


บัญชีแนบท้าย 
 

 
๑. จังหวัดก ำแพงเพชร            ๒๓. จังหวัดพิจิตร  
๒. จังหวัดขอนแก่น             ๒๔. จังหวัดเพชรบุร ี
๓. จังหวัดจันทบุร ี             ๒๕. จังหวัดเพชรบูรณ์ 
๔. จังหวัดฉะเชิงเทรำ            ๒๖. จังหวัดมหำสำรคำม 
๕. จังหวัดชลบุร ี             ๒๗. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
๖. จังหวัดชัยภูมิ              ๒๘. จังหวัดยโสธร 
๗. จังหวัดชุมพร              ๒๙. จังหวัดยะลำ 
๘. จังหวัดเชียงรำย             ๓๐. จังหวัดระยอง 
๙. จังหวัดเชียงใหม่             ๓๑. จังหวัดล ำปำง 
๑๐. จังหวัดตรัง              ๓๒. จังหวัดเลย 
๑๑. จังหวัดตำก              ๓๓. จังหวัดศรีสะเกษ 
๑๒. จังหวัดนครรำชสีมำ           ๓๔. จังหวัดสตูล 
๑๓. จังหวัดนครศรีธรรมรำช          ๓๕. จังหวัดสมุทรสงครำม 
๑๔. จังหวัดนครสวรรค ์           ๓๖. จังหวัดสมุทรสำคร 
๑๕. จังหวัดนนทบุร ี            ๓๗. จังหวัดสระแก้ว 
๑๖. จังหวัดนรำธวิำส            ๓๘.จังหวัดสุโขทัย 
๑๗. จังหวัดน่ำน              ๓๙. จังหวัดสุพรรณบุรี 
๑๘. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์          ๔๐. จังหวัดสุรำษฎร์ธำน ี
๑๙. จังหวัดปรำจีนบุร ี            ๔๑. จังหวัดอ่ำงทอง 
๒๐. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ          ๔๒. จังหวัดอุดรธำนี 
๒๑. จังหวัดพะเยำ             ๔๓. จังหวัดอุทัยธำนี 
๒๒. จังหวัดพัทลุง             ๔๔. จังหวัดอุบลรำชธำน ี
 
 
 
 
 
 
 
 



No. รหสักระทรวง ชื่อโรงเรยีน สังกัด ต ำบล อ ำเภอ จังหวัด หน่วยงำน รร.เปำ้หมำย
มูลนิธิฯ

 จ ำนวน
หนังสือ
(เล่ม)

1      3062200103 รร.เทศบาล 3 (อินทรัมพรรยบ์ุญประคองพิทยาคม) ทม.ก าแพงเพชร ในเมือง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร อปท. ป ี2562 10              
2      3040300301 รร.บา้นทุ่งเชือก อบต.ภหูา่น  ภหูา่น สีชมพู ขอนแก่น อปท. ป ี2562 13              
3      3040201101 รร.เทศบาลค าใหญ่ปนัน  าใจ ทต.ม่วงหวาน น  าพอง น  าพอง ขอนแก่น อปท. ป ี2562 8               
4      3040300501 รร.บา้นหว้ยสายหนัง อบต.สีชมพู สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น อปท. ป ี2562 10              
5      3022200301 รร.บา้นปา่แดด ทม.ทา่ใหม่ ทา่ใหม่ ทา่ใหม่ จันทบรีุ อปท. ป ี2562 10              
6      3022200304 รร.เทศบาลวดัหนองบวั ทม.ทา่ใหม่ ทา่ใหม่ ทา่ใหม่ จันทบรีุ อปท. ป ี2562 10              
7      3022200302 รร.เทศบาลวดัไผ่ล้อม ทม.ทา่ใหม่ ยายร้า ทา่ใหม่ จันทบรีุ อปท. ป ี2562 10              
8      3024300201 รร.บา้นหนองโสน อบต.เสม็ดใต้ เสม็ดใต้ บางคล้า ฉะเชิงเทรา อปท. ป ี2562 13              
9      3020100115 รร.วดัยุคคลราษฎร์สามัคคี อบจ.ชลบรีุ เกาะลอย พานทอง ชลบรีุ อปท. ป ี2562 10              

