
แนวทางการจัดท าข้อเสนอผลงานนวัตกรรม (Full Proposal) 
เพื่อขอรับทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม



➢ องค์ประกอบของข้อเสนอผลงานฉบับเต็ม (Full proposal)
➢ ตัวอย่างการเขียนข้อเสนอผลงานที่เคยได้รับทุน (จากประสบการณ)์
➢ ขั้นตอนและเกณฑ์การประเมินข้อเสนอผลงาน
➢ ค าถามพบบ่อย (Q&A)

Outline



*ค าชี้แจง
แนวทางการจัดท าข้อเสนอผลงาน (Full Proposal) ที่น าเสนอในวันนี ้
เป็นเพียงแนวทางที่มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของผู้น าเสนอเท่านัน้
โดยได้เข้าร่วมการประชุมของทุกคณะกรรมการพิจารณาผลงาน ทุกชุด 
และตัวอย่างที่ยกมาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่า “ดี
ที่สุด” (แต่เคยได้รับทุน) หลายท่านอาจเขียนดี เขียนเก่งได้ แต่ต้องโดน
ใจคณะกรรมการด้วยนะครับ...

สกลวัฒน์ เศวตรัตนกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการหน่วย SID-N1

19 ก.พ.2564



คือ เอกสาร/รายงานแนวทางการด าเนินงานผลงาน 
(ภาพฝันที่มีเหตุและผล) ก่อนเริ่มด าเนินงาน ส าหรับให้
คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนที่จะอนุมัติสนับสนุนทุนให้กับ
ผลงาน

ข้อเสนอโครงการผลงาน



1. ชื่อผลงาน
2. ชื่อผู้รับผิดชอบผลงาน
3. ข้อมูลสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/กิจการเพ่ือสังคม
4. หน่วยงานร่วมด าเนินการ
5. หลักการและเหตุผล
6. วัตถุประสงค์
7. รูปแบบการด าเนินงาน/ลักษณะของธุรกิจในปัจจุบัน (แผนธุรกิจ)
8. ข้อบ่งชี้ความเป็นนวัตกรรม 
9. ข้อมูลด้านเทคโนโลย/ีกระบวนการ
10. แผนธุรกิจ/ตลาดเป้าหมาย/ช่องทางการขยายผล
11. ผู้ใช้ประโยชน์จากโครงการ
12. การวิเคราะห์ผลไตรก าไรสุทธิ
13. แผนการด าเนินงาน
14. รายละเอียดงบประมาณ
15. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลงาน
16. ความยั่งยืนของสถานประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน/โอทอป/

กลุ่มที่ด าเนินกิจการเพื่อสังคมหลังเสร็จสิ้นผลงาน
17. ผลงานหรือโครงการนี้ที่มีการเสนอของบจากแหล่งทุนอื่นหรือไม่
+ รายชื่อผู้เข้าร่วมผลงาน + ประวัติผู้รับผิดชอบผลงาน

องค์ประกอบของข้อเสนอผลงาน (Full proposal)



การตั้งชื่อผลงาน
X การเขียนข้อเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมน้ี แตกต่างกับการเขียนข้อเสนอแหล่งทุนวิจัยและพัฒนาทั่วไป 

เช่น วช. สกสว. สวก. ส าหรับทุนน้ีไม่มีกฏตายตัวตั้งชื่อ
X ไม่ใช่งานวิจัย (ไม่ต้องศึกษา / ทดลองทดสอบเก็บข้อมูล / ส ารวจ / ศึกษาความพึงพอใจ) ส่วนตัวกิจกรรม/

ขั้นตอนเน้ืองานท าได้แต่พิจารณาความเหมาะสมกบัเวลา
X ไม่ควรเขียน (การศึกษา / การพัฒนา / การออกแบบ / การวิเคราะห์ศักยภาพ / การเพ่ิมประสิทธิภาพ/ 
กระบวนการพัฒนา ฯลฯ)
X ไม่ควรใส่ค าเฉพาะ/ค ากว้างจนเกินไป/ชื่อผลงานยาวจนจับใจความไม่ได้/ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไร (ตัวอย่างเช่น 

- รรรรรอินทรีย์
- กาแฟชัญญ์ฒณ ฏชมล
- กระบวนการผลิตแอลกอฮอล์แบบแพทด้วยพื้นฐานจากภูมิปัญญาพื้นบ้านและหอ้งแพ็คกิง้ความดัน

บวกหรือลบเปลี่ยนสุรามาเป็นวัตถุดิบส าหรับผ้าชุบและบรรจุขวดแบบเติมได้ฆ่าเชือ้โรคเชื้อโควิด19 ใช้ในชุมชน
ป้องกันตัวเอง ในพื้นที่จังหวัดตาก

