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คําชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (research project) 
ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามมติคณะรฐัมนตร ี

(แบบ ว-1ด) 

แบบ ว-1ด หมายถึง แบบขอ้เสนอการวิจัยในระดับโครงการวิจัย (research project) ประกอบการเสนอขอ
งบประมาณประจําปี ตามมติคณะรัฐมนตร ีของหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือ
เทียบเท่า ซึ่งสามารถใช้เป็นแบบในการจัดทําข้อเสนอการวิจัย ทั้งในรูปแบบ
โครงการวิจัยอิสระหรือโครงการวิจัยที่อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย  

ชื่อโครงการวิจัย : ระบุช่ือโครงการวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
กรณีเป็นโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ให้ระบุช่ือแผนงานวิจัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

รายละเอียดโครงการวิจัย ประกอบด้วย 3 สว่น ดังน้ี  
ส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย  

- ระบุโครงการวิจัยเป็นโครงการวิจัยใหม ่หรือเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ือง (ปีที่ 2 เป็นต้นไป) กรณีเป็น
โครงการวิจัยต่อเน่ืองต้องระบุจํานวนระยะเวลาที่ทําการวิจัยทั้งหมด และปีงบประมาณที่เสนอขอ
ว่าเป็นปีที่เท่าใด  
I ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยให้ระบุรายละเอียดเป็นหัวข้อ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-          
2559) ) 

เป้าประสงค ์: (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับเป้าประสงค์ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ที่เลือก ) 

II ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2555-2559) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (ผนวก 3) โดยระบุความสอดคล้องมากที่สุดเพียง 1 
ยุทธศาสตร์ และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์น้ัน ๆ พร้อมทัง้ระบุแผน
งานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยน้ัน ๆ ดังหัวข้อต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตรก์าร
วิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)) 

กลยุทธ ์ : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลยุทธท์ี่สอดคล้องมากที่สุด
ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2555-2559)) 
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แผน  : (ให้ระบุแผนงานวิจัยทีส่อดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยทีเ่ลอืก
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ) 

III ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์รายประเด็น ซึ่งประกอบไปด้วย 18 ประเด็น 
โดยให้ระบุเป็นหัวข้อต่อไปน้ี 

เรื่องเร่งด่วน : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์รายประเด็น โดย
ให้เลือกเพียงประเด็นเดียวที่สอดคล้องกับโครงการวิจัยมากที่สุด) 

IV ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายรัฐบาล ดังหัวข้อต่อไปน้ี 
นโยบายเร่งด่วนที่เริ่มดําเนนิการในปีแรก  :  (ให้ระบคุวามสอดคล้องของโครงการวิจัยใน
นโยบายรัฐบาล) 
นโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล  : (ให้ระบคุวามสอดคล้องของ
โครงการวิจัยกับนโยบายระยะการบริหารราชการ 4 ปี ของรัฐบาล) 

หมายเหตุ : โครงการวิจัยต้องระบคุวามสอดคล้องทุกหวัข้อ ในส่วน ก : ลักษณะโครงการวิจัย  

ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทําโครงการวิจัย (research project)  
1. ระบุช่ือผู้รับผิดชอบ หน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในระดับกลุม่/กอง/สานัก/กรม/กระทรวง หรือ
ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย/กระทรวง พร้อมทั้งสถานที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail) พร้อมทั้งระบุช่ือหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ร่วมดําเนินการวิจัย และอธิบายถึงลักษณะและ
สัดส่วนของงานที่แต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมดังกลา่ว (ถ้ามี) รวมทั้งระบุช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย ที่ปรึกษา
โครงการวิจัย ผู้ร่วมงานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทบาทในการทําการวิจัย พร้อมทั้งระบุสัดส่วน
ที่ทํางานวิจัย (%) ของผู้วิจัยในโครงการวิจัยน้ีแต่ละคนด้วย  

2. ระบุประเภทการวิจัย (ผนวก 5) เพียง 1 ประเภท คือ  
2.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research)  
2.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research)  
2.3 การพัฒนาทดลอง (experimental development)  

3. ระบุสาขาวิชาการและกลุม่วิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 5) ดังหัวข้อต่อไปน้ี 
 - สาขาการวิจยั 
 - ด้านการวิจัย 
4. ระบุคําสําคัญ (keywords) ที่มีความสําคญัต่อช่ือเรื่องหรือเน้ือหาของเร่ืองที่ทําการวิจัยทั้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศให้ครบถ้วน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ในการนําไปใช้ในการเลอืกหรือค้นหาเอกสารท่ีมีช่ือเรื่อง
ประเภทเดียวกันกับเรื่องที่ทําการวิจัยได้  

