
กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในการส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรในด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้ก าหนดให้มี โครงการ “คนดีศรีศุลกากร” เพื่อสร้างขวัญก าลังใจ และเป็นการเชิดชูเกียรติ
ข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีผลงานดีเด่นปรากฏชัด ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และจรรยา
ข้าราชการกรมศุลกากรอย่างสม่ าเสมอ ให้เป็นต้นแบบของข้าราชการที่ดี ซึ่งจะสอดรับกับแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้การด าเนินการ เรื่องที่ 5 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจัดการองค์กร แนวทางการ
พัฒนา 5.3 เสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร ได้แก่ โครงการ “คนดีศรีศุลกากร”

หลักเกณฑ์การบรหิารและพฒันาทรัพยากรบคุคล เรื่อง การสรา้งขวัญก าลังใจ



ประมวลภาพการคัดเลือก โครงการ“คนดีศรศีลุกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การประชุมคัดเลอืก คนดีศรีศุลกากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีท่านอธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธาน และมี ที่ปรึกษาฯ รองอธิบดี 
และคณะกรรมการคัดเลอืกฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือก



ประมวลภาพการมอบรางวลั “คนดีศรศีลุกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



โครงการ “คนดีศรศีลุกากร” ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563























 
คู่มือการพิจารณาคัดเลอืก 

“คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   

ด้วยกองบริหารทรัพยากรบุคคล กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม พิจารณาว่า การคัดเลือก 
“คนดีศรีศุลกากร” เป็นการส่งเสริมและยกย่องบุคลากรของกรมศุลกากร ซึ่งเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน อีกท้ังมีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ที่จะเป็นตัวอย่าง
ในการประพฤติตนแก่บุคลากรของกรมศุลกากร จึงได้ก าหนดคู่มือการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ดังนี้ 

1) คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 

1. เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง สังกัดกรมศุลกากร 
2. รับราชการในกรมศุลกากร มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรับสมัครคัดเลือก 
3. ไม่เคยกระท าผิดทางวินัย หรือถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
4. ไมเ่ป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ 
5. ไม่เคยได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” “คนดีศรีหน่วยงาน” หรือรางวัลอ่ืน ประเภทเดียวกัน 

หรือสูงกว่า เช่น รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ด าเนินการโดยกระทรวงศึกษาธิการ รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติ
ตนชอบด้วยความซื่อสัตย์ ด าเนินการโดยส านักงาน ป.ป.ช. และรางวัลผู้ถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ด าเนินการโดยส านักงาน ก.พ. เป็นต้น 
 6. เป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และ 
มีผลงานดีเด่น เป็นที่ยอมรับ 

2) เกณฑ์การคัดเลือก 

 คณะกรรมการคัดเลือก พิจารณาผู้มีคุณสมบัติเป็น “คนดีศรีศุลกากร” จากคุณสมบัติข้างต้น 
ในข้อ 1 และผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลงาน
ดีเด่น เป็นที่ยอมรับ ดังนี้ 

 การครองตน หมายถึง การมีความประพฤติและการปฏิบัติตน ประกอบไปด้วยคุณธรรมควร 
แก่การยกย่อง  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบค่านิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ 

  1. การพ่ึงตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ 
    1.1 มีความวิริยะ อุตสาหะ ในงานหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    1.2 มีความตั้งใจที่จะท างานในหน้าที่ให้ได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 
    1.3 มีความอดทนไม่ย่อท้อต่อปัญหา อุปสรรค 
    1.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อ่ืน 

  2. การประหยัดและเก็บออม 
    2.1 รู้จักใช้จ่ายตามควรแห่งฐานะ 
    2.2 รู้จักใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นประโยชน์และประหยัด 
    2.3 รู้จักมัธยัสถ์และเก็บออม เพื่อสร้างฐานะตนเองและครอบครัว 
    2.4 รู้จักดูแล บ ารุง และรักษาทรัพย์สินของตนเองและส่วนรวม 
 

