[Pick the
date] [กลยุทธ์ การเพิม่ ยอดขาย]

ี แบบ 3 IN 1
หล ักสูตร ห ัวหน้างานมืออาชพ
วิทยากร: อาจารย์กษิเดช ทวีสข
ุ ธนกุล
ปั จจุบน
ั วิทยากร-ทีป
่ รึกษาอิสระ และ ประธาน Kasidech Visional Co.,Ltd.
่ สารองค์กร
ประสบการณ์ เป็ นวิทยากร ทีป
่ รึกษา และบริหารงานด ้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิง่ แวดล ้อม การสือ
เพิม
่ ผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี ทีบ
่ ริษัทดังต่อไปนี้
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Sr. Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
HR And General Admin Dept. Manager , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd.
บริษัท น้ ามันคาลเท็กซ์ ไทย จก. บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จก.(มหาชน) – SCG

15 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมพาลาสโซ ร ัชดา
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล

เนือ
่ งจากห ัวหน้างานเป็นตาแหน่งทีส
่ าค ัญอย่างยิง่ ทีจ
่ ะทาให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจตามทีก
่ าหนดไว้ ด้วยการ
ควบคุมดูแลและพ ัฒนาให้พน ักงานระด ับปฏิบ ัติการมีความรู ้ ท ักษะ และมีความตงใจในการท
ั้
างาน ตลอดจนมีท ัศนคติ
ทีด
่ ต
ี อ
่ องค์กรและงานทีท
่ าอีกด้วย
ด ังนนจึ
ั้ งจาเป็นอย่างยิง่ ทีจ
่ ะต้องพ ัฒนาให้ห ัวหน้างาน มีความรูค
้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความ
ร ับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนมีท ักษะภาวะผูน
้ าในการบ ังค ับบ ัญชา จูงใจและสอนงานผูใ้ ต้บ ังค ับบ ัญชาให้สามารถ
ิ ธิภาพและประสท
ิ ธิผลทงด้
ปฏิบ ัติงานได้อย่างมีประสท
ั้ านคุณภาพ เพิม
่ ผลผลิต ลดต้นทุน ลดอุบ ัติเหตุ ลดปัญหา
ั้
แรงงาน ทีจ
่ ะเป็นผลดีตอ
่ องค์กรทงระยะส
ั้
นและระยะยาว
วัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบถึงบทบาทหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของหัวหน ้างานทีม
่ ต
ี อ
่ องค์กร และผู ้ใต ้บังคับบัญชา
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมทราบถึงศาสตร์และศิลปะในภาวะผู ้นาสาหรับการบังคับบัญชา จูงใจและพัฒนาผู ้ใต ้บังคับบัญชา
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสฝึ กทักษะภาวะผู ้นาในการบังคับบัญชา เทคนิคการจูงใจและทักษะการสอนงาน ( OJT )
ผู ้ใต ้บังคับบัญชา โดยรับฟั งคาแนะนาจากวิทยากร และแลกเปลีย
่ นประสบการณ์จริงระหว่างผู ้เข ้าอบรมด ้วยกัน
4. เพือ
่ ให ้สามารถนาความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ทไี่ ด ้จากการอบรมไปประยุกต์ใช ้งานได ้จริงเพือ
่ พัฒนาองค์กร
พัฒนาตนเอง และพัฒนาลูกน ้องอย่างยัง่ ยืน
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[Pick the
date] [กลยุทธ์ การเพิม่ ยอดขาย]
้ หาการบรรยาย
เนือ
1.บทนา
-

ความสาคัญของหน ้างานต่อความสาเร็จขององค์กร/บริษัท
สมรรถนะหัวหน ้างาน

2. หัวหน ้างานตามตาแหน่งหน ้าที่ ( Authority )ทีบ
่ ริษัทประกาศแต่งตัง้ แบบ 1 IN 1
-

หัวหน ้างานคือ

-

บทบาท หน ้าที่ และความรับผิดชอบอย่างถูกต ้องของหัวหน ้างานในการทางาน

-

สรุปหัวหน ้างานตามตาแหน่งหน ้าทีจ
่ ะได ้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาหรือลูกน ้อง

ซึง่ อยูต
่ อ
่ หน ้าจะทางานเต็มที่ แต่อยูล
่ ับหลังทาบ ้างไม่ทาบ ้าง หรือไม่ทา
3. การเป็ นหัวหน ้างานมืออาชีพทีม
่ ภ
ี าวะผู ้นา ( Leadership ) แบบ 2 IN 1
-

