ที่ ๑๒/๒๕๖๐

ชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๓๕ ซอย ๘๖ แยก ๔ ถ.รามอินทรา มีนบุรี กทม ๑๐๕๑๐
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรือ่ ง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร
เรียน ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูพ้ พิ ากษาหัวหน้าศาล อธิการบดี หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอําเภอ
คณบดี หัวหน้าส่วนราชการอําเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก/ศูนย์/กลุ่ม
ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัย ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานเอกชน
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย กําหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น
ด้วยได้พจิ ารณาเห็นว่า ปญั หาในการพูดหรือในการเป็ นพิธกี ร มักสับสนในการใช้คาํ พูด เช่น
กําหนดการ หมายกําหนดการ โอกาส วโรกาส คําไหนใช้ในอย่างไร คําว่า มหาบังสุกุล ใช้ได้หรือไม่ ทีพ่ ดู ว่า
ส่งเสด็จสูว่ รรคาลัย ผิด ๒ แห่ง รวมถึงการจัดพิธกี ารทีม่ กั มีปญั หา สะดุด ข้ามขัน้ ตอน พิธกี รพูดมากเกินไป ไม่มี
ความรูใ้ นแบบแผนประเพณี เช่น ถือพุม่ เงินพุม่ ทองผิด วางผิด บางหน่วยงานสับสนการใช้เครือ่ งทองน้อยในการ
ถวายราชสักการะ ใช้กช่ี ุด ชุดไหนหันธูปเทียนไปทางไหน ล้วนต้องมีหลักและจัดให้ถูกต้องเพือ่ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี อง
องค์กร เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาเหล่านี้ ชมรมฯจึงได้จดั อบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี รและการจัดพิธกี าร
ขึน้ ใน วันเสาร์ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(รุน่ ที่ ๑) และในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กันายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ถนนศรีวชิ ยั อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
(รุน่ ที่ ๒) (มีหนังสือคูม่ อื พิมพ์ล่าสุด ๒๕๖๐ ปรับปรุงคําพูดให้ทนั สมัยภายหลังการสวรรคต มอบให้)
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความกรุณาได้ชว่ ยประชาสัมพันธ์ และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม โดยสามารถ
เลือกอบรมในรุน่ ทีส่ ะดวก ข้าราชการทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้เข้ารับการอบรม สามารถเบิกจ่าย
ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัด ตามหนังสือกระทรวงการคลังทีแ่ นบมาพร้อมนี้ โปรดศึกษาหลักสูตร และส่งใบสมัคร
ให้ถงึ ชมรมฯภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ด้วยจักขอบพระคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ

(นายทองสุข มันตาทร)
ประธานชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ และ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙
โทรสาร ๐-๒๐๙๑-๑๒๙๒
อีเมล์ woraphojm@hotmail.com เว็บไซค์ www.piteekorn.com

