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 2526   ปร�ญญาตร� เภสัชศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาว�ทยาลัย

 2529   ปร�ญญาโท เศรษฐศาสตร� (ภาคภาษาอังกฤษ) 
            มหาว�ทยาลัยธรรมศาสตร

 2538  ปร�ญญาเอก เศรษฐศาสตร�  Vanderbilt University

2538-2540 Postdoctoral Fellowship, 
         Economic Growth Center, Yale University 

การศึกษา:

รางวัล

การศึกษาดูงานและการฝ�กอบรม (และแหล�งทุน)

-การอบรมหลักสูตรผู�บร�หารการส่ือสารมวลชนระดับกลาง (บสก.) 
รุ�นท่ี 2 สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาส่ือมวลชนแห�งประเทศไทย พ.ศ.2553. 
(สถาบันอิศรา/สสส.)

-Health and Social Insurance and Health Promotion 
in Canada, 2004. (Funded by CIDA). 

-รางวัลนักว�จัยดีเด�นแห�งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร� ประจำป� 2558 
  รางวัลสภาว�จัยแห�งชาติ (ธันวาคม 2558)

-รางวัลผลงานว�จัยดีเด�นสาขาเศรษฐศาสตร� ประจำป� 2557 
  รางวัลสภาว�จัยแห�งชาติ จากโครงการว�จัย “การศึกษาเพ�่อปรับ
  โครงสร�างอุตสาหกรรมอ�อยและน้ำตาลของไทย” (หัวหน�าโครงการ).
  (ธันวาคม 2557)

-รางวัลผลงานว�จัยเด�น กลุ�มงานว�จัยและพัฒนา ประจำป� 2554 
  ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการว�จัย (สกว.) จากโครงการว�จัย 
  “การปฏิรูปเศรษฐกิจเพ�่อความเป�นธรรมในสังคม” 
  (ร�วมกับ นิพนธ� พัวพงศกร และคณะ).  (กรกฎาคม 2555)

-รางวัลผลงานว�จัยดีเด�นสาขาเศรษฐศาสตร� ประจำป� 2552 
  รางวัลสภาว�จัยแห�งชาติ จากชุดโครงการว�จัย “การใช�ข�อมูล
  การสำรวจมาวัดผลกระทบของโครงการ 30 บาทฯ และหลักประกัน
  สุขภาพถ�วนหน�าที่มีต�อภาระค�าใช�จ�ายด�านสุขภาพของประชาชนและ
  การลดความยากจน และการสร�างดัชนีช�้วัดความเป�นธรรม
  ด�านสุขภาพ” (หัวหน�าโครงการ). (2553)

-รางวัลผลงานว�จัยดีสาขารัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร� 
  ประจำป� 2552 รางวัลสภาว�จัยแห�งชาติ จาก “โครงการศึกษาว�จัย
  แนวทางการพัฒนาศูนย�กลางสุขภาพของประเทศไทย
  (Thailand Medical Hub)” (ร�วมกับ อัญชนา ณ ระนอง และ 
  ศิรชัย จ�นดารักษ�). (2553)

-รางวัลผลงานว�จัยสาขารัฐศาสตร�และรัฐประศาสนศาสตร� ประจำป� 2551 
  รางวัลสภาว�จัยแห�งชาติ  จากชุดโครงการว�จัย “โครงการติดตาม
  ประเมินผลการจัดหลักประกันสุขภาพถ�วนหน�า ระยะท่ี 2 (2547-2548)”  
  (หัวหน�าโครงการ). (2552)

-รางวัลผลงานว�จัยดีเยี่ยมสาขาเศรษฐศาสตร� ประจำป� 2538 
  รางวัลสภาว�จัยแห�งชาติ จากหนังสือ “ประมวลความรู�เร�่องข�าว”
  (ร�วมกับ อัมมาร สยามวาลา). (2538)