10     3036200102 รร.เทศบาล 2 เมืองเก่าวทิยา ทม.ชัยภมูิ ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภมูิ อปท. ป ี2562 13              
11     3036200103 รร.เทศบาล 3 ปรางค์กู่วทิยาคาร ทม.ชัยภมูิ ในเมือง เมืองชัยภมูิ ชัยภมูิ อปท. ป ี2562 13              
12     3036300101 รร.บา้นหนองมะเขือหนองตานา อบต.หนองขาม ช่องสามหมอ แก้งคร้อ ชัยภมูิ อปท. ป ี2562 10              
13     3086200102 รร.เทศบาล 2 วดัเกาะแก้ว ทม.ชุมพร วงัไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร อปท. ป ี2562 10              
14     3057202401 รร. เทศบาลต าบลบา้นแซว ทต.บา้นแซว บา้นแซว เชียงแสน เชียงราย อปท. ป ี2562 13              
15     3057201101 รร. เทศบาลต าบลเจดีย์หลวง 1 ทต.เจดีย์หลวง เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย อปท. ป ี2562 13              
16     3057300201 รร.องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน อบต.เมืองพาน เมืองพาน พาน เชียงราย อปท. ป ี2562 13              
17     3050200501 รร.เทศบาลวดัดอนเปา (กองค าราษฎร์นุสรณ์) ทต.แม่วาง ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ อปท. ป ี2562 10              
18     3092200202 รร.เทศบาลวดัตรังคภมูิพทุธาวาส ทม.กันตัง ทบัเที่ยง เมืองตรัง ตรัง อปท. ป ี2562 13              
19     3092300101 รร.บา้นเกาะปราง อบต.นาทา่มเหนือ นาทา่มเหนือ เมืองตรัง ตรัง อปท. ป ี2562 10              
20     3063300301 รร. ต ารวจตระเวนชายแดนบา้นถ  าเสือ อบต.พระธาตุผาแดง พระธาตุผาแดง แม่สอด ตาก อปท. ป ี2562 13              
21     3063301002 รร.หว้ยปลากองวทิยาการ อบต.ขะเนจื อ ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก อปท. ป ี2562 13              
22     3063300902 รร.บ้านส้มป่อยศึกษา (ตชด.สาขาบ้านห้วยส้มป่อย) อบต.ด่านแม่ละเมา ด่านแม่ละเมา แม่สอด ตาก อปท. ป ี2562 13              
23     3063300402 รร.บา้นหนองน  าเขียว อบต.แม่กุ แม่กุ แม่สอด ตาก อปท. ป ี2562 10              