ที่ ๑๓/๒๕๖๐

ชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
๓๕ ซอย ๘๖ แยก ๔ ถ.รามอินทรา มีนบุรี กทม ๑๐๕๑๐
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เรือ่ ง การอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร และการจัดพิธกี าร
นมัสการ ท่านเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอําเภอ รองอธิการบดี คณบดี ผอ.สํานัก เจ้าคณะตําบล เจ้าอาวาส
สิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย กําหนดการและหลักสูตร ๑ ชุด (๒หน้า) ใบสมัคร ๑ แผ่น
ด้วยได้พจิ ารณาเห็นว่า ปญั หาในการพูดหรือในการเป็ นพิธกี ร มักสับสนในการใช้คาํ พูด เช่น
กําหนดการ หมายกําหนดการ ไทยทาน ไทยธรรม คําไหนใช้อย่างไร คําว่า มหาบังสุกุล ใช้ได้หรือไม่ ทีพ่ ดู ว่า
ส่งเสด็จสูว่ รรคาลัย ผิด ๒ แห่ง รวมถึงการจัดพิธกี ารทีม่ กั มีปญั หา สะดุด ข้ามขัน้ ตอน พิธกี รพูดมากเกินไป ไม่มี
ความรูใ้ นแบบแผนประเพณี เช่น ถือพุม่ เงินพุม่ ทองผิด วางผิด บางหน่วยงานสับสนการใช้เครือ่ งทองน้อยในการ
ถวายราชสักการะ ใช้กช่ี ุด ชุดไหนหันธูปเทียนไปทางไหน ล้วนต้องมีหลักและจัดให้ถูกต้องเพือ่ ให้เกิดศรัทธาแก่
ผูพ้ บเห็น เพือ่ ช่วยแก้ปญั หาเหล่านี้ ชมรมฯจึงได้จดั อบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี รและการจัดพิธกี าร
ขึน้ ใน วันเสาร์ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมทวินโลตัส ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
(รุน่ ที่ ๑)
และในวันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ถ.ศรีวชิ ยั อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี (รุน่ ที่ ๒) มีหนังสือคู่มอื พิมพ์ล่าสุด ๒๕๖๐ โดยปรับคําพูด และการจัดพิธกี ารให้สอดคล้อง
ภายหลังการเสด็จสวรรคต มอบให้ทุกท่านทีเ่ ข้าอบรม
จึงขอนมัสการมาเพือ่ ขอความเมตตาจากพระคุณท่านพิจารณาจัดส่งพระสงฆ์หรือมรรคนายก
ได้เข้ารับการอบรมเพือ่ พัฒนาการพูดและการจัดพิธกี าร ตามหลักสูตรทีแ่ นบมาพร้อมนี้ ขอได้ศกึ ษาหลักสูตร
ทัง้ ๒ หน้า และส่งใบสมัครไปถึงชมรมฯภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จักเป็นพระคุณยิง่
ขอนมัสการด้วยความเคารพ

(นายทองสุข มันตาทร)
ประธานชมรมอนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย
โทร. ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ และ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙
โทรสาร ๐-๒๐๙๑-๑๒๙๒
อีเมล์ woraphojm@hotmail.com เว็บไซค์ www.piteekorn.com

กําหนดการและหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธีกร และการจัดพิธีการ
บรรยายโดย อ.ทองสุข มันตาทร ปธ.๘ ศษ.ม.(บริหาร) อดีต ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาผูบ้ ริหารการศึกษา

.......................................................................................................................................................................
เวลา .๐๘.๓๐ น.ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๐๐ น.บรรยายหัวข้อที่ ๑-๓
เวลา ๑๓.๐๐ น.บรรยายหัวข้อที่ ๔-๖ ปิ ดการอบรมไม่เกิ นเวลา ๑๖.๓๐ น.
วัตถุประสงค์หลัก ต้องการให้มีพิธีกรที่รคู้ รบ ๕ มิ ติ คือ ด้านภาษา ศาสนา ประเพณี วิ ถีราชการ และราชสํานัก