5. แสดงให้เหน็ถึงความสําคัญที่จําเป็นต้องทําการวิจัยเรื่องน้ี  
6. ระบุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยอย่างชัดเจนและเรียงตามลําดับความสําคัญเป็นขอ้ ๆ โดยเช่ือมโยงกับ

ความสําคัญและที่มาของปัญหาที่ทําการวิจัย  
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7. ระบุขอบเขตของการวิจัยในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ ที่เช่ือมโยงกับปัญหาที่ทําการวิจัยแต่ไม่สามารถกําหนด
โดยตรงในช่ือโครงการวิจัยและวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยได้  

8. แสดงทฤษฎีที่เก่ียวข้อง สมมุติฐาน (ถ้าม)ี และกรอบแนวความคิด โดยแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้จาก
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกับเรื่องที่ทําการวิจัย แล้วนํามาสังเคราะห์เป็นสมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิด
ของโครงการวิจัย  

9. กําหนดปัญหาให้ชัดเจนทั้งในด้านการเกิดความรุนแรง การกระจายตัวของปัญหา หรือด้านอ่ืน ๆ ให้เข้าถึง
ข้อเท็จจริงของปัญหาอย่างแท้จริง ด้วยการทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้อง (reviewed literature) ตรวจสอบ
สถิติ สอบถามความคิดเห็นจากบุคคลที่เก่ียวข้อง และแสวงหาเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ จากทฤษฎี/
สมมุติฐานในสาขาวิชาการที่เก่ียวข้อง  

10. ระบุเอกสารที่ใช้อ้างอิง (reference) ของโครงการวิจัยตามระบบสากล  
11. แสดงความคาดหมายศักยภาพและวิธีการหรือแนวทางที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปน้ี  

11.1 แก้ปัญหาในการดําเนินงานของหน่วยงานที่ทําการวิจัย  
11.2 เป็นองค์ความรู้ในการวิจัยต่อไป  
11.3 บริการความรู้แก่ประชาชน  
11.4 บริการความรู้แก่ภาคธุรกิจ  
11.5 นําไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์  
11.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
11.7 เป็นประโยชน์ต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย  
11.8 อ่ืน ๆ (ระบุ)  

 และระบุช่ือหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
12 แสดงแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย หรือส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนาขั้นต่อไป หรือการบริหารงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยระบุกลุ่มเป้าหมาย วิธีการถ่ายทอด 
ระยะเวลา สถานที่ ฯลฯ ให้ชัดเจน และควรเสนอของบประมาณในส่วนน้ีด้วย  

13 อธิบายขั้นตอนวิธีการทําการวิจัย อาทิ การเก็บข้อมูล การกําหนดพ้ืนที่ ประชากรตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง 
ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูล ฯลฯ รวมทั้งระบุสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ทําการวิจัย/เก็บข้อมูลให้
ครบถ้วนและชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการเสนอของบประมาณ  

14 ระบุระยะเวลาที่ทําการวิจัย ต้ังแต่เริ่มต้นถึงสิ้นสุดโครงการวิจัย โดยระบุเดือน ปีที่เริ่มต้น ถึงเดือน ปีที่
สิ้นสุดการวิจัย โดยระบุด้วยว่าปีที่เสนอขอเป็นปีที่เท่าใดของโครงการวิจัยน้ี รวมทั้งระบุขั้นตอนและ
ระยะเวลาของแผนการดําเนินงาน (Gantt chart) โดยละเอียดภายในปีงบประมาณ (1 ตุลาคม 2558 - 
30 กันยายน ของปีถัดไป) ในกรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณเพ่ือทําการวิจัยมากกว่า 1 ปี 
ให้แจ้งแผนการดําเนินงานในปีต่อ ๆ ไปโดยสังเขปด้วย  

15 ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและความจําเป็นของอุปกรณ์ที่เป็นปัจจยัที่เอ้ือต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ฯลฯ) ที่ต้องการเพ่ิมเติม รวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องขอเช่า หรือขอยืมจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือ
การวิจัยน้ี  
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16 ระบุงบประมาณของโครงการวิจัย  
16.1 แสดงรายละเอียดงบประมาณการวิจัยเฉพาะปีที่เสนอขอ โดยจําแนกตามงบประเภทต่าง ๆ ให้