ตัวอย่าง ช่ือผลงานที่เคยได้รับทุน

- ครีมตะไคร้ภูเขาสปานาโน

- “ฟังชัด” แอพลิเคชันส าหรับผู้สูงอายุ

- นกปีกกา: นวัตกรรมเคร่ืองทอเส่ือกก

- นวัตกรรมแผ่นไม้เทียมจากแกนกญัชง

- ผ้าเขียนเทียนสีธรรมชาติอัตลักษณ์วิถี

เผ่าม้ง

☺ ระบุช่ือผลงานส่ิงที่จะท าให้ชัดเจน 
ส้ันๆ กระชับ เข้าใจได้ง่าย 

☺ ช่ือผลงานควรมีจุดเด่น-จดุขาย 
(น่าสนใจ) 





ระบุจ านวนปี เช่น 3 ปี, หากยังไม่มีประสบการณ์ (ใส่เครื่องหมาย - )

ระบุสิ่งที่ได้รับผิดชอบในผลงาน เช่น เป็นผู้ออกแบบและประกอบ
เครื่องอบแห้ง, จัดท าบรรจุภัณฑ์, ให้ค าปรึกษา, ฯลฯ

ระบุลักษณะเป็นต าแหน่งในโครงการได้ คือ หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วม
โครงการ พ่ีเลี้ยง (ที่ปรึกษาโครงการ) เป็นต้น

ระบุชื่อหน่วยงานที่เป็นผู้ร่วม/มีส่วนร่วมกับผลงานนี้
พร้อมทั้งระบุหน้าที่ท่ีท า 



☺ แบบที่ 1 เขียนเรียงเป็นข้อ ตอบเป็นข้อๆ 1 – 3  หรือ/
☺ แบบที่ 2 เขียนเรียงความแบบรวม ไม่ควรเกิน 3 ย่อหน้า/พารากราฟ 

(ไม่ควรเกิน 1 หน้าครึ่ง) โดยมีเนื้อหา/ข้อมูลที่จ าเป็นดังข้อ 
(1) – (3) โดยย่อหน้าสุดท้าย ขอสรุปใจความส าคัญผลงานท่ีจะ
ท าจะไปแก้ปัญหาอะไร พัฒนาอะไร สร้างมูลค่า/สร้างประโยชน์/ดี
อย่างไร

☺ สามารถใส่ภาพประกอบได้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพมากขึ้น (ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้น อยากจะแก้ไข หรือแนวคิดที่อยากจะท า)



X ไม่ใช่โครงการวิจัย นวัตกรรมพร้อมใช้แล้ว ประยุกต์ใช้ น ามาใช้แก้ปัญหา (x เพื่อศึกษา, เพื่อค้นหา, เพื่อพัฒนา) 

☺ ระบุให้ชัดเจน เช่น  เพื่อสร้าง.... เพื่อจัดท า.... เพื่อจัดตั้ง... 

ตัวอย่างเช่น   1. เพื่อสร้างเครื่องอบลมร้อนชาไผ่จืดพลังงานแสงอาทิตย์

2. เพื่อสร้างแอพลิเคชั่นแฟลตฟอร์มส าหรับให้บริการซื้อขายพืชผลทางการเกษตร

3. เพื่อจัดท าบรรจุภัณฑ์อัตลักษณ์วิถีชุมชนม้งด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

4. เพื่อจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการ.......

5. เพื่อปรับปรุงและลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนกลงทะเบียนเข้าพักของโฮมสเตย์



ยกตัวอย่าง แผนธุรกิจ Business Model Canvas เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน เพื่อลดความเสี่ยงในการท าธุรกิจ
นั้นๆ มีองค์ประกอบ 9 ข้อ 
1. กลุ่มลูกค้า (Customer Segments): เป็นการแบ่งกลุ่มของลูกค้า ลูกค้าในแต่ละกลุ่มนั้น มีความต้องการอย่างไร พฤติกรรมเป็นอย่างไร เป็นต้น
2. คุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า (Value Proposition) คือ สินค้า และ บริการ ที่มูลค่าเพ่ิมที่ใส่เข้าไปในสินค้าแล้วท าให้ต าแหน่งของสินค้าและบริการของเรา

เหนือกว่าสินค้าอ่ืนๆทั่วไป 
3. ช่องทางการตลาด หรือช่องทางสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย (Channels) เป็นช่องทางการจัดจ าหน่าย/Logistics 
4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationships) ต้องค านึงในมุมของลูกค้าเป็นหลักและค่อนข้างมีความส าคัญ เพราะเป็นตัวบ่งบอกว่า ลูกค้าจะ