๑. หลักการพูดเบือ้ งต้น เช่นบันได ๑๓ ขัน้ สูก่ ารพูดเป็ น การเรียบเรียงเนื้อหา การใช้สคริปต์และโน้ตย่อ
หลักการใช้ไมโครโฟน หลักการพูดแบบกะทันหัน การพูดแทนเจ้านาย การพูดในโอกาสงานมงคล การพูดเพือ่ ให้
เข้าใจง่าย การพูดเชิงบวกแบบสุภาพและสร้างสรรค์ สาธิตการแทรกมุกประกอบการบรรยายให้คลายเครียด
ตลอดวัน
๒. การพูดแบบผูผ้ า่ นการอบรมมาดี เบือ้ งลึก ภาวะสับสนทางภาษาภายหลังการเสด็จสวรรคต ทําไมจึง
ห้ามใช้วา่ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย มีหลักฐานราชการและหลักฐานจากสํานักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
มายืนยัน วลีวา่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ในพระบรมโกศ ใช้ได้หรือไม่ พระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บางคนอ่าน ปะ-ระ-มิ น-มะ-หา บางคนอ่าน ปะ-ระ-มิ น-ทะ-ระ-มะ-หา บาง
คนอ่าน ปะ-ระ-มิ น-ทะ มะ-หา..อธิบายโดยละเอียดและสรุปว่าควรอ่านอย่างไร ทําไมไม่ควรใช้วา่ ถวายความ
อาลัย แล้วจะใช้อย่างไร
แก้ไขคําพูดทีม่ กั สับสน เช่น กําหนดการ หมายกําหนดการ อย่าเข้าใจว่า ในงานรัฐพิธตี อ้ งใช้ คําว่า
หมายกําหนดการ ทุกครัง้ บังสุกุล มหาบังสุกุล ไตรบังสุกุล ธูปเทียน เทียนธูป ไทยธรรม ไทยทาน ต่างกันอย่างไร
โอกาส วโรกาส (ใช้ผดิ กันมาก) มรรคทายก เกษียณอายุ ฯพณฯ เลิกใช้เด็ดขาด การพูดเชิญชวนดื่มอวยพร พูด
จบแล้วมีขนั ้ ตอนอย่างไร งานไหนใช้ภาษาระดับไหนใน ๕ ระดับ การเรียกพระ เจ้าอธิการ พระอธิการ พระครู
เจ้าคุณชัน้ ต่างๆ ไม่เหมือนกัน งานไหนนิมนต์พระชักผ้าบังสุกุล งานไหนใช้วา่ พิจารณาผ้าบังสุกุล
พิธกี รคนหนึ่งพูดว่า "ขออาราธนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าพระปรีชา เขมรโต เป็ นองค์พจิ ารณาผ้า
มหาบังสกุล" อย่างนี้ผดิ หลักภาษาอย่างน้อย ๖ แห่ง มีคาํ ตอบในวันอบรม จะชีแ้ จงว่า ทําไมไม่ควรใช้
มหาบังสุกลุ ในทุกกรณี แม้แต่ในพิธพี ระราชทานเพลิงศพบุคคลสําคัญ
และการพูดแบบพิธกี ร เช่นการเกริน่ นํา การซักซ้อม การเชิญประธาน ๓ แบบ จะเอ่ยชื่อประธาน หรือ
เอ่ยตําแหน่งของท่านก่อน ต้องมีหลัก การแนะนําวิทยากรแบบใหม่ และการขอบคุณวิทยากรแบบไม่เสียความรูส้ กึ
๓. ความสําคัญของพิ ธีกร พิ ธีการ มีตวั อย่างคําพูดทีโ่ ฆษกงานวัดท่านหนึ่งพูดจนวัดต้องสูญเสียรายได้เป็ นแสน
โฆษก กับ พิธกี ร ต่างกัน ถ้ามัวแต่พดู ขาดการเตรียมการ พิธกี ารไม่เรียบร้อย สะดุด ข้ามขัน้ ตอน ไมโครโฟน
มีปญั หา ธูปเทียนจุดติดยาก อย่างนี้เรียก พิธเี กิน บางคนพูดผิดหลักศาสนา เช่นพูดว่า ส่งดวงวิ ญญาณไปสู่
สัมปรายภพ ผิด ๒ แห่ง นักปราชญ์หรือพระสงฆ์ได้ฟงั ก็ตําหนิ หลักสูตรนี้จงึ เน้นให้เข้าถึงบทบาทพิธกี รอย่าง
แท้จริง เน้นการพูดถูกต้อง การจัดการ การประสานงาน ทัง้ ด้านพิธศี าสนา ประเพณีไทย พิธรี าชการ และแบบ
แผนของราชสํานัก เพือ่ ให้เกิดภาพลักษณ์ทด่ี ตี ่อองค์กรและสร้างศรัทธาแก่ผพู้ บเห็น
(พลิ ก)