ภาวะผู ้นาคือ

-

ความจาเป็ นทีต
่ ้องใช ้ “ภาวะผู ้นา” ในงานของหัวหน ้างาน

-

การพัฒนาให ้หัวหน ้างานมีความเป็ นผู ้นาอย่างแท ้จริงทัง้ กาย วาจา (จิต)ใจ

-

่ มจิตไร ้สานึก
การปลูกฝั งจิตสานึก ปลุกจิตใต ้สานึก และเปิ ดเชือ

-

คุณสมบัตพ
ิ น
ื้ ฐานเกีย
่ วกับภาวะผู ้นาทีห
่ ัวหน ้างานต ้องมี

-

่ สาร , การสัง่ งาน ,การ
การใช ้ภาวะผู ้นาสาหรับการทางานของหัวหน ้างานให ้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (การสือ
มอบหมายงาน ,การควบคุมงาน

การแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจ และการจูงใจพนักงาน )
-

สรุปหัวหน ้างานทีม
่ ภ
ี าวะผู ้นาสูง เราเรียกว่าผู ้นา ก็จะได ้ลูกน ้องทีพ
่ ัฒนาไปเป็ นผู ้ตามหรือลูกทีม ซงึ่ ไม่วา่ จะอยูต
่ อ
่
หน้าหรือล ับหล ังจะทาเต็มที่

ี ทีม
4. การพ ัฒนาห ัวหน้างานมืออาชพ
่ ท
ี ักษะและจิตใจเป็นครู เป็นผูส
้ อน ( OJT Trainer )
แบบ 3 IN 1
- การพัฒนาทักษะ เทคนิคการเป็ นผู ้สอนงานOJTตามหลัก TWI , TOYOTA WAY
- สรุปหัวหน ้างานทีเ่ ป็ นผู ้สอนทีจ
่ ะได ้ผู ้ใต ้บังคับบัญชาทีม
่ ค
ี วามเคารพรักศรัทธา ใน
 ความสัมพันธ์ระหว่างครูกบ
ั ลูกศิษย์ ซึง่ ไม่วา่ อยูต
่ อ
่ หน ้าหรือลับหลังก็จะทางานเต็มที่
 แม ้หัวหน ้างานจะย ้ายงาน ไปเกษี ยณ จะลาออกจากงานไปแล ้วก็ตาม
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[Pick the
date] [กลยุทธ์ การเพิม่ ยอดขาย]
วิธก
ี ารอบรม
การบรรยายเชงิ วิชาการก ับประสบการณ์จริง ฝึ กปฏิบ ัติจริง VDO และ เกม - กิจกรรมเพือ
่ ประกอบการ
เรียนรู ้ โดยวิทยากรจะคอยทาหน้าทีส
่ รุปและแนะนาเพิม
่ เติม
อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน
(รวมวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน เครือ
่ งดืม
่ และวุฒบ
ิ ต
ั ร)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,500

245

105

3,640

Pro สม ัคร 3 ท่าน

3,200

224

(96)

3,328

Professional Training Solution

www.ptstraining.co.th

Page 3

[Pick the
date] [กลยุทธ์ การเพิม่ ยอดขาย]

หล ักสูตร การจ่ายค่าจ้างเงินเดือน ( Payroll ) ถูกต้อง 100%
วิทยากร: อาจารย์กษิเดช ทวีสข
ุ ธนกุล

ปั จจุบน
ั วิทยากร-ทีป
่ รึกษาอิสระ และ ประธาน Kasidech Visional Co.,Ltd.
่ สารองค์กร
ประสบการณ์ เป็ นวิทยากร ทีป
่ รึกษา และบริหารงานด ้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ Safety สิง่ แวดล ้อม การสือ
เพิม
่ ผลผลิต งานติดต่อราชการมากกว่า 20 ปี ทีบ
่ ริษัทดังต่อไปนี้
Country HR Manager , REHAU Limited
HR Operations Sr. Manager , BMW Manufacturing ( Thailand ) Co.,Ltd.
HR And General Admin Dept. Manager , Enkei Thai Co.,Ltd.
HR & General Admin Manager , Thai Coated Steel Sheet Co.,Ltd.
บริษัท น้ ามันคาลเท็กซ์ ไทย จก. บริษัท ปูนซิเมนต์ ไทย จก.(มหาชน) – SCG