-รางวัลภูมิพลจากเร�ยงความเร�อ่ง “นักศึกษากับการสร�างสรรค�สังคมไทย
  : บทบาทที่พ�งปรารถนา” จุฬาลงกรณมหาว�ทยาลัย. (2526)
 



ประสบการณ�

 2546-51     ผู�เช�่ยวชาญอาวุโส ฝ�ายว�จัยเศรษฐกิจรายสาขา 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  

 2540-46     ผู�เช�่ยวชาญด�านการว�จัย ฝ�ายว�จัยเศรษฐกิจรายสาขา 
สถาบันว�จัยเพ�่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

2538-40      Rockefeller Postdoctoral Fellow ที่ Economic 
Growth Center คณะเศรษฐศาสตร�  Yale University 

 2532-38     ผู�ช�วยสอน(ว�ชาระดับปร�ญญาเอก-โท-ตร�)
และที่ปร�กษานักศึกษาในการทำว�ทยานิพนธ�ปร�ญญาโท 
คณะเศรษฐศาสตร�  Vanderbilt University (2532-38)

2535-35     ผู�ช�วยว�จัย  Vanderbilt Institute of Public Policy 
Studies (VIPPS) (2535-38)

 2529-32     ผู�ช�วยว�จัย สถาบันว�จัยเพ�อ่การพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

2526-28     ผู�ช�วยว�จัย โครงการว�จัยเอกสารสิทธ์ิท่ีดินของธนาคารโลก 

ตำแหน�งอ่ืนๆและตำแหน�งอ่ืนๆ ในอดีต (บางส�วน)

    -คณะอนุกรรมการด�านการเตร�ยมสารสนเทศเพ�่อสนับสนุน

การพัฒนาประเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(2558-ป�จจุบัน)

    -ที่ปร�กษา คณะทำงานจัดทำแผนว�สาหกิจการยางแห�งประเทศไทย พศ. 

2559-2563 การยางแห�งประเทศไทย (2558)

    -คณะกรรมการการจัดสรรทรัพยากรเพ�่อความเป�นธรรม  

ภายใต�คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป (2553-2556)

    -ประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานประจำป� 2552 

(การประเมินภายนอก)องค�การกระจายเสียงและแพร�ภาพสาธารณะ 

แห�งประเทศไทย. (2552-2553)

    -อาจารย�พ�เศษ Advanced Microeconomic Theory I and III 

(Ph.D. level courses) ท่ี Sasin Graduate Institute of Business 

Administration of Chulalongkorn University, (2549-2552) 

    -อาจารย�พ�เศษ Quantitative Research II (Ph.D. level course) 

และกรรมการสอบว�ทยานิพนธ�ปร�ญญาเอก คณะรัฐประศาสนศาสตร� 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� (2550)

    -คณะอนุกรรมการประเมินผล ภายใต�คณะกรรมการหลักประกัน 

สุขภาพแห�งชาติ (2550-54)
  -กองบรรณาธิการ วารสารระบบสาธารณสุข 
สถาบันว�จัยระบบสาธารณสุข (2549-50)

  -คณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบาย 
สาธารณสุข (คณะ 3), กระทรวงสาธารณสุข (2549-50) 
-คณะอนุกรรมการเพ�อ่พัฒนาการเง�นการคลังโครงการหลักประกัน 

สุขภาพถ�วนหน�า ภายใต�คณะกรรม การหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ 

(2549-50)
  -คณะกรรมการจัดสรรงบประมาณโครงการหลักประกันสุขภาพ

ถ�วนหน�า ของกระทรวงสาธารณสุขในป�งบประมาณ 2549  คณะทำงาน 

เพ�อ่ปฏิรูประบบยาสำหรับโครงการสวัสดิการข�าราชการ (2547-2548)

  -คณะทำงานปฏิรูปการผลิตด�านการเกษตร  สำนักนายกรัฐมนตร� 

(ภายใต�รองนายกฯ จาตุรนต� ฉายแสง) (2547)   

  -คณะอนุกรรมการจัดทำสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2546 

(สำนักงานสถิติแห�งชาติ) (2545-46)

  -ที่ปร�กษา กรมปศุสัตว� โครงการว�จัย Area-Wide Integration of 
specialized crop and livestock activities in Thailand. ระยะท่ี 2  
(2545)

  -คณะทำงานเพ�่อพัฒนาการเง�นการคลังโครงการหลักประกัน

สุขภาพถ�วนหน�า กระทรวงสาธารณสุข (2544)

  -คณะอนกุรรมการติดตามการแทรกแซงตลาดข�าวของ อคส. และ อตก. 

(ภายใต�คณะกรรมการ นโยบายข�าว กนข.) (2543-44)

  -คณะทำงานว�ชาการภายใต�คณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุข

แห�งชาติ สำนักนายกรัฐมนตร� (2543-47)

-คณะอนุกรรมการวางระบบและปรับโครงสร�างการค�าข�าวเช�อ่มโยงภายใน 

และต�างประเทศภายใต�คณะกรรมการนโยบายข�าว กนข.) (2542-43)   

-คณะทำงานการศึกษาผลกระทบเช�งสังคมเศรษฐศาสตร�ของงานว�จัยทา

งด�านเทคโนโลยีช�วภาพ ศูนย�พันธุว�ศวกรรมและเทคโนโลยี ช�วภาพ 

(BIOTEC)  (2543-45) 

-คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการทดสอบความปลอดภัยของฝ�าย 

B.t. (NuCOTN33B) ในแปลงใหญ� (2543-44)  

-คณะกรรมการยางพาราแห�งประเทศไทย (2542-44) 

-คณะกรรมการเพ�่อติดตามประเมินผลและแนะนำการเพ��มประสิทธิภา

พตาม โครงการแทรกแซงตลาดยาง สำนักนายกรัฐมนตร� (2542-43)

  -คณะทำงานพ�จารณาแนวทางการค�าน้ำตาลทรายของประเทศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม (2541-42)

  -อาจารย�พ�เศษ ในโครงการปร�ญญาโทของ คณะเศรษฐศาสตร� 

ม.เกษตรศาสตร� คณะพัฒนาเศรษฐกิจและคณะรัฐประศาสนศาสตร� 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร� สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร 

ม.ธรรมศาสตร� และ International Service Center ม.รังสิต 

ประธานการสอบว�ทยานิพนธ�/อาจารย�ท่ีปร�กษาร�วม/ 

กรรมการว�ทยานิพนธ�ปร�ญญาเอก ม.สงขลานคร�นทร� 

และคณะพัฒนาเศรษฐกิจและคณะรัฐประศาสนศาสตร� 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบร�หารศาสตร�  

และว�ทยากรฝ�กอบรมสำหรับกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย� 

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติ (สปสช).  

สถาบันอาเซ�ยน ม.มหิดล  สถาบันอิศรา ฯลฯ) 
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โครง ำดรากะลแรากดัจราหิรบรากลผนิมเะรปราก า ำสงอขนางนินเ า นางกัน
 .4552-2552.ศ.พ ีป 3 บอรนใ ).กวส( รตษกเรากยัจิวรากานฒัพ

 ลาศิว บักมว�ร( .5552 มคานีม  .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส
)ะณคะลแ สวเผปุบ

 ecnedicnI tifeneB( �นชยโะรปลผยาจะรกราก�หะารคเิวราก 31 �ีททบ“
ำส �ทีรากงรคโกาจ )sisylanA า ะนาฐษรศเม�ลุกนชาชะรปอ�ตีม�ทีฐัรคาภงอขญัค

ปเมาวคอ�พืเจิกฐษรศเปูริฏปราก  .ะณคะลแ รกศงพวัพ �ธนพิน นใ ”ๆงา�ต ็น
ำสอนสเ�ณรูบมสบับฉยัจิวนางยาร  มคงัสนใมรรธ า รากนุนสบันสนุทงอกนางกัน