รำยชือ่โรงเรียนเป้ำหมำยกำรประเมินของมูลนิธิฯ ปี 2562 - 2564 ที่ได้รับจดัสรรหนังสือกำร์ตูน "เรื่องเล่ำชำวคชำนุรักษ์"
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24     3063300401 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนศึกษาสงเคราะห ์2 อบต.แม่กุ แม่กุ แม่สอด ตาก อปท. ป ี2562 10              
25     3063300501 รร.ต ารวจตระเวนชายแดนจาตุรจินดา อบต.พระธาตุ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก อปท. ป ี2562 10              
26     3063300503 รร.บา้นหว้ยกระทงิ อบต.พระธาตุ พระธาตุ แม่ระมาด ตาก อปท. ป ี2562 10              
27     3063301001 รร.ตือลือราษฎร์พฒันา อบต.ขะเนจื อ ขะเนจื อ แม่ระมาด ตาก อปท. ป ี2562 8               
28     3030201201 รร.อนุบาล เทศบาลต าบลตะขบ ทต.ตะขบ ตะขบ ปกัธงชัย นครราชสีมา อปท. ป ี2562 10              
29     3030200201 รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ ทต.โนนสูง โนนสูง โนนสูง นครราชสีมา อปท. ป ี2562 10              
30     3030201401 รร.เทศบาลต าบลหวัทะเล ทต.หวัทะเล หวัทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา อปท. ป ี2562 16              
31     3030200501 รร.อนุบาล เทศบาลต าบลโนนแดง เทศบาลโนนแดง โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา อปท. ป ี2562 13              
32     3080300401 รร.วดัเขาพนมไตรรัตน์ อบต.กลาย กลาย ทา่ศาลา นครศรีธรรมราช อปท. ป ี2562 13              
33     3080100102 รร.บา้นน  าโฉ อบจ.นครศรีธรรมราช ทอ้งเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช อปท. ป ี2562 8               
34     3060200202 รร.เทศบาล 2 คลองระนง ทม.ชุมแสง ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค์ อปท. ป ี2562 10              
35     3012100119 รร.คลองโยงเวทอีุปถัมภ์ อบจ.นนทบรีุ บา้นใหม่ บางใหญ่ นนทบรีุ อปท. ป ี2562 13              
36     3012100125 รร.บา้นใหม่ อบจ.นนทบรีุ บา้นใหม่ บางใหญ่ นนทบรีุ อปท. ป ี2562 10              
37     3012100101 รร.วดัสัก อบจ.นนทบรีุ วดัชลอ บางกรวย นนทบรีุ อปท. ป ี2562 10              
38     3012200303 รร.เทศบาลปลายบางอุบลวนาราม ทต.ปลายบาง ปลายบาง บางกรวย นนทบรีุ อปท. ป ี2562 13              
39     3012100109 รร.วดับางขนุน อบจ.นนทบรีุ บางขนุน บางกรวย นนทบรีุ อปท. ป ี2562 13              
40     3012200304 รร.เทศบาลปลายบางวดัโบสถ์ ทต.ปลายบาง บางคูเวยีง บางกรวย นนทบรีุ อปท. ป ี2562 10              
41     3096200202 รร.เทศบาล 2 บา้นตันหยงมะลิ ทม.สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธวิาส อปท. ป ี2562 10              
42     3055200201 รร.เทศบาล (บา้นหนองนก) ทต.กลางเวยีง กลางเวยีง เวยีงสา น่าน อปท. ป ี2562 13              
43     3055300101 รร.แม่สาวทิยาคาร (บา้นเอิน) อบต.แม่สา แม่สา เวยีงสา น่าน อปท. ป ี2562 8               
44     3077300301 รร.บา้นหนองบวั อบต.ปากน  าปราณ ปากน  าปราณ ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ อปท. ป ี2562 10              
45     3077300201 รร.บา้นหนองตาเมือง อบต.หนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ อปท. ป ี2562 10              
46     3077300101 รร.เทศบาลบา้นเขาน้อย ทต.เขาน้อย เขาน้อย ปราณบรีุ ประจวบคีรีขันธ์ อปท. ป ี2562 10              
47     3025200105 รร.เทศบาล 5 บดินทร์เดชาประสิทธิ์ ทม.ปราจีนบรีุ หน้าเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ อปท. ป ี2562 10              
48     3025200106 รร.เทศบาล 6 วดัศรีมงคล ทม.ปราจีนบรีุ หน้าเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ อปท. ป ี2562 13              
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49     3025200101 รร.เทศบาล 1 ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์ ทม.ปราจีนบรีุ หน้าเมือง เมืองปราจีนบรีุ ปราจีนบรีุ อปท. ป ี2562 10              
50     3014200201 รร.เทศบาลวดัแค ทต.ทา่เรือ ทา่เรือ ทา่เรือ พระนครศรีอยุธยา อปท. ป ี2562 10              