19 มีนาคม 2562
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมพาลาสโซ ร ัชดา
*สถานทีจ
่ ัดอบรมอาจเปลีย
่ นแปลงได ้ตามความเหมาะสม

หล ักการและเหตุผล

 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เรียนรู ้แนวคิด วิธก
ี าร และขัน
้ ตอนการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน
ี ของระบบการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน ( Payroll ) ทีม
 เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้เห็นถึงผลดี-ผลเสย
่ ผ
ี ลต่อการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์ในมิตต
ิ า่ งๆ และผลกระทบต่อผลงานในภาพรวมขององค์กร
ว ัตถุประสงค์
1. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสทราบถึงองค์ประกอบทีส
่ าคัญได ้แก่ Hardware , Software , Peopleware และ
ิ ธิภาพประสท
ิ ธิผลของระบบ Payroll
Management System ทีม
่ ผ
ี ลต่อความมีประสท
2. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมเข ้าใจถึง กฎหมาย กฎระเบียบราชการ นโยบาย กฎระเบียบต่างๆของบริษัท และระบบบันทึก
เวลา (Time Attendance ) ทีเ่ ป็ นรากฐานหรือปั จจัยหลักของการจ่ายเงินเดือน ( Payroll )
3. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสเรียนรู ้ถึงการจัดทาแบบฟอร์มต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทาระบบ Payroll
4. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้ทราบถึงปั ญหาสาคัญทีเ่ กิดขึน
้ บ่อยๆในการทา Payroll และวิธก
ี ารแก ้ไขป้ องกันปั ญหา
ร ้ายแรงทีอ
่ าจจะเกิด
5. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมได ้มีโอกาสแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างผู ้เข ้าอบรมและรับฟั งข ้อแนะนาจากวิทยากรใน
การจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน และระบบบันทึกเวลาการทางาน
้
6. เพือ
่ ให ้ผู ้เข ้าอบรมสามารถนาความรู ้ ประสบการณ์ทไี่ ด ้จากการอบรมไปประยุกต์ใชงานได
้จริงเพือ
่ ให ้การจ่าย
ค่าจ ้างเงินเดือนแต่ละงวดไม่มผ
ี ด
ิ พลาดทุกรายการ
ห ัวข้อการบรรยาย
 ระบบการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน ( Payroll System ) การบันทึกเวลา ( Time Attendance ) และเงินได ้ต่างๆ
 กฎหมาย กฎระเบียบต่างๆของราชการ และนโยบาย ระเบียบข ้องบังคับขององค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการจ่ายค่าจ ้าง
เงินเดือน ( Payroll ) ระบบบันทึกเวลาและเงินได ้ต่างๆ
 ระบบการบันทึกเวลาทางาน ( Time Attendance System ) รากฐานของการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน
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[Pick the
date] [กลยุทธ์ การเพิม่ ยอดขาย]











ระบบการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือน ( Payroll System )
 4. 1 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส า คั ญ ข อ ง ร ะ บบ Payroll ไ ด แ
้ ก่ Hardware , Software , Peopleware แ ล ะ
Management System
 4.2
ขั ้น ตอนการท า Payroll ได แ
้ ก่ ขั ้น ตอน Input ขั ้น ตอน Processing และขั ้น ตอน Output &
Checking
 4.3 ระยะเวลาในการตัดงวด Payroll
่ การขึน
 4.4 การทา Payroll ในกรณีทไี่ ม่ปกติตา่ งๆเชน
้ ค่าจ ้างประจาปี การจ่ายโบนั ส การปรับค่าแรง
ขัน
้ ตา่
การลดค่าจ ้าง ( กรณีวก
ิ ฤติเศรษฐกิจ ) การเลือ
่ นตาแหน่ง หรือการจ่ายเงินรางวัลเฉพาะกิจเป็ นกรณีๆไป
การใช ้ Online กับกระบวนการท า Payroll และส ่วนต่างๆเช ่น Online Leave , Online OT , Online Training
อืน
่ ๆ
Payroll Control Book เพือ
่ ควบคุม ป้ องกันการจ่ายค่าจ ้างเงินเดือนผิดพลาดได ้ 100 %
ความผิดพลาดต่างๆในการทา Payroll และแนวทางแก ้ไขป้ องกัน
กลยุทธ์และขัน
้ ตอนในการปรับปรุงเปลีย
่ นแปลงระบบ Payroll
้
มีสาธิตการใชโปรแกรม Time Attendance & Payroll
้ ษัท Outsource ทา Payroll มีขน
กรณีจะใชบริ
ั ้ ตอนการสรรหาและต ้องพิจารณาอย่างไรถึงจะได ้ผลในทางปฏิบัต ิ
ถาม-ตอบ

อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน
(รวมวิทยากร เอกสารประกอบการอบรม อาหารกลางวัน เครือ
่ งดืม
่ และวุฒบ
ิ ต
ั ร)
ค่าอบรม
ราคาก่อน VAT
ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย
VAT 7%
3%

ราคาสุทธิ

ค่าอบรม 1 ท่าน

3,500

245

105

3,640

Pro สม ัคร 3 ท่าน

3,200

224

(96)

3,328

รายละเอียดเพิม
่ เติม กรุณาติดต่อ: คุณอรัญญา

Professional Training Solution
Tel 02-1753330, 086-6183752
Fax. 02-9030080 ext.9330
www.ptstraining.in.th
อีเมล์ info.ptstraining@gmail.com,

086-8929330

ptstraining3@gmail.com

ค่ าฝึ กอบรม สามารถหักค่ าใช้ จ่ายทางภาษีได้ 200% ของค่ าใช้ จ่ายจริง
(พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 437 ใช้ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็ นต้ นไป)
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[Pick the
date] [กลยุทธ์ การเพิม่ ยอดขาย]

หลักสูตร

เทคนิคการแก้ ปัญหาด้ วย 7QC Tools
ว ันที่ 27 มีนาคม 2562
เวลา09.00-16.00 น. โรงแรม Hip ร ัชดา
หลักการและเหตุผล

การดาเนินการแก้ ไขปั ญหาในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามข้ อกาหนดข้ อ 8.5.2.1 การแก้ ปัญหา (Problem
Solving) ที่ถกู ระบุไว้ ในข้ อกาหนดมาตรฐาน ISO/TS 16949:2016 ดังนันเครื
้ ่ องมือที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
ปั ญหาและหาแนวทางการแก้ ไขที่สาเหตุที่แท้ จริงของปั ญหา เพื่อการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ (Problem Solving)
ให้ ประสบความสาเร็จเพื่อไม่ให้ กลับมาเกิดซ ้าที่มีความนิยมในกระบวนการควบคุมคุณภาพ คือ QC Techniques ซึง่
ได้ แก่เครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ อันประกอบด้ วย Check Sheet, Pareto Diagram, Cause and Effect
Diagram, Histogram , Scatter Diagram , Graph, Control Chart และ Stratification
เครื่ องมือทัง้ 7 แบบ มีความสาคัญและการนามาใช้ ตามลาดับของการแก้ ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบตามขัน้ ตอน
ที่เหมาะสม การเลือกใช้ เครื่ องมือในแต่ละขันตอนของการแก้
้
ไขปั ญหาจึงมีความจาเป็ นที่ต้องใช้ ให้ ถกู ต้ องและ
เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของเครื่ องมือนัน้ ๆ เพื่อที่จะทาให้ สามารถนาข้ อมูลกลับมาแก้ ปัญหาได้ อย่างตรงจุดและ
ตรงประเด็น
วัตถุประสงค์ / ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
1. สามารถเข้ าใจแนวคิดและหลักการของเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ 7 แบบ (QC 7 Tools) ได้ ถกู ต้ อง
2. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถกู ต้ องเกี่ยวกับงานด้ านคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพใน
กระบวนการผลิต
3. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมมีแนวคิดพื ้นฐานการลดต้ นทุนและเพิม่ ผลผลิตด้ วยหลักการ PDAC และ ECRS อย่าง
เป็ นระบบ
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4. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมสามารถนาเครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิด (QC 7 Tools) ในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าอบรมทราบถึงเทคนิคและวิธีการใช้ ที่ถกู ต้ องเหมาะสมในการปรับปรุงวิธีการปฏิบตั ิงานได้
หัวข้ อสัมมนา
1. หลักแนวคิดและหัวใจสาคัญเกี่ยวกับ “ปัญหา , คุณภาพ และ มาตรฐาน”
2. หลักความสาคัญของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงงานด้ วยจิตสานึกแบบทุกคนมีสว่ นร่วม
3. การสร้ างความตระหนักและจิตสานึกจากความท้ าทายใน ”ต้ นทุนคุณภาพ” และ“การควบคุมคุณภาพ”
4. อะไรคือ ของเสีย (Defect) และมีปัจจัยเกิดขึ ้นได้ จากสาเหตุใด ?
5. แนวคิดกระบวนการแก้ ไขปั ญหาตามแนวคิด PDCA และการเพิ่มผลผลิตด้ วยหลักการ ECRS
 การกาหนดประเด็นปัญหาและการทาความเข้ าในปัญหา
 การวิเคราะห์โครงสร้ างของปั ญหาและสาเหตุที่แท้ จริงของปัญหา
 การกาหนดมาตรการแก้ ไขและการนาไปปฏิบตั ิ
 การกาหนดมาตรการแก้ ไขและประเมินประสิทธิผล
6. คุณสมบัตเิ ครื่ องมือเครื่ องมือคุณภาพ 7 ชนิด และขันตอนการใช้
้
งานให้ ประสบผลสาเร็จแก่องค์กร
1. ใบตรวจสอบ (Check Sheet)
2. แผนภูมิพาเรโต (Pareto Chart)
3. ฮิตโตแกรม (Histogram)
4. แผนภาพการกระจาย (Scatter Diagram)
5. แผนภาพสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
6. กราฟ (Graph) เช่น กราฟแท่ง , กราฟเส้ น , กราฟวงกลม , กราฟเรด้ า
7. แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Control charts)
- ตัวอย่างกรณีศกึ ษาการดาเนินกิจกรรมที่ประสบผลสาเร็ จ (Best Practice)
- สรุปการเรี ยนรู้และถามตอบ
ระยะเวลาอบรม - 1 วัน (6 ชัว่ โมง) 09.00-16.00 น.
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วิธีการฝึ กอบรม (ทฤษฏี 30% เชิงปฏิบตั ิการ 70%)
- การบรรยาย-สาธิตเนื ้อหาและทฤษฎี รวมทังชมภาพและวี
้
ดีทศั น์ประกอบ
-