กะรปมาวคทบกาจงุรปบัรป(  )ลุกิตติกงอ ธมเุส บักมว�ร( .4552 .ยัจิว อบการ
ำจะรปรากาชิวานมมัส า )ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�พืเยัจิวนับาถสงอข 2552 ีป

 ารตามมาตบบะรกอนนางงรแ�ูสปไมคงัสนักะรปรากงรคโยายขรากงาทวนแ
ยัจิวนับาถส :พทเงุรก  .3352 .ศ.พ มคงัสนักะรปิตัญญับชาระรพง�หแ 04

  )งอนะร ณ  านชญัอ บักมว�ร( .4552 นยานุถิม .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเ
รากงาทวนแ ยัจิวรากงรคโ �ณรูบมสบับฉยัจิวนางยาร กาจงุรปบัรปขไ�กแ(

 04 ารตามมาตมคงัสนักะรปรากนใยา�จมว�รลาบฐัรยดโงอรคม�ุคมาวคยายข
านฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส  .3352 .ศ.พ มคงัสนักะรปิตัญญับชาระรพง�หแ

ประเทศไทย เสนอสำา   .).สสส( พาภขุสมิรสเงา�รสรากนุนสบันสนุทงอกนางกัน
  )งอนะร ณ  านชญัอ บักมว�ร .4552 มคารกม 13

ิตับิฏปะลแมรรกทาวดอทยา�ถรากะลแะณราธาสีวีทงอขะรสิอน็ปเมาวค“
-มคานีมนอืดเนใงอืมเรากงาทมุชมุชรากาษกึศีณรก :ฐัรงอขายทิวติจราก

ราหิรบ�ูผรตูสกัลหมรบอราก ลคคุบนว�สรากาชิวราสกอเ  ”3552 มคาภษฤพ
านฒัพิธินลูม ารศิอนับาถส 2 �ีทน�ุร ).กสบ( งาลกบัดะรนชลวมราสอ�ืสราก

/setis/moc.iatahcarp//:ptth .3552.ศ.พ ยทไศทเะรปง�หแนชลวมอ�ืส
default/files/d2012001.pdf 

ำดรากลผนิมเะรปรากงรคโ า ำจะรปนางนินเ า  )กอนยาภนิมเะรปราก( 2552 ีป
บับฉนางยาร  .ยทไศทเะรปง�หแะณราธาสพาภ�รพแะลแงยีสเยาจะรกราก�คงอ

มว�ร(  .3552 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส :ฯพทเงุรก �ณรูบมส
 ะลแ ลุกทนันาวชาอ ีณฤส ติจิธทุสิวง�ัต ายิทนัน  งอนะร ณ านชญัอ บัก

 )�ยทิวนัจ งอ�ปกป

ำจะรปรากาชิวานมมัสรากบอกะรปราสกอเ ”�ยษุนมนุทบักพาภขุส“ า  1552 ีป
 .1552 นยากิจศฤพ 03-92  .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถสงอข

ำดรากะลแรากดัจราหิรบรากลผนิมเะรปรากงรคโ า ำสงอขนางนินเ า นางกัน
.ค.ีม-6452.ค.ีม( ีป 5 บอรนใ )นชาหมราก�คงอ( รตษกเรากยัจิวรากานฒัพ

 บักมว�ร(  .1552 นยายนัก  .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส  .)1552
)ะณคะลแ ายธุยอ ณ รูกงารศิอ �รศิดอ

รากลูมอ�ขนาฐกาจพาภขุสงัลครากนา�ดมรรธน็ปเมาวคดัว�ีชีนชัด�หะารคเิวราก
สำารวจของสำา ะณคอนสเยัจิวนางยาร  .0552–9452 ีป ิตาชง�หแิติถสนางกัน