ชัดเจน (ผนวก 6)  
16.2 กรณีที่เป็นโครงการวิจัยที่มีระยะเวลาดําเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี โปรดระบุรายละเอียด

งบประมาณการวิจัยที่จะเสนอขอในปีต่อ ๆ ไป แต่ละปีตลอดการวิจัย โดยจําแนกตามงบ
ประเภทต่าง ๆ ให้ชัดเจน (ผนวก8 และ 9)  

16.3 กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับอนุมัติให้ทําการวิจัยแล้ว ให้ระบุงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรในแต่ละปี ทุกปีที่ผ่านมา  

17 แสดงข้อมลูหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ที่ได้จากงานวิจัยในแต่ละปีตลอดการวิจัย โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยและนําไปสู่การประยุกต์ใช้ความคุ้มค่าของงบประมาณที่จะใช้ทําการวิจัย 
ซึ่งจะนําไปสู่ผลสําเร็จที่เป็นผลลัพธ์ (outcome) ได้ โดยระบุประเภทของผลสําเร็จของงานวิจัยเปน็
อักษรย่อ ซ่ึงจําแนกเป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 
1. ระบุ P หมายถึง ผลสําเร็จเบ้ืองต้น (preliminary results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี  

1.1 ผลสําเร็จที่เป็นองค์ความรู้ หรือรูปแบบ หรือวิธีการที่จะนําไปสู่การวิจัยในระยะต่อไป  
1.2 ผลสําเร็จที่เป็นของใหมแ่ละมีความแตกต่างจากที่เคยมีมาแล้ว  
1.3 ผลสําเร็จที่อาจจะถูกนําไปต่อยอดการวิจัยได้  

2. ระบุ I หมายถึง ผลสําเร็จก่ึงกลาง (intermediate results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี  
2.1 เป็นผลสําเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสําเร็จเบ้ืองต้นในระยะต่อมา  
2.2 เป็นผลสําเร็จที่มีความเช่ือมโยงอย่างใดอย่างหน่ึงกับผลสําเร็จเบ้ืองต้น  
2.3 เป็นผลสําเร็จที่จะก้าวไปสู่ผลสําเร็จระยะสุดท้ายของงานวิจัย  

3. ระบุ G หมายถึง ผลสําเรจ็ตามเป้าประสงค์ (goal results) ซึ่งมีลักษณะ ดังน้ี  
3.1 เป็นผลสําเร็จที่ต่อยอดมาจากผลสําเร็จก่ึงกลางในระยะต่อมา  
3.2 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์น้ีจะต้องแสดงศักยภาพที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ  
3.3 ผลสําเร็จตามเป้าประสงค์ที่มีศักยภาพ และมีแนวทางในการทําให้เกิดผลกระทบสูง ย่อมมีนํ้าหนัก

การพิจารณาโครงการวิจัยสูง  
ตัวอย่างเชน่ กรณีวิจัยการปรับปรุงพันธ์ุมะม่วงเพ่ือการส่งออก เน่ืองจากมะม่วงที่ส่งออกมีคุณภาพดี 

แต่เมื่อส่งออกไปต่างประเทศมีปัญหาเรื่องมะม่วงเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อการส่งออก ดังน้ัน จึงต้องวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว โดยอาจจําแนกผลสาํเร็จของงานวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ ดังน้ี  

1. การวิจัยระยะแรกได้ค้นพบยีน (gene) ที่ควบคุมการแสดงออกลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  
ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ ยีน (gene) ที่ควบคมุการแสดงออกลักษณะเปลอืกแข็งของมะม่วง 
ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสําเร็จเบื้องต้น (P)  

2. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาในระยะต่อมา โดยวิจัยในรายละเอียดตําแหน่งของยีน (gene) ที่ควบคุม
ลักษณะเปลือกแข็งของมะม่วง  
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ให้ระบุผลผลิตที่ได้คือ รายละเอียดตําแหนง่ของยีน (gene) ที่ควบคุมลักษณะเปลือกแข็ง
ของมะม่วง ผลสําเร็จของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสําเร็จก่ึงกลาง (I)  

3. กรณีมีการวิจัยและพัฒนาระยะต่อมาจนได้มะม่วงพันธ์ุเปลือกแข็ง ซึ่งแสดงผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น คือทําให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของมะม่วงเพ่ือการส่งออก  

ให้ระบุผลผลิตที่ได้ คือ มะม่วงพันธุ์เปลือกแข็งที่แสดงมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก ผลสาํเร็จ
ของงานวิจัยระยะนี้เป็นผลสาํเร็จตามเป้าประสงค ์(G)  