กลับมาซื้อซ้ าหรือไม่ หรือ ลูกค้าจะบอกต่อให้เพ่ือนๆใช้สินค้านี้หรือไม่
5. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้า (Revenue Streams) เงินสดที่ธุรกิจได้รับหลังหักค่าใช้จ่าย กระแสรายรับ/ทางเข้าของรายได้ 
6. คู่ค้าด าเนินธุรกิจที่ส าคัญ (Key Partners) หมายถึง พันธมิตรทางธุรกิจ พันธมิตรคู่ค้า หุ้นห่วนของธุรกิจ เพ่ือลดความเสี่ยง/เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรทาง

ธุรกิจ
7. กิจกรรมหลัก (Key Activities) เป็นกิจกรรมที่จะสนับสนุนให้สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมมากข้ึน/กิจกรรมที่ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าเกิดความพึงพอใจ/เป็น

ช่องทางการขายเพิ่มมากขึ้น 
8. ทรัพยากรหลัก (Key Resources) เป็นวัตถุดิบ (Material) ที่ใช้ในการผลิต/ Packaging /Key Man ทรัพยากรบุคคล เครื่องจักรการผลิต 
9. โครงสร้างค่าใช้จ่าย (Cost Structure) ต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้น เช่น ต้นทุนการสร้างคุณค่าสินค้าบริการ ต้นทุนรักษาลูกค้า ต้นทุนทรัพยากร ต้นทุนอื่นๆ



The Business Model Canvas





ในด้านขั้นตอนการผลิต อาจจะใช้ Flow Chart ให้เห็นขั้นตอนได้ชัดขึ้นได้

คาดการณ/์ประมาณการ
ความน่าจะเป็น

กลุ่มเป้าหมาย..... ช่วงอายุ....
บริษัท 7-12 30

20
…..
…… 
รวม = 100%



• สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้คนใน
ชุมชน?

• ลดอัตราการว่างงาน? ลดการย้ายถ่ินฐาน?
• เกิดการรวมกลุ่ม สร้างความเข้มแข็ง

ชุมชน?
• ผู้สูงอายุมีทางเลือกในการใช้เครื่องช่วยฟัง

ที่มีค่าใช้จ่ายน้อยลงกว่าเดิม

• ลดการเผาป่า ลดการสร้างมลพิษ/หมอกควัน?
• เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว (ป่า) มากขึ้น
• เกิดการฟื้นฟูแม่น้ าล าธาร?

• เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ นวัตกรรมใหม่ท่ีสร้าง
ยอดขายและก าไร (เพิ่มรายได)้

• เกิดการขยายตลาดของกลุ่มผู้ผลิต....

ตัวอย่าง
ระบุกลุ่มชื่อ/จ านวน



≤ 300,000 

≤ 300,000 

ใส่ยอดเงินเฉพาะในส่วนของขอรับการสนับสนุนทุนจากหน่วย SID-N1



(พ่ีเลี้ยง)
ไม่เกิน 30% ของยอดเงิน

ท่ีเสนอขอ SID-N1

ขอความร่วมมือ
ไม่จัดซื้อครุภัณฑ์
ซื้อวัสดุเพื่อประกอบ
เป็นชิ้น/เคร่ืองได้

≥ 10%







✓

ระบุวันท่ีท่ี ณ วันย่ืนส่งข้อเสนอผลงาน

สามารถยื่นอีกแหล่งทุนได้ แต่ลักษณะงาน
หรือการส่งมอบงานหรืองบประมาณต้อง
ไม่ซ้ า/เหมือนกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้
เบิกจ่ายซ้ าซ้อน

ลายเซ็น

(นายชื่อเต็ม นามสกุล)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ใช้ลายเซ็นแสกนได้

(ถ้าม)ี เช่น โครงการ...... เสนอต่อ ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช)
เมื่อ 1 มกราคม 2564 (อยู่ระหว่างการพิจารณา)



- โปรดระบุชื่อผู้ร่วมงานท่ีมีส่วนร่วม/จะได้รับประโยชน์ร่วมกัน เช่น เป็นสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนท่ีร่วมผลงาน
- ไม่จ ากัดจ านวนผู้เข้าร่วมผลงาน
- รายชื่อผู้รับผิดชอบผลงาน ข้อที่ 2 ข้างต้น ไม่ต้องน ามากรอกซ้ าในช่องนี้



