
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ส ำรวจพื้นท่ีเสียหำย 1 กรมส่งเสริมกำรเกษตร สั่งด่วนเร่งส ำรวจพื้นท่ีเสียหำย 

เตรียมช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรภำคใต ้ฟ้ืนฟูพื้นท่ีกำรเกษตรทนัที
หลงันำ้ลด 

เทคโนโลยชีำวบำ้น 

2 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เร่งส ำรวจพื้นท่ีเสียหำย NBT สงขลำ 
มหกรรมสินคำ้เกษตร 3 สนง.เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยำ เตรียมจดังำนกำรแสดงและ

จ ำหน่ำยมหกรรมสินคำ้เกษตรพระนครศรีอยธุยำ ภำยใต ้
ช่ืองำน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยธุยำ มรดกโลก ” ในงำนยอยศยิง่ฟ้ำ
อยธุยำมรดกโลก 

เพจ พิกดัข่ำวว 24 

FIELD DAY 4 เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงำน (FIELD DAY) ประจ ำ ปี 2564 
พร้อมชู !! แตงโมไร้เมลด็เป็นตน้แบบเรียนรู้กำรผลิตพืชท่ี 
ปลอดภยั “เนน้เกษตรกรเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง” 

Voice เสียงประชำชน 

วิสำหกิจชุมชน 5 ฟำร์มสุข วิสำหกิจชุมชนลดควำมยำกจนใหเ้กษตรกร นสพ.เดลินิวส์ 
อ่ืนๆ 
ตดัสิทธ์ิ GSP สินคำ้
ไทย 

6 ครม.รับทรำบ สหรัฐเตรียมตดัสิทธ์ิ GSP สินคำ้ไทย 231 รำยกำร มี
ผล 30 ธ.ค. 63 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ส่ังด่วนเร่งส ารวจพื้นท่ีเสียหาย 

 เตรียมช่วยเหลือพีน้่องเกษตรกรภาคใต้ ฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตรทันทีหลังน ้าลด 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสั่งการด่วนส ารวจพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรั้บความเสียหายจากสถานการณ์น ้าท่วมในหลาย

จงัหวดัภาคใต ้เตรียมพร้อมช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรและวางแผนฟ้ืนฟูหลงัน ้าลดทนัที 
 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ จากอิทธิพลมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัปก
คลุมอ่าวไทยและภาคใต ้ประกอบกบัมีหยอ่มความกดอากาศต ่าปกคลุมประเทศมาเลเซีย ส่งผลใหบ้ริเวณภาคใตฝ่ั้งตะวนัออก
มีฝนตกหนกัถึงหนกัมากบางพื้นท่ีท าใหเ้กิดสถานการณ์น ้ าท่วมฉบัพลนั น ้าป่าไหลหลาก เกิดดินสไลด ์และวาตภยั ตั้งแต่วนัท่ี 
25 พฤศจิกายน 2563 – ปัจจุบนั ในพื้นท่ีภาคใต ้9 จงัหวดั ไดแ้ก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พทัลุง ตรัง สตูล สงขลา 
ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ใน 70 อ าเภอ 358 ต าบล 2,318 หมู่บา้น เกษตรกรไดรั้บผลกระทบ จ านวน 148,554 ครัวเรือน 
พื้นท่ีการเกษตรคาดวา่จะเสียหาย ประมาณ 1,275,355 ไร่ ซ่ึงเป็นพืชเศรษฐกิจส าคญั ไดแ้ก่ ปาลม์น ้ามนั ยางพารา ไมผ้ล  นา
ขา้ว และพืชผกั โดยเฉพาะขา้วนาปีซ่ึงก าลงัอยูใ่นช่วงฤดูกาลผลิต และขณะน้ีสถานการณ์ดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ดงันั้น จึงไดส้ั่ง
การไปยงัเกษตรจงัหวดัทุกจงัหวดัท่ีไดรั้บผลกระทบใหเ้ร่งส ารวจความเสียหาย และเตรียมการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกร
โดยเร็วท่ีสุด พร้อมให้ระดมเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรกระจายลงพื้นท่ีตามอ าเภอต่างๆ เพื่อเยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจพี่นอ้ง



เกษตรกรและประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบ รวมทั้งส ารวจปัญหา สอบถามความตอ้งการเพื่อเตรียมฟ้ืนฟูพื้นท่ีการเกษตรหลงั
น ้าลด และความตอ้งการดา้นการส่งเสริมอาชีพ เช่น การปลูกพืชผกัระยะสั้น เป็นตน้ 
 ในส่วนภาคใตม้อบหมายให ้นายสุพิท จิตรภกัดี ผูอ้  านวยการส านกังานส่งเสริมและพฒันาการเกษตรท่ี 5 จงัหวดั
สงขลา ซ่ึงเป็นศูนยป์ฏิบติัการช่วยเหลือพี่นอ้งเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั ร่วมกบัอีก 14 จงัหวดัภาคใต ้ประสานเนน้ย  ้าจงัหวดั
ใหร้ายงานสถานการณ์อยา่งใกลชิ้ด โดยก าชบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรลงส ารวจพื้นท่ีเสียหายและเตรียมการเฝ้าระวงั หาก
ยงัมีฝนตกต่อเน่ืองใหรี้บรายงานทนัที ส าหรับการเตรียมการฟ้ืนฟูพื้นท่ีเกษตรหลงัน ้าลดนั้น ไดใ้หศู้นยส่์งเสริม
เทคโนโลยกีารเกษตรดา้นอารักพืชจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและจงัหวดัสงขลา ร่วมกบัศูนยจ์ดัการศตัรูพืชชุมชนทุกอ าเภอในพื้นท่ี
ประสบภยั เตรียมผลิตเช้ือราไตรโคเดอร์มา เพื่อฟ้ืนฟูสวนผลไม ้ปาลม์น ้ามนั ยางพารา และไมย้นืตน้ ทนัทีเม่ือสถานการณ์
เร่ิมคล่ีคลาย 
 ดา้นมาตรการใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัพิบติั กรณีเสียหายโดยส้ินเชิงกรมส่งเสริมการเกษตรยดึหลกั
ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติักรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 โดยมี
หลกัเกณฑช่์วยเหลือเกษตรกรท่ีขึันทะเบียนเกษตรกรกบักรมส่งเสริมการเกษตรไวก่้อนเกิดภยั ตามจ านวนพื้นท่ีจริงท่ีไดรั้บ
ความเสียหาย ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไดแ้ก่ ขา้ว อตัราไร่ละ 1,113 บาท พืชไร่ อตัราไร่ละ 1,148 บาท พืชสวนและอ่ืนๆ 
อตัรา ไร่ละ 1,690 บาท เม่ือเกิดภยัพิบติั และผูว้า่ราชการจงัหวดัประกาศเขตพื้นท่ีการใหค้วามช่วยเหลือฯ เกษตรกรตอ้งยืน่
แบบความจ านงขอรับการช่วยเหลือ (กษ 01) โดยใหผู้น้ ารับรอง ก่อนจะมีการตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรและพื้นท่ีเสียหาย
จริง เพื่อพิจารณาใหค้วามช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป และขณะน้ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดพ้ฒันาระบบส าหรับบนัทึกขอ้มูล
การช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบภยัธรรมชาติขึ้นใหม่ ทนัสมยั รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อจะไดน้ าขอ้มูลให้
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติัอ าเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และ คณะกรรมการใหค้วามช่วยเหลือผูป้ระสบภยัพิบติั
จงัหวดั (ก.ช.ภ.จ.) รับรอง และส่งขอ้มูลใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินช่วยเหลือพี่นอ้ง
เกษตรกรต่อไป 
 ทั้งน้ี เกษตรกรสามารถขอความช่วยเหลือและค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ีได ้ณ 
ส านกังานเกษตรอ าเภอและส านกังานเกษตรจงัหวดัใกลบ้า้น 
  