 .ิตาชง�หแพาภขุสนักะรปกัลหรากมรรกะณค�ตใยาภลผนิมเะรปรากมรรกุนอ
  .)ลไิวิศก็ลเ ตฤกถรรอ บักมว�ร( .1552

 ”.นจกายมาวคอ�ตบทะรกลผกาจพาภขุสนา�ดนิงเรากตฤกิวะวาภดัวราก“
ญัอ บักมว�ร( .1552  )ยก-คก( 3 �ีทบับฉ 2 �ีทีป ขุสณราธาสบบะรยัจิวราสราว

  .)ลไิวิศก็ลเ ตฤกถรรอ ะลแ งอนะร ณ  านช

 ยทไศทเะรปงอขพาภขุสงาลก�ยนูศานฒัพรากงาทวนแ ยัจิวาษกึศรากงรคโ“
ะลแจิกฐษรศเาษกึรป�ีทาภสอนสเยัจิวนางยาร ”)buH lacideM dnaliahT(

 บักมว�ร(  .)2552 มคานีม งุรปบัรปขไ�กแ( 1552 มคาหงิส .ิตาชง�หแมคงัส
 .)�ษกัราดนิจ  ยัชริศ ะลแ งอนะร ณ  านชญัอ

 ”า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลห�ูสงาทน�สเ :ยทไนคงอขพาภขุสนักะรปกัลห“
ำจะรปรากาชิวานมมัสรากบอกะรปราสกอเ า อ�ืพเยัจิวนับาถสงอข 9452 ีป

ะลแ�ูรนยีรเ�ดไ :จิกฐษรศเตฤกิวงัลหษรรวศทง�ึนห�ูส“ ยทไศทเะรปานฒัพราก
 :sisirC cimonocE eht retfa edaceD a drawoT( ”งา�บรไะองุรปบัรป

 �รอดเาซสาบมอแมรแงรโ�ีท 9452 มคาวนัธ 01-9 )smrofeR dna snosseL
ีรุบลชดัวหงัจ นยีทเมอจ �ีติซ



 งอข )11 นผแ( รากิรบบบะรนา�ผพาภขุสมิรสเง�สนางนผแลผนิมเะรปรากงรคโ
 ณ  านชญัอ ะลแ ลาศพไ�ศงวะยิรุส �ยลูบพไ บักมว�ร( )05-7452 ีป( .สสส

ระนอง).  กรกฎาคม 2551.

งิชเ�หะารคเิวทบะลแกัลห�ยทจโ :าษกึศรากนา�ดนใฐัรงอขทาบทบ“
กาจงุรปบัรป( .)1552 คีม-คม( 1:6 นักวยีดเา�ฟ ”งอืมเราก�รตสาศฐษรศเ

ำจะรปานมมัสรากบอกะรปราสกอเ า านฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถสงอข 0552 ีป
ประเทศไทย  http://www.tdri.or.th/ye_07/g2_viroj.pdf)

พาภขุสนา�ดยา�จ�ชใา�คอ�ตีม�ีทา�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหงอขบทะรกลผ“
รากยัจิวรากงรคโ 1 �ีทม�ลเนางยาร ”.นจกายมาวคดลรากะลแนชาชะรปงอข

ำสรากลูมอ�ข�ชใ า นักะรปกัลหะลแ ฯทาบ 03 รากงรคโงอขบทะรกลผดัวามจวร
ลรากะลแนชาชะรปงอขพาภขุสนา�ดยา�จ�ชใา�คะราภอ�ตีม�ทีา�นหนว�ถพาภขุส ด

ฯพทเงุรก พาภขุสนา�ดมรรธน็ปเมาวคดัว�ชีีนชัดงา�รสรากะลแ นจกายมาวค : 
นะร ณ  านชญัอ บักมว�ร( .0552 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�พืเยัจิวนับาถส อง).  