โปรดอย่าลืม! ข้อมูลประวัติส่วนตัวของผู้รับผิดชอบผลงาน (รายชื่อตามข้อที่ 2 ของแบบฟอร์ม) 
ใส่เรียงต่อท้ายของข้อเสนอผลงาน (รันเลขหน้าต่อ)
- หัวหน้าโครงการ
- ผู้ร่วมโครงการ (ทุกคน)
- พี่เลี้ยง (ที่ปรึกษา) ทุกคน

ไม่มีแบบฟอร์มการเขียนประวัติส่วนตัว (หัวข้อ/ข้อมูลที่ควรมี)
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย-อังกฤษ)
2. ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก - เบอร์โทร - Email
3. อาชีพ  - ต าแหน่ง
4. สถานที่ท างาน ที่อยู่ – เบอร์โทร
5. ประวัติการศึกษา (ระดับชั้น – สาขาวิชา/ชื่อสถานศึกษาที่จบการศึกษา)
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการบริหารโครงการ/เคยเข้าร่วมโครงการ/ลักษณะงาน

ที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่ก าลังจะท า (ขอทุน)



Flow ขั้นตอนการประเมินข้อเสนอผลงาน (Full Proposal)

ผู้สมัครขอรับทุนส่งข้อเสนอผลงานฉบับเต็ม (Fp)
ผ่านเว็บไซต์* www.adicet.cmru.ac.th/SID/

(19 ก.พ. – 15 มี.ค.64)

คณะอนุกรรมการ (ชุดเล็ก) พิจารณาประเมิน
(16 – 22 มี.ค.64)

ประกาศผลรายชื่อผลงานท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้าย*
และมีสิทธิ์น าเสนอผลงานผ่านสไลด์ต่อคณะกรรมการ

(22 มี.ค.64)

เวทีน าเสนอผลงานของผู้ท่ีผ่านเข้ารอบสุดท้าย
คณะกรรมการ (ชุดใหญ)่ พิจารณาประเมิน

(31 มี.ค.64)

ประกาศการสนับสนุนทุน*
(1 เม.ย.64)

“คาดว่าจะได้รับทุน”

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการผ่าน

คณะกรรมการตรวจพิจารณาผ่าน

ผ่านแบบมีเงื่อนไข



(ฉบับร่าง) หลักเกณฑ์การให้คะแนน (Criteria) *อาจมีการปรับน้ าหนักค่าคะแนนวนัที่คณะกรรมการในวันประชมุพิจารณา คะแนนเต็ม
1.เกณฑ์ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ วิธีการและการด าเนินการสู่ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปปฎิบัติ ใช้งานได้จริงผลงานนวัตกรรม

ที่ขอการสนับสนุน (รวม 60 คะแนน)
1.1 ชื่อผลงาน (โครงการ) (ข้อ 1) ที่สอดคล้องกับชื่อทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม (ไม่ใช่โครงการวิจัย ลักษณะให้ประยุกต์ใช้ พร้อมใช้ ท าได้เลย) 5

1.2 ผู้รับผิดชอบผลงาน (ข้อ 2)
(ประวัติ/ประสบการณ์ของหัวหน้าผลงาน ผู้ร่วมผลงานและที่ปรึกษา (พี่เล้ียง) เกี่ยวข้องกับงานที่ท า =2 คะแนน, มีประสบการณ์คนใดคนหนึ่ง

หัวหน้า/ผู้ร่วม/ที่ปรึกษา = 1 คะแนน, ไม่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานที่ท า = 0 คะแนน 2

1.3 ข้อมูลสถานประกอบการ (ข้อ 3)
(วิสาหกิจชุมชน 3 คะแนน, องค์กร/กิจการเพื่อสังคม 2 คะแนน, บริษัท/หจก./กิจการส่วนตัว 1 คะแนน และรูปแบบอื่นๆ = 0 คะแนน) 3

1.4 พื้นที่ด าเนินงาน (ข้อ 3.2)
(ด าเนินงานในพื้นที่ 5 จังหวัดเป้าหมายหลัก = 3 คะแนน, พื้นที่ในกลุ่ม 17 จังหวัดภาคเหนือ (นอกเหนือ5จ.) = 2 คะแนน และจังหวัดอื่นๆ = 

1 คะแนน) 3

1.5 หน่วยงานร่วมด าเนนิการ (ข้อ 4)
(1.หน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชนที่มคีวามน่าเช่ือถอืสืบค้นได้ และ2.มีหน้าที่รับผิดชอบการมีส่วนร่วมทีเ่กี่ยวขอ้งกบังานที่ท างาน = 2 