 
  



 
 
สนง.เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เตรียมจัดงานการแสดงและจ าหน่ายมหกรรมสินค้าเกษตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต้
ช่ืองาน “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยุธยา มรดกโลก ” ในงานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก 
 

 
 
 เม่ือเวลา 11.00 น.วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2563 ภายในวดัมหาธาตุ อุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา นายพรพจน์ 
บณัฑิตยานุรักษ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นางสาวนฤมล ผดุงทรง หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานททัว่ไป รักษา
ราชการแทน เกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา นางสาวสุกญัญา เบาเนิด ผูอ้  านวยการอุทยานประวติัศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 
นายวิวติั แขง็ขนั ท่องเท่ียวและกีฬาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ร่วมแถลงข่าว เตรียม จดังานการแสดงและจ าหน่ายมหกรรมสินคา้เกษตรพระนครศรีอยธุยา ภายใตช่ื้องาน 
“ วิถีเกษตรไทย วิถีอยธุยามรดกโลก ในงานยอยศยิง่ฟ้าอยุธยามรดกโลก โดยมีดว้ยหัวหนา้ส่วนราชการหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้ร่วม 
 จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ก าหนดจดังานแสดงและจ าหน่ายมหกรรม 
สินคา้เกษตรพระนครศรีอยธุยา ภายใตช่ื้อ “ วิถีเกษตรไทย วิถีอยธุยา มรดกโลก ”  ภายใตง้านยอยศยิง่ฟ้าอยธุยามรดกโลก 
ประจ าปี พ.ศ.2563 ระหวา่งวนัท่ี 11 – 20 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงภายในงานจะมีการจดังานดา้นผลงานดา้นการเกษตรพร้อมจดั
แสดงและจ าหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัและจดัสวนดอกไม ้ไมป้ระดบั ในรูปแบบของ Flower festival โดยการรวมสินคา้
เกษตรของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา มาไวใ้นงานเดียว 
 ซ่ึงภายในงานจะพบกบักิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึกอาชีพ ดา้นการเกษตร ไดแ้ก่ การปลูกโป๊ยเซียน การท าฮอร์โมน
พืช อาชีพดา้นอาหารการท าสลดัโรล กลว้ยดิป ช็อกโกแลต็ น ้าสมุนไพร เจลลา้งมือสมุนไพร และปูนป้ันปลากดัลายทองรด



น ้า การประกวดต่างๆ อาทิ การประกวดสุนขัประจ าชาติ – สุนขัพนัธ์หลงัอาน การประกวดชวนชม การประกวดนกเขา การ
ประกวดปลากดั การประกวดไก่แจ ้การประกวดร้านคา้สวยงาม ยงัมีการแสดงจระเขแ้สนรู้ พบกบัศิลปินนกัร้องช่ือดงั
มากมาย การพูดคุยใหค้  าปรึกษาดา้นการเกษตร และไดถ้่ายภาพสวยๆงามๆเป็นท่ีระลึกภายในงาน 

อีกทั้งเป็นการนอ้มน าศาสตร์พระราชา หลกัการทรงงาน หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งโครงการพระราชด าริ
ต่างๆ มาบูรณาการและเช่ือมโยงกบัศาสตร์อ่ืนๆ และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์นวตักรมทางกาเกษตรสถานท่ีผลิต สถานท่ี
จ าหน่ายของผูป้ระกอบการ ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยั ตลอดจนน าผลผลิตและผลิตภณัฑท์างการเกษตร ท่ี
ใชว้ตัถุดิบปลอดภยั และไดรั้บการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยามาจ าหน่ายแก่ผูบ้ริโภค
โดยตรงอีกดว้ย 
  



 
เกษตรนครพนม เตรียมเปิดงาน (FIELD DAY) ประจ าปี 2564 พร้อมชู !! แตงโมไร้เมลด็เป็นตน้แบบเรียนรู้การผลิตพืชท่ี
ปลอดภยั “เนน้เกษตรกรเรียนรู้ในพื้นท่ีจริง” 