             /3. การรักษา….. 
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  3. การรักษาระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
    3.1 ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่ก าหนดไว้ 
    3.2 ประพฤติและปฏิบัติตนอันอาจเป็นตัวอย่างแก่บุคคลโดยทั่วไป 
    3.3 เชื่อฟังและให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชา 

 3.4 เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

  4. การปฏิบัติตามคุณธรรมของศาสนา 
    4.1 ละเว้นต่อการประพฤติชั่วและไม่ลุ่มหลงอบายมุข 
    4.2 เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
    4.3 มีความซื่อสัตย์ สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น 
    4.4 มีความเมตตา กรุณา โอบอ้อมอารีต่อบุคคลอื่นโดยทั่วไป 

  5. การมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์   
    5.1 ส่งเสริม สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย และปฏิบัติตามนโยบายของทางราชการและรัฐบาล 
    5.2 เข้าร่วมในศาสนกิจและท านุบ ารุงศาสนา 
    5.3 ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี เช่น ป้องกันประเทศ เสียภาษี เคารพกฎหมาย เป็นต้น 
    5.4 มีความจงรักภักดีและเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
ตามพระบรมราโชวาท หรือเข้าร่วมพิธีในโอกาสส าคัญอย่างสม่ าเสมอ เป็นต้น 

  การครองคน หมายถึง การมีความสามารถในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้ อ่ืน สามารถจูงใจให้เกิด 
การยอมรับและให้ความร่วมมือ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 

   1. ความสามารถในการประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้บังคับบัญชา และเพ่ือนร่วมงาน 
    1.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
    1.2 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
    1.3 กล้าและรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระท า 
    1.4 มีน้ าใจ ช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน 

   2. ความสามารถในการร่วมท างานเป็นกลุ่ม สามารถจูงใจให้เกิดการยอมรับและให้ความช่วยเหลือ 
    2.1 ให้ความเห็น ปรึกษา และเสนอแนะในงานที่ตนรับผิดชอบ 
    2.2 การมีส่วนร่วมในงานท่ีรับผิดชอบ 
    2.3 ยอมรับ และฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 
    2.4 มีความสามารถในการคิดและเสนอเหตุผล 
    2.5 มอบหมายงานให้ปฏิบัติตามความรู้ ความสามารถ 
    2.6 เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น 

   3. ให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค และแนะน าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
    3.1 มีความส านึกและถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องให้บริการ 
    3.2 ช่วยเหลือ แนะน าในสิ่งที่ดี ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  
    3.3 ให้บริการด้วยความเต็มใจ และเสมอภาคกันทุกระดับ 
    3.4 มีอัธยาศัยดี เป็นกันเอง และสุภาพต่อทุกคน 

   
/4. การเป็นผู้….. 
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  4. การเปน็ผู้มีความเป็นธรรมทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น 
    4.1 ประพฤติและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ วิธีการที่ก าหนด 
    4.2 ถือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  
    4.3 ตัดสิน วินิจฉัย หรือแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผล 

    5. การเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรมของหมู่คณะทั้งในและนอกหน่วยงาน 
    5.1 การให้ความร่วมมือ หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น 
    5.2 เสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่องาน 
    5.3 ให้ความส าคัญ ยกย่อง หรือให้เกียรติแก่ผู้ร่วมงาน 

 การครองงาน หมายถึง การมีความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายอย่างดี 
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 

  1. ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
    1.1 ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ที่จ าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
    1.2 มีความตั้งใจปฏิบัติงานให้ได้รับความส าเร็จ 
    1.3 สนใจและเอาใจใส่งานที่รับผิดชอบ 
    1.4 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ และท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.5 ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน 

  2. ความรู้ ความสามารถ และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    2.1 รู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ กฎ ข้อบังคับ มติ กฎหมาย และนโยบาย 
    2.2 มีความสามารถในการน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 
    2.3 มีความสามารถในการแก้ปัญหา และมีปฏิภาณ ไหวพริบ ในการปฏิบัติงาน 
    2.4 รักและชอบที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
ด้วยความเต็มใจ 