๔. พิ ธีการศาสนา หนังสือสวดมนต์ทพ่ี มิ พ์แจก บางเล่มผิดมากเชื่อถือไม่ได้ เช่นอาราธนาพระปริตรว่า สัพพะ
ทุกขา วิ นาสายะ อย่างนี้ แปลว่า ไม่ให้ทุกข์สิ้นไป รวมแล้วผิด ๑๒ แห่ง กล่าวสัคเคผิด ๕ เช่น จะยันตุ เทวา
แปลว่า ขอให้เทวดาหนีไป ต้องเป็ น จายันตุ เทวา จึงเป็ นการชุมนุมเทวดา อาราธนาธรรม พรหมา จะ โลกา
ก็ผดิ พรัมมา จะ โลกา ก็ผดิ อโรคยา ปรมา ลาภา นี้ เขียนผิด อ่านผิดกันทัวประเทศ
่
การจัดโต๊ะหมูบ่ ชู า โอกาสใดต้องมีธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์ โอกาสใดไม่ตอ้ งมี หลักการเป็ น
ประธานจุดเทียนกีเ่ ล่ม เล่มไหนก่อน คํานับกีค่ รัง้ ผูร้ ว่ มพิธปี ระนมมือตอนไหน ห้ามถวายข้าวพระพุทธรูป แล้วจะ
ทําอย่างไร งานใดพระสงฆ์จงึ ใช้พดั ยศ ห้ามพิธกี รจุดธูปเทียนเสียเอง ห้ามใช้ไมโครโฟนของประธาน
อาราธนาศีลไม่ตอ้ งตัง้ นะโม เพราะอะไร อาราธนาศีลคนเดียวเปลีย่ น ยาจามะ เป็ น ยาจามิ ไม่ถูกต้องทัง้ หมด
อาราธนาศีลอย่างไร ถ้าผิดศีลข้อเดียว ไม่ให้เป็ นผิดทัง้ ๕ การทอดผ้าบังสุกุลทุกวันนี้ ทําให้คนเข้าใจผิด จะแก้ไข
อย่างไร งานใดไม่ตอ้ งกล่าวคําถวาย ควรนิมนต์พระเดินไปประพรมนํ้าพุทธมนต์หรือไม่ หรือจะพัฒนาอย่างไร
พิธกี รชาวบ้านมักผิดในเรือ่ งใดบ้าง
ห้ามจับมือประธานเวลากรวดนํ้า มีภาพการกรวดนํ้ามหัศจรรย์ทส่ี ดุ
ในโลก อย่าเรียกถังเหลืองว่า ถังสังฆทาน กล่าวคําถวายพระว่า สังฆทานานิ ผิดอย่างมาก ถวายสังฆทาน
อย่างไรได้บาป ถวายอย่างไร เป็ นบุญ ถวายเงินพระ ผิดวินยั แล้วจะถวายแบบไหน ทุกข้อสงสัย มีคาํ ตอบให้ใน
วันอบรม
๕. เกร็ดความรู้ต่าง ๆ เพลงมหาฤกษ์ มหาชัย ต่างกันอย่างไร (มีสาธิต) พุม่ เงินพุม่ ทองทีม่ ยี อดเป็ นฉัตรใช้ได้
หรือไม่ พุม่ เงินพุม่ ทอง ถืออย่างไร วางอย่างไร ซ้ายหรือขวาของใคร ชีแ้ จงโดยมีเอกสารราชการยืนยัน เปิ ดเผย
่
วนกลางหลายหน่ วยงานเกี่ยวกับ
ความซํา้ ซ้อนและผิดพลาด รวมถึงการไม่มีเอกภาพในการสังการของส่
พุ่มเงิ นพุ่มทอง และเครื่องทองน้ อย ในช่วงที่เสด็จสวรรคตใหม่ๆ แล้วที่จริ งจะตัง้ หรือวางอย่างไร ในกรณี
ปกติ กับกรณี อทุ ิ ศพระราชกุศล รายละเอียดงานสําคัญ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา พิธพี ทุ ธาภิเษก
วางศิลาฤกษ์ งานมงคลสมรสแบบไทย รดนํ้าก่อนเจิม หรือเจิมก่อน ด้วยนิ้ วไหน ประธานรดนํ้าศพพระราชทาน
ก่อนหรือหลังผูอ้ ่นื คนธรรมดาถึงแก่กรรม ญาติขอพระราชทานเพลิงศพได้หรือไม่ งานศพทัวไปประธานสงฆ์
่
กับประธานฆราวาสใครวางดอกไม้จนั ทน์ก่อน รายละเอียดการขอพระราชทานและพิธกี ารพระราชทานเพลิงศพ
ทําไมจึงห้ามนิมนต์พระสงฆ์เป็ นประธานในพิธพี ระราชทานเพลิงศพ การประกอบพิธที ม่ี ฤี กษ์ วันไหน ประธาน
ควรหันหน้าไปทางไหน จึงเป็ นสิรมิ งคล
๖. มารยาทไทยในพิ ธีการ โอกาสไหนไม่ตอ้ งประนมมือ งานไหนแม้ขณะพระสงฆ์ยะถาสัพพี ก็ไม่ต้อง
ประนมมือ สงสัยหรือไม่วา่ พระราชพิธใี นพระบรมมหาราชวัง บางครัง้ ก็ประนมมือ บางครัง้ ไม่ประนมมือ
โอกาสไหนไม่ตอ้ งถอดรองเท้า การไหว้ระดับต่าง ๆ การถวายความเคารพในการเข้าเฝ้า การเอางาน การมอบ
ทําอย่างไรจึงจะถูกต้อง โอกาสไหน สามีภรรยาจะไม่นัง่ ด้วยกัน
เครือ่ งราชฯทีห่ น่วยงานจัดเอง
ทีช่ ุดรับแขกเรานังได้
่ ไหม ถ้าต้องนัง่ นังอย่
่ างไร ซีกซ้ายหรือขวาของผูใ้ หญ่ มารยาทในงานศพ
ศพพระ
กราบอย่างไร การรําวงอย่าเวียนขวาแบบเวียนเทียน
การเดินนํากับเดินตามต่างกันอย่างไร
และการแต่งเครือ่ งแบบทีถ่ กู ต้องของพิธกี รในวันสําคัญ
มีหนังสือคู่มือและความรูเ้ กี่ยวกับคําพูดและการปฏิ บตั ิ พิธีการภายหลังการเสด็จสวรรคต มอบทุกท่าน
ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๑๒๐๐ บาท รวมค่าหนังสือ ค่าอาหารกลางวัน ค่าวุฒบิ ตั ร และอาหารว่างแล้ว

