกล่อง (ท้ัง   2 ใช้รีดกดกระดาษัางข้าวให้แนบสนิทและตีให้ 

 กระดาษแข็งและกระดาษัางข้าว) ประกอบ   ขึ้นขอบตรงสันกล่อง 
เข้าด้วยกันและรีดให้สนิท)     4. ทากาวใสรอบชิ้นงานให้ทั่วทั้งกล่อง ทา 1-2 

2. ใช้เกลียงทาสี ทากาวด้านข้างเพียงครึ่งเดียว      ครั้ง ก็ได ้
   ประกอบติดกับกล่องด้านนอกและด้านในทีละ   5. ตกแต่งฝากล่อง 
   ด้านครบ 4 ด้าน      6. บรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 
3. ติดกระดาษัางข้าวส่วนฐาน และทากาวติดเข้า   หมายเหตุ 
   กับกล่อง       ประยุกต์กล่องปรับขนาดกล่องตามขนาดของหมาย

เหตุ (ข้อ 3)       ชิ้นงานที่บรรจุ 
 

 
 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 