คะแนน,  1. หรือ 2 ข้อใดข้อหนึ่ง = 1 คะแนน, ไม่ใช่ทั้ง 1 และ2 = 0 คะแนน) 2
1.6 หลักการและเหตุผล (ข้อ 5) กระชับ สื่อความหมายชดัเจน 5
1.7 วัตถุประสงค์ (ข้อ 6) มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 10
1.8 ความพร้อมในการด าเนนิงาน (ข้อ 7 และข้อ 10) มีรูปแบบธุรกิจ กิจการท่ีด าเนินงาน (ข้อ 7) มีแผนธุรกิจ การตลาด ช่องทางการขยายผล 
(ข้อ 10) 15
1.9 นวัตกรรมที่ใช้ในผลงาน (ข้อ 8, ข้อ 9) มีความเหมาะสม เป็นไปได้ วิธีการและการด าเนนิงานสู่ผลลัพธ์ที่สามารถน าไปปฏบิัติได้จริง 15

2. เกณฑ์ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล (รวม 40 คะแนน)

2.1 ผลการด าเนินงานและผลกระทบต่อชุมชน ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อธุรกิจ/เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกดิประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย/
ผู้ใช้ประโยชน์จากผลงาน (ข้อ 11, ข้อ 12) 10
2.2 มีแผนการด าเนินงาน และงบประมาณที่ใช้ด าเนินงานมคีวามเหมาะสม (ข้อ 13, ข้อ 14) การร่วมสมทบทุนของผู้ขอรับทุน 10
2.3 แสดงตัวชี้วัดความส าเร็จที่คาดว่าจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการด าเนนิการชัดเจน (ข้อ 15) แสดงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินงาน 10
2.4 ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้นการด าเนินผลงาน (ข้อ 16) (มีแนวทาง มีแผนการด าเนินงานที่จะน าไปสู่การต่อยอดหรือยั่งยนื) 10

คะแนนรวม 100

คณะอนุกรรมการ 7
ท่านประเมินแต่ละ

ผลงาน

จนท.น าคะแนนจาก
คณะอนุกรรมการมารวม
และเฉลี่ยระดับคะแนน

จัดอันดับคะแนน
สูงสุด – ต่ าสุด

(ตัดอันดับที่งบ 4.5 ล้านบาท)

คณะอนุกรรมการ
ประชุมพิจารณา

ตัดสิน/ลงมติกรณีผล
คะแนนเท่ากัน



ค าถามพบบ่อย (Q&A)

Q: รูปแบบการสมทบทุน 10% อย่างไร
A: ผู้รับทุนสามารถสมทบทุนได้ 2 รูปแบบ คือ สมทบเป็นเงินสด (in-cash) และ/หรือ สมทบเป็นมูลค่า (in-kind) อาทิเช่น วัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ ที่มีมูลค่า
เท่ากับ 10% ขึ้นไป

Q: จ าเป็นต้องมีพี่เลี้ยงในผลงานหรือไม่
A: เป็นข้อบังคับว่าทุกผลงานต้องมีพ่ีเลี้ยง (ที่ปรึกษา) เพ่ือลดความเสี่ยง/ความล้มเหลวในการด าเนินงาน ให้ผู้รับทุนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฝึก
ประสบการณ์กับพี่เลี้ยง ซึ่งไม่จ ากัดจ านวนพ่ีเลี้ยง (กี่คนก็ได้)

Q: ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงในผลงานท าอย่างไร
A: 1. แนะน าว่าให้ค้นหา/เชิญชวนด้วยตนเองก่อน (เป็นอาจารย์/นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีประสบการณ์)

2. ปรึกษา/ขอค าแนะน านอกรอบกับหน่วย SID-N1/ผู้ประสานงานประจ าพื้นท่ี แม่ฮ่องสอน, ตาก, ล าปาง และเชียงใหม่

Q: หลังเสร็จสิ้นผลงาน ต้องคืนเงินทุนไหม และสุดท้ายผลงานเป็นของใคร
A: ผู้รับทุนไม่ต้องคืนเงินทุน (ทุนให้เปล่า) และผลงานเป็นของผู้รับทุน

Q: หลักฐานการเคลียร์เงินอย่างไร
A: งบประมาณท่ีได้รับจากผู้ให้ทุน ผู้รับทุนต้องส่งใบเสร็จ/ใบส าคัญรับเงินฉบับจริง 1 ฉบับต่องวด (3 งวด) และส่งส าเนาหลักฐานการเบิกจ่าย (ตัวจริงให้
เก็บไว้ที่ผู้รับทุน)



ขอบคุณครับ

ถาม – ตอบ