 
 

ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม เตรียมเปิดงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) 
ประจ าปี 2564 พร้อมชู !! แตงโมไร้เมลด็เป็นตน้แบบเรียนรู้การผลิตพืชท่ีปลอดภยั “เนน้เกษตรกรเรียนรู้จริงในพื้นท่ี” โดย
ก าหนดจดังานในวนัท่ี 6 มกราคม 2564 ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เครือข่าย อ าเภอท่าอุ
เทน บา้นท่าจ าปา หมู่ 2 ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม เพื่อถ่ายทอดองคค์วามรู้และบริการองคค์วามรู้ทาง
การเกษตรในรูปแบบสถานีการเรียนรู้ เช่น การลดตน้ทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต โดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม การแปรรูป 
เพื่อมูลค่าและการตลาดแบบออนไลน์” 
 นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ ใน
ปีงบประมาณ 2564 ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ไดด้ าเนินการคดัเลือกพื้นท่ีท่ีจะด าเนินการเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ใหเ้กษตรกรและประชาชนไดเ้ขา้ร่วมเรียนรู้กิจกรรมดา้นการเกษตรท่ีหลากหลาย 
โดยจะยดึศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ในพื้นท่ี ส าหรับใน
ปีน้ี ไดค้ดัเลือกศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร (ศพก.) เครือข่าย อ าเภอท่าอุเทน บา้นท่าจ าปา หมู่ 2 
ต าบลท่าจ าปา อ าเภอท่าอุเทน จงัหวดันครพนม ซ่ึงจะด าเนินกิจกรรมเป็นศูนยเ์ครือข่ายดา้นศูนยท์่องเท่ียวเชิงเกษตร มีสินคา้
เกษตรหลกั คือ แตงโมไร้เมลด็ท่ีเป็นสินคา้ท่ีมีความโดนเด่นอีกชนิดหน่ึงของจงัหวดันครพนม โดยยดึหลกัการตลาดน าการ
ผลิตมีการน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมาใชใ้นการผลิตกระบวนการผลิตแตงโมไร้เมลด็ จนไดรั้บการรับรองคุณภาพ



มาตรฐานสินคา้เกษตรมาตรฐาน GAP โดยมีคุณเตือนใจ บุพศิริ เป็นประธานศูนยเ์รียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา้
เกษตร (ศพก.) เครือข่าย อ าเภอท่าอุเทน และเป็นประธานแปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผูป้ลูกแตงโมไร้เมลด็ศรีสงคราม 
นครพนม ท่ีมีการขบัเคล่ือนการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร่วมกบัส านกังานเกษตรจงัหวดั
นครพนม มาโดยตลอดมาจนถึงปัจจุบนั ท่ีสามารถพฒันาใหเ้ป็นศูนยเ์รียนรู้ ศพก.เครือข่ายและแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรใน
นามของ ไร่คุณเตือนใจสามารถเปิดใหเ้กษตรกร หรือผูท่ี้มีความสนใจเขา้มาศึกษาเรียนรู้และท่องเท่ียวเชิงเกษตรไดต้ลอดทั้ง
ปี ซ่ึงศูนยเ์รียนรู้จุดน้ีมีการเทคโนโลยเีด่นในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแตงโมไร้เมลด็ ไดแ้ก่ 1) การปลูกแตงโมไร้เมลด็
ในพื้นท่ีหลงันา และในโรงเรือน 2) การใชส้ารชีวภณัฑ ์ทดแทนการใชส้ารเคมี 3) การจดัการดินและปุ๋ ย ท่ีเหมาะสมส าหรับ
การปลูกแตงโมไร้เมลด็ 4) การบริหารจดัการน ้า และระบบการใหน้ ้า 5) วิทยาการหลงัการเก็บเก่ียว และการแปรรูปของ
แตงโมไร้เมลด็ จึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีความเหมาะสมท่ีใหเ้กษตรกรไดมี้โอกาสเขา้มาเรียนรู้และฝึกปฏิบติัไดจ้ริง 
 ส าหรับกิจกรรมในการจดั Field Day ประจ าปี 2564 ประกอบดว้ย 
กิจกรรมหลกั สถานีเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จ านวน 6 สถานี ดงัน้ี 