ตัวอย่างกรณีศกึ ษาสาหรับการฝึ กปฏิบตั ิ

-

กิจกรรมกลุม่ ระดมสมอง – กิจกรรมกลุม่ (Workshop)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าอบรม
- ผู้บริ หาร ผู้จดั การ วิศวกร หัวหน้ างาน ที่เกี่ยวข้ อง
-

ผู้ที่มีหน้ าที่หรื อผู้ได้ รับพิจารณาให้ รับผิดชอบงานทีเ่ กี่ยวข้ องและผู้สนใจทัว่ ไป

จานวนผู้เข้ าอบรม ไม่เกิน 30 คน

Fee Seminar/

(รวมค่าวิทยากร

อัตราค่าลงทะเบียน ต่อ 1 คน

เอกสารบรรยาย รวมอาหารกลางว ันบุฟเฟต์นานาชาติ เครือ
่ งดืม
่ อาหารว่างตลอดการอบรม)

ค่าอบรม (Seminar Fee)

ราคาก่อน VAT

VAT 7%

ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3%

ราคาสุทธิ

ั
ค่าสมมนา
/ 1 ท่าน

3,500

245

(105)

3,640

Early Bird ชาระล่วงหน้า

3,300

231

(99)

3,432

สม ัคร 3 ท่านๆละ

3,200

224

96

3,328
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แบบฟอร์มการลงทะเบียน
หล ักสูตร _________________________________

ส่ งมาที่ 02-9030080 ext. 9330 หรื อ ptstraining3@gmail.com
บริษทั ________________________________________________TAX ID_________________________
ที่อยู่ออกใบกำกับภำษี __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________รหัสไปรษณีย_์ ____________________
ชื่อผูป้ ระสานงาน (HR)____________________________โทรศัพท์ _______________________ต่อ_______
Fax: _________________________ E-mail: _____________________________________________
วันสัมมนา____________________________________________________________________________
1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
3. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
4. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) _______________________________________________________________
ตาแหน่ง: ___________________________________มือถือ: __________________________________
E-mail: ____________________________________________________________________________
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