รากยัจิวรากงรคโ 2 �ีทม�ลเนางยาร ”.พาภขุสนา�ดมรรธน็ปเมาวคดัว�ีชีนชัด“
ำสรากลูมอ�ข�ชใ า นักะรปกัลหะลแ ฯทาบ 03 รากงรคโงอขบทะรกลผดัวามจวร

นว�ถพาภขุส มาวคดลรากะลแนชาชะรปงอขพาภขุสนา�ดยา�จ�ชใา�คะราภอ�ตีม�ทีา�นห
ยัจิวนับาถส :ฯพทเงุรก พาภขุสนา�ดมรรธน็ปเมาวคดัว�ชีีนชัดงา�รสรากะลแ นจกาย

  .)งอนะร ณ  านชญัอ บักมว�ร(  .0552 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�พืเ

ำสบบแวัตงา�รสรากนใกอลืเงาทะลแงาทวนแ“ า �นชยโะรปลผ�หะารคเิวรากบัรห
คาภงอขนุนหดุอนิงเกาจ )sisylanA ecnedicnI tifeneB( บัร�ดไนชาชะรป�ีท

�ชใรากยัจิวรากงรคโ 3 �ีทม�ลเนางยาร ”.พาภขุสนักะรปกลัหรากงรคโนใฐัร
ำสรากลูมอ�ข า นักะรปกัลหะลแ ฯทาบ 03 รากงรคโงอขบทะรกลผดัวามจวร

ดลรากะลแนชาชะรปงอขพาภขุสนา�ดยา�จ�ชใา�คะราภอ�ตมี�ีทา�นหนว�ถพาภขุส
 :ฯพทเงุรก พาภขุสนา�ดมรรธน็ปเมาวคดัว�ีชีนชัดงา�รสรากะลแ นจกายมาวค

 ณ  านชญัอ บักมว�ร(  .0552 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส
.)ลไิวิศก็ลเ ตฤกถรรอ ะลแ งอนะร

รากมุคบวคามอ�ืพเ ิตาชง�หแพาภขุส .บรพ งา�รกยรากนใาณราจิพอ�ข“
แสวงหากำา รากราสราว  ”�รตสาศฐษรศเงอมมุม :ลาบายพาษกัรรากนา�ดรไ

lbuP fo lanruoJ  .9452 มคาลุต-นยายนัก 2:31 นชกอเะลแฐัรคาภรากดัจ ic 
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ำดรากะลแรากดัจราหิรบรากลผนิมเะรปรากงรคโ“ า ำสงอขนางนินเ า นางกัน
บับฉนางยาร ”7452 ีป ).สสส( พาภขุสมิรสเงา�รสรากนุนสบันสนุทงอก

 พภงอลฉ บักมว�ร(  .8452 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส �ณรูบมส  
.)ะณคะลแ �นจญาก�รกงัสุส

 นใ ”า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหดัจรากงอขนิงเรากนา�ดกอลืเงาท 2 �ีททบ“
าหราก�หะารคเิว ยัจิวรากงรคโ  .8452 .ะณคะลแ �ยทิวยว�ดญาช  ณรรวรว

ำสมิตเม�ิพเนิงเง�ลหแ า  gnidnuF artxE( า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหบัรห
อ�ืพเยัจิวนับาถส :ฯพทเงุรก  ”)egarevoC erachtlaeH lasrevinU rof

บบะรยัจิวนับาถสกาจนุนสบันสนุทบัร�ดไ�ีนรากงรคโ( ยทไศทเะรปานฒัพราก
).สรวส( ขุสณราธาส

 ยทไนชวายเงอขอ�ตาษกึศรากอ�ตาษกึศรากนา�ดยา�จ�ชใา�คงอขบทะรกลผ“
ำสมาวคีม�ีทมคงัสนา�ดะณราธาสยาบยโนนิมเะรปรากยัจิว“ รากงรคโ( า  )”ญัค

มว�ร( .9452 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส �ณรบูมสบับฉนางยาร