  3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงงาน 
    3.1 มีความสามารถในการคิดริเริ่ม แนวทาง วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
    3.2 มีความสามารถในการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    3.3 มีความสามารถในการท างานที่ยาก หรืองานใหม่ให้ส าเร็จเป็นผลดี 

 4. ความพากเพียรในการท างาน และมีผลงานที่เป็นที่น่าพอใจ 
    4.1 มีความกระตือรือร้น ต้องการที่จะปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ 
    4.2 ความขยันหมั่นเพียร เสียสละ และอุทิศเวลาให้แก่ราชการ หรืองานที่รับผิดชอบ 
    4.3 ได้รับการยกย่องในความส าเร็จของงาน 
    4.4 สามารถปฏิบัติงานในภาวะที่มีข้อจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดแคลนวัสดุ
อุปกรณ ์หรืออัตราก าลัง เป็นต้น 

  5. การค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน  
    5.1 การปฏิบัติงานยึดหลักผลประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชน 
    5.2 การด าเนินงานสอดคล้องหรือเป็นไปตามความต้องการของส่วนรวมและประชาชน 
    5.3 ใช้วัสดุอุปกรณ์และสาธารณูปโภคได้อย่างประหยัดและเหมาะสม 
    5.4 ร่วมมือ ช่วยเหลือ และประสานงานระหว่างราชการกับประชาชน 

             /ผลงานดีเด่น….. 
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  ผลงานดีเด่น หมายถึง ผลงานดีเด่นที่ ได้รับความนิยมเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลเด่นชัด  
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ 

  1. ผลงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    1.1 เอาใจใส่ ดูแล การบริการประชาชน 
    1.2 งานที่ปฏิบัติส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
    1.3 ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว ไม่ล่าช้า ทันตามก าหนด 

  2. ผลงานดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อราชการและสังคม 
    2.1 เป็นผลงานที่ทางราชการได้รับประโยชน์  
    2.2 ประชาชนได้รับประโยชน์จากผลงานที่ปฏิบัติงาน 
    2.3 ใช้งบประมาณของทางราชการน้อยแต่ได้รับประโยชน์มาก 

   3. เป็นผลงานที่สามารถใช้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่นได้ 
    3.1 ผลงานเป็นที่ยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น 
    3.2 เป็นลักษณะผลงานที่ปรากฏให้เห็นชัดเจน 
    3.3 บุคคลอื่นสามารถน าไปใช้เป็นตัวอย่างได้ 

  4. เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
    4.1 มีความคิด ริเริ่ม การพัฒนางาน 
    4.2 น าเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    4.3 ผลการปฏิบัติงานเกิดการพัฒนาที่ดีข้ึน 

  5. เป็นผลงานที่ต้องปฏิบัติด้วยความเสียสละ วิริยะ อุตสาหะ 
    5.1 ปฏิบัติงานในเวลาราชการโดยไม่บกพร่อง 
    5.2 อุทิศตนปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาราชการ 
    5.3 มีความพากเพียรพยายามในการท างาน 

 3) คณะกรรมการคัดเลือก  

  3.1   คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน” กรณีกอง/ส านักงาน ประกอบด้วย 
    ผู้อ านวยการกอง/ส านักงาน/ศูนย์ ประธาน 
    ผู้อ านวยการส่วน กรรมการ 
    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ข้าราชการระดับช านาญการ เลขานุการ 

   3.2   คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน” กรณีกลุ่ม ประกอบด้วย 
    ผู้อ านวยการกลุ่ม ประธาน 
    หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย กรรมการ 
    ข้าราชการระดับช านาญการ เลขานุการ 
                
              /3.4 คณะกรรมการ….. 
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 3.3   คณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” ประกอบด้วย 

อธิบดี    ประธาน 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร   กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร   กรรมการ 
ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี   กรรมการ 
รองอธิบดี   กรรมการ 

 ผู้อ านวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กรรมการ 
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม เลขานุการ 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม กลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม ผู้ช่วยเลขานุการ 