1. การรับรองมาตรฐานสินคา้เกษตร โดยมีวิทยากรจากศูนยว์ิจยัและพฒันาการเกษตรนครพนม คอยใหค้วามรู้และ
ค าแนะน าดา้นมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตร 

2. การใชส้ารชีวภณัฑ ์ทดแทนการใชส้ารเคมี วิทยากรจากกลุ่มอารักขาพืช ส านกังานเกษตรจงัหวดั ซ่ึงเกษตรกรจะ
ไดรั้บความรู้ เร่ืองการผลิต และการใชส้ารชีวภณัฑ์ 

3. การจดัการดินและปุ๋ ย ท่ีเหมาะสมส าหรับการปลูกพืช วิทยากรจาก สถานีพฒันาท่ีดินนครพนม เกษตรกรไดรั้บ
ความรู้ เร่ือง การปรับปรุงบ ารุงดินและการใชปุ้๋ ยอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. การใชใ้นอยา่งรู้คุณค่า วิทยากรจาก โครงการชลประทานนครพนม เกษตรกรไดรั้บความรู้ เร่ือง ระบบการใหน้ ้า
ในไร่นา และโรงเรือน 

5. การปลูกแตงโมไร้เมลด็ ในระบบโรงเรือน และพื้นท่ีหลงัฤดูท านา วิทยากรจาก กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่แตงโม
ไร้เมลด็ ซ่ึงเกษตรกรไดรั้บความรู้ เร่ือง การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในการผลิตแตงโมไร้เมลด็ 

6. การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร การตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ เกษตรกรไดรั้บความรู้เร่ือง การแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตร การท าการตลาดสินคา้เกษตรออนไลน์ 
 นอกจากน้ียงัมีกิจกรรมรอง และการใหบ้ริการดา้นการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการต่างๆ เช่น 1) การ
จดันิทรรศการและการใหบ้ริการของหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) การจดัแสดงนวตักรรม/
เคร่ืองจกัรกลดา้นเกษตร จากบริษทั คูโบตา้อาร์เอม็จี นครพนม จ ากดั 3) การหยดุเผาในพื้นท่ีการเกษตร/การรับมือ
สถานการณ์ภยัแลง้ 4) การปลูกพืชหลงันา การปลูกพืชน ้านอ้ย การปลูกพืชหลากหลายทดแทนนาปรัง 5) การจดันิทรรศการ
ภาคเอกชน ไดแ้ก่บริษทั เฟรช แอรด ์เทสต้ี และบริษทัเมลด็พนัธุ์ และ 6) การแสดงเทคโนโลยแีละนวตักรรม เช่น ระบบน ้า 
ระบบโซล่าเซลล ์การโดรนในการเกษตร พร้อมน้ียงัมีการจ าหน่ายสินคา้และผลผลิตทางการเกษตร ของเกษตรกรในพื้นท่ี
ต าบลท่าจ าปา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกรในพื้นท่ี ศพก. แปลงใหญ่อ าเภอท่าอุเทน และการจ าหน่าย
สินคา้ OTOP อ าเภอท่าอุเทนและจงัหวดันครพนม 
 จึงขอเชิญชวนเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ท่ีสนใจเขา้ร่วมงาน วนัถ่ายทอดเทคโนโลยเีพื่อเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day) ประจ าปี 2564 สามารถเขา้ร่วมงานไดฟ้รี ไม่มีค่าใชจ่้ายใดๆ พร้อมรับความรู้และความสนุกจากกิจกรรมภายใน
งานไดแ้ลว้วนัน้ี…..แลว้พบกนันะครับ !! 
 