 �ีททบ“ นใ�พมิพีตามอ�ต(  )ลไิวิศก็ลเ  ตฤกถรรอะลแ งอนะร ณ านชญัอ บัก
 ”ยทไนชวายเงอขอ�ตาษกึศรากอ�ตาษกึศรากนา�ดยา�จ�ชใา�คงอขบทะรกลผ 5

ยาบยโนนิมเะรปราก  .0552 .)รากิธาณรรบ( �ยชินาวจิกง�ัต ิตรยีกเมส นใ
อ�ืพเยัจิวนับาถส :ฯพทเงุรก   .ิติมฐษรศเงาทรากีธิวยว�ดมคงัสนา�ดะณราธาส

  .)ยทไศทเะรปานฒัพราก

ำสนุทงลบงรรสดัจรากาษกึศรากงรคโ“ า พาภขุสนักะรปกัลหงา�รสรากบัรห
านฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส :ฯพทเงุรก �ณรูบมสบับฉนางยาร ”า�นหนว�ถ

)ะณคะลแ งอนะร ณ านชญัอ บักมว�ร( .8452 .ยทไศทเะรป

ม�ลเ�ณรูบมสบับฉนางยาร  ”.6452-5452 ีป า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลห“
�ีทะยะร า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหดัจรากลผนิมเะรปมาตดิตรากงรคโ  1 �ีท

มว�ร( .8452  .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส  .)7542-6452( งอส
 .)ะณคะลแ งอนะร ณ  านชญัอ บัก

 
นชาชะรปงอขพาภขุสนา�ดยา�จ�ชใา�คอ�ตีม�ีท ทาบ 03 รากงรคโงอขบทะรกลผ“

มาตดิตรากงรคโ  2 �ีทม�ลเ�ณรูบมสบับฉนางยาร  ”.ๆงา�ต�ดไยารม�ุลก
  .)7542-6452( งอส�ีทะยะร า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหดัจรากลผนิมเะรป

 งอนะร ณ  านชญัอ บักมว�ร( .8452 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส
  .)าฑณม�ศงว �ิฒทุวิศศะลแ

พาภขุสนักะรปรากงรคโงอขนยีรเงอ�รงอ�ืรเบักรากดัจรากนวบะรกะลแกไลก“
ดัจรากลผนิมเะรปมาตดิตรากงรคโ 4 �ทีม�ลเ�ณรูบมสบับฉนางยาร  ”.ๆงา�ต

พเยัจิวนับาถส  .)7542-6452( งอส�ทีะยะร า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลห รากอ�ื
�ตนันอีรศ าภินะลแ งอนะร ณ านชญัอ บักมว�ร( .8452 .ยทไศทเะรปานฒัพ ).   

นางยาร  ”.ฐัรคาภลาบายพนาถสนใรากิรบ�หใ�ีทรกาลคุบงอขนยีวเนุมหราก“
นักะรปกัลหดัจรากลผนิมเะรปมาตดิตรากงรคโ  5 �ีทม�ลเ�ณรูบมสบับฉ

านฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส .)7542-6452( งอส�ีทะยะร า�นหนว�ถพาภขุส
  .)งอนะร ณ  านชญัอ บักมว�ร(  .8452  .ยทไศทเะรป

มาตดิตรากงรคโ ”า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหดัจรากงอขกรแีปง�ึนห“
 )7542-6462( งอส�ีทะยะร า�นหนว�ถพาภขุสนักะรปกัลหดัจรากลผนิมเะรป

 งอนะร ณ  านชญัอ บักมว�ร( .7452 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส
  .)ลุกรวมยีรตเ ยัชรศ ะลแ

นางยาร ”ขุสณราธาสงวรทะรก ะณราธาสรากิรบ�หใรากยามหา�ปเบอรก“
.7452 .ยทไศทเะรปานฒัพรากอ�ืพเยัจิวนับาถส �ณรูบมสบับฉ
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