หมายเหตุ :  1. โครงการวิจัยอาจจะศึกษาเพียงข้อ 1 หรือ 1+2 หรือ 1+2+3 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ     
   วัตถุประสงค์หลักของแผนงานวิจัย หรือวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่กําหนดไว้  
2. แต่ละผลสําเร็จที่ได้อาจดําเนินการเสร็จสิน้ภายในปีเดียวกันหรือมากกว่า 1 ปี 
   ก็ได้ กรณีมากกว่า 1 ปี ให้ระบุผลสําเรจ็ที่คาดว่าจะได้รบัในแต่ละปีให้ชัดเจน  

18 โครงการวิจัยต่อเน่ืองปีที่ 2 ขึ้นไป  
18.1 หัวหน้าโครงการวิจัยต้องรับรองว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่

ผ่านมาจริง โดยระบุเป็นข้อความ พร้อมลายมือช่ือกํากับอย่างชัดเจน  
18.2 ระบุว่าโครงการวิจัยน้ีอยู่ในระหว่างการเสนอของบประมาณการวิจัยจากแหล่งเงินทุนอ่ืนหรือไม่ 

หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากการวิจัยอ่ืน (ถา้มี)  
18.3 ต้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)  

19 คําช้ีแจงอื่นๆ ควรมีการแสดงเอกสาร หลักฐาน คํารับรอง คํายินยอม อาทิ โครงการพระราชดําริ จริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จรรยาบรรณการใช้สัตว์ ฯลฯ หรือรายละเอียดอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์และช้ีให้เห็นถึง
คุณค่าของโครงการวิจัยมากย่ิงขึ้น  

20 ลงช่ือหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมลายมอืช่ือ และวัน เดือน ปี  

ส่วน ค : ประวัติคณะผู้วิจัย  
1. ระบุช่ือ (พร้อมคํานําหน้าช่ือ เช่น นาย นางสาว นาง ยศ เป็นต้น) และนามสกุล ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ  

2. ระบุเลขหมายบัตรประจาตัวประชาชน  
3. ระบุตําแหน่งปัจจุบัน / เงินเดือน (บาท) / เวลาที่ใช้ทําวิจัย (ช่ัวโมง : สัปดาห์)  
4. ระบุหน่วยงานที่สังกัด และสถานที่อยู่ทีติ่ดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท ์โทรสาร และ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส ์(e-mail)  

5. ระบุประวัติการศึกษา  
6. ระบุสาขาวิชาการที่มีความชํานาญพิเศษ ซึ่งอาจแตกต่างจากวุฒิการศึกษาก็ได้  
7. ระบุประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ อาทิ 
สถานภาพในการทําการวิจัยว่าเป็นผู้อํานวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัย
ในแต่ละผลงานวิจัย เป็นต้น  

7.1 ระบุช่ือแผนงานวิจัยในฐานะผู้อํานวยการแผนงานวิจัย: ช่ือแผนงานวิจัย  
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7.2 ระบุช่ือโครงการวิจัยในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย: ช่ือโครงการวิจัย  
7.3 ระบุช่ืองานวิจัยที่ทําเสร็จแล้ว: ระบุช่ือผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ สถานภาพในการทํา 

การวิจัย และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)  
7.4 งานวิจัยที่กําลังทํา: ช่ือข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทําการวิจัยว่าได้ทําการ

วิจัยเสร็จแล้วประมาณร้อยละเท่าใด  

หมายเหตุ :  1. กรณีที่หน่วยงานวิจัยมิได้ทําการวิจัยเอง แต่เป็นการจัดจ้าง โปรดใช้ แบบ ว–1ด โดยระบุ
รายละเอียดตามแบบฟอร์มทีกํ่าหนดไว้ให้มากที่สุด พร้อมทั้งแนบแบบขอ้กําหนด (terms of 
reference-TOR) การจัดจ้างทําการวิจัยด้วย  
2. กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเน่ืองที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และ
นักวิจัยมีความประสงค์จะเสนอของบประมาณการวิจัยในปีงบประมาณต่อไป ต้องจัดทํา
โครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณด้วย  
3. ระบุข้อมูลโดยละเอียดในแต่ละหัวข้ออย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือประโยชน์ใน
การประเมินผล  
4. กรณีโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ ให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ (ผนวก 11) และจัดทําเอกสารแนบตามแบบฟอร์มใบรับรอง 
(ผนวก 12) จานวน 1 ชุด  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