4) วิธีด าเนินการ 

4.1 ให้หน่วยงานระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่มทุกแห่ง คัดเลือก “คนดีศรีหน่วยงาน”  
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) จ านวน 1 คน โดยให้บุคลากรในกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่ม มีส่วนร่วม 
ในการคัดเลือกโดยวิธีการลงคะแนนเสียง 

4.2 ให้หน่วยงานระดับกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่มทุกแห่ง เสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น  
“คนดีศรีหน่วยงาน” ต่อกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมจริยธรรม กองบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อรวบรวมรายชื่อ
น าเสนอคณะกรรมการคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” 

กรณีส่วนราชการใด ไม่มีผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๑) ไม่ต้องส่งรายชื่อ “คนดีศรีหน่วยงาน”  
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” 

4.3 ให้ผู้อ านวยการกอง ส านักงาน ศูนย์ และกลุ่มทุกแห่ง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ส่งรายชื่อ  
“คนดีศรีหน่วยงาน” เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” เข้าร่วมน าเสนอ “คนดีศรีหน่วยงาน”  
ของตน ต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “คนดีศรีศุลกากร” 

4.4 คณะกรรมการคัดเลือกฯ พิจารณาผู้ที่มีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” 
จ านวน 5 รางวัล 

5) รางวัล  

5.1 รางวัล “คนดีศรีศุลกากร” จ านวน 5 รางวัล ประกอบด้วย  
   5.1.1 โล่เกียรติยศ “คนดีศรีศุลกากร” 
  5.1.2 เงินสด 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

5.2 ผู้ที่ไมไ่ด้รับคัดเลือกเป็น “คนดีศรีศุลกากร” จะได้ใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีศรีหน่วยงาน” 
5.3 มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร 
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 



 

ประวัติผู้เข้ารับการคัดเลือกใหไ้ด้รับรางวัล 
“คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล 
   ๑.๑ ประวัติส่วนตัว 
        ชื่อ นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................... ..................... 
 ชื่อภาษาอังกฤษ …………….......................................................................................... ............................ 
 รหัสบุคลากร ……………………………………  วัน/เดือน/ปีเกิด  ..................................  อายุ .............. ปี   
 เชื้อชาติ ................................  สัญชาติ .................................  ศาสนา ………........................................ 

รับราชการในกรมศุลกากรเมื่อ ……………...................................... อายุราชการ ................................ ป ี

   ๑.2 สถานทีท่ างานปัจจุบัน 

 ต าแหน่ง ......................................  ระดับ ..................................  เลขที่ต าแหน่ง ................................. 
 หน่วยงาน ................................................................. เงินเดอืนปัจจุบัน ....................................... บาท 
 โทรศัพท์............................................. มือถือ …………….…….................  โทรสาร ................................. 
 
2.  ประวัติผลงาน / ประสบการณ์ในการท างาน / การประกาศเกียรติคุณหรือรางวัลที่เคยได้รับ 
     (โปรดเรียงล าดับจากปัจจุบันตามล าดับ) 

หน่วยงาน บทบาทหน้าที่โดยสังเขป ช่วงเวลา (เดือน/พ.ศ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

 

 

ตดิรูปถ่าย 

(ขนาด ๒ นิว้) 



- ๒ - 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในแบบฟอร์มประวัตินี้เป็นความจริง ครบถ้วน และถูกต้องทุกประการ   
หากปรากฏภายหลังว่า ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ได้รับรองไว้ หรือมีข้อความ 
เป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงซึ่งควรบอกให้แจ้ง ข้าพเจ้ายินดีสละสิทธิ์จากการเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือ 
เข้ารับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีศุลกากร” ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ  
ในการด าเนินการคัดเลือกครั้งนี้   

  ข้าพเจ้ายินยอมให้ใช้หรือเปิดเผยประวัติและคุณสมบัติของข้าพเจ้า เพ่ือใช้ประโยชน์             
ในการประชาสัมพันธ์ในราชการของกรมศุลกากร  

    

                                     ลงชื่อ    ผู้เข้ารับการคัดเลือก 

                                                       (       ) 

                                                   วันที่ เดือน      พ.ศ.       

 
 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มนี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ท่านสามารถแก้ไข เพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์ได้ 






