ใบสมัครเข้ารับการอบรม
หลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธีกร และการจัดพิธีการ
เขียนที.่ ..........................................................................
.....................................................................................
โทร......................................................................
ข้ าพเจ้ า (และคณะ) ผู้มีช่ ือข้ างล่างนี้ ขอสมัครเข้ ารับการอบรมหลักสูตร ศิลปะการพูด การเป็ นพิธกี ร
และการจัดพิธกี าร (ค่าลงทะเบียนท่านละ ๑๒๐๐ บาท รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและค่าหนังสือคู่มือแล้ ว)
(สามารถเลือกเข้ าอบรมในรุ่นที่ท่านสะดวก)
รุ่นที่ ๑ ณ โรงแรมทวินโลตัส ถ.พัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันเสาร์ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๖๐
รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า ถ.ศรีวิชัย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันอาทิตย์ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐
(โปรดเขียนให้ชดั เพือ่ ความถูกต้องของวุฒิบตั ร และกรอกเลข ๑ หรือ ๒ ตามทีเ่ ลือก ท้ายชื่อทุกท่าน )
๑.........................................................รุ่นที่...... ๒..................................................... รุ่นที่......
๓.........................................................รุ่นที่...... ๔.......................................................รุ่นที่.......
๕.........................................................รุ่นที่...... ๖......................................................รุ่นที่.......
รวมรุ่นที่ ๑ .....คน(รับประทานอาหารอิสลาม......คน)รวมรุ่นที่ ๒ .....คน(รับประทานอาหารอิสลาม....คน)
(ลงชื่อ)............................................... วันที่ ......./........./๒๕๖๐
( ......................................................) ผู้สมัคร หรือผู้แทนกรณีหลายคน
โปรดทราบ
๑.ส่งใบสมัคร ทางโทรสาร หมายเลข ๐-๒๐๙๑-๑๒๙๒ หรือส่งทางอีเมล์ woraphojm@hotmail.com
หรือสมัครทาง www.piteekorn.com ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดเพิม่ เติมสอบถาม
ได้ทโ่ี ทรศัพท์ทห่ี มายเลข ๐๘-๑๘๗๘-๕๗๓๐ หรือ ๐๖-๓๙๑๖-๒๙๑๙
๒.ชมรมจะประกาศชื่อผูส้ มัครทาง www.piteekorn.com ( ไม่ตอบรับเป็ นจดหมาย)
๓.โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีหมายเลข ๔๙๑-๐-๐๕๘๖๙-๙ ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์
สาขาอัมพวัน ชื่อบัญชี อนุรกั ษ์สบื สานวัฒนธรรมและภาษาแห่งประเทศไทย แล้วแจ้งการโอนทาง
อีเมล์ หรือโทรสาร หรือทางโทรศัพท์ และกรุณาถือหลักฐานการโอนไปในวันอบรมด้วย
๔.ไม่สะดวกโอนเงิน จะชําระหน้างาน กรุณาขีดเส้นใต้ขอ้ ความต่อไปนี้ "จะชําระในวันอบรม"
(ค่าลงทะเบียน รวมเฉพาะค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและหนังสือ ไม่รวมค่าพาหนะ และทีพ่ กั กรุณาหาทีพ่ กั เอง)