51     3014200103 รร.เทศบาลวดัตองปโุบราณคณิสสร ทน.พระนครศรีอยุธยา บา้นเกาะ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อปท. ป ี2562 10              
52     3014201001 รร.เทศบาลวดัหลวงพอ่เขียว ทต.บา้นแพรก ส าพะเนียง บา้นแพรก พระนครศรีอยุธยา อปท. ป ี2562 10              
53     3056200901 รร.เทศบาลเวยีงลอ (บา้นปางปอ้ม) ทต.เวยีงลอ ลอ จุน พะเยา อปท. ป ี2562 13              
54     3093200701 รร. เทศบาลบา้นหแูร่ ทต.บา้นหแูร่ ทา่มะเด่ือ บางแก้ว พทัลุง อปท. ป ี2562 10              
55     3093300201 รร.บา้นทุ่งลาน อบต.ต านาน ต านาน เมืองพทัลุง พทัลุง อปท. ป ี2562 13              
56     3093300101 รร.บา้นเขาพนม อบต.พนมวงัก์ พนมวงัก์ ควนขนุน พทัลุง อปท. ป ี2562 10              
57     3066200201 รร.เทศบาล 1 บางมูลนาก ทม.บางมูลนาก บางมูลนาก บางมูลนาก พจิิตร อปท. ป ี2562 10              
58     3076200207 รร.เทศบาล 7 บา้นหนองตาพด ทม.ชะอ า ชะอ า ชะอ า เพชรบรีุ อปท. ป ี2562 13              
59     3067200104 รร.เทศบาล 4 (บา้นไทรงาม) ทม.เพชรบรูณ์ ในเมือง เมืองเพชรบรูณ์ เพชรบรูณ์ อปท. ป ี2562 13              
60     3067200201 รร.เทศบาลวดัประชุมคงคาราม ทม.หล่มสัก หล่มสัก หล่มสัก เพชรบรูณ์ อปท. ป ี2562 10              
61     3044200102 รร.เทศบาลโพธิศ์รี ทม.มหาสารคาม ตลาด เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม อปท. ป ี2562 13              
62     3044200401 รร.บา้นหลุบแซง ทต.หนองกุง หนองกุง ชื่นชม มหาสารคาม อปท. ป ี2562 10              
63     3044100113 รร. หนองโกวชิาประสิทธิพ์ทิยาคม อบจ.มหาสารคาม หนองโก เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม อปท. ป ี2562 10              
64     3058200301 รร.อนุบาลเทศบาลต าบลแม่ยวม ทต.แม่ยวม แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน อปท. ป ี2562 13              
65     3035300101 รร.บา้นกุดเสถียร อบต.สร้างมิ่ง สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร อปท. ป ี2562 10              
66     3095200205 รร.เทศบาล 6 ประชาสันต์ิ ทม.เบตง เบตง เบตง ยะลา อปท. ป ี2562 13              
67     3021200601 รร.อยู่เมืองแกลงวทิยา ทต.เมืองแกลง ทางเกวยีน แกลง ระยอง อปท. ป ี2562 16              
68     3052200201 รร.เทศบาลปา่ตันนาครัว ทต.ปา่ตันนาครัว นาครัว แม่ทะ ล าปาง อปท. ป ี2562 13              
69     3052300102 รร.บา้นแม่สง อบต.ร่องเคาะ ร่องเคาะ วงัเหนือ ล าปาง อปท. ป ี2562 10              
70     3042200602 รร. เทศบาล 2 ทต.เชียงคาน เชียงคาน เชียงคาน เลย อปท. ป ี2562 10              
71     3033200104 รร.เทศบาล 4 บา้นโนนส านักมิตรภาพที่ 121 ทม.ศรีสะเกษ หญ้าปล้อง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 13              
72     3033200105 รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองม่วง ทม.ศรีสะเกษ หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 13              
73     3033100102 รร.บา้นเพยีนาม อบจ.ศรีสะเกษ หนองไผ่ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 10              
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74     3033200301 รร.เทศบาล 1 บา้นค้อ ทต.บงึบรูพ์ เปา๊ะ บงึบรูพ์ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 10              
75     3033300201 รร.บา้นบกบา่งถ่อนหนองขุน อบต.ผักแพว ผักแพว กันทรารมย์ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 8               
76     3033200106 รร.เทศบาล 6 มิ่งเมือง ทม.ศรีสะเกษ โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 10              
77     3033200103 รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ ทม.ศรีสะเกษ โพธิ์ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 10              
78     3033300101 รร.บา้นหนองมะเกลือ อบต.โนนค้อ โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ อปท. ป ี2562 10              
79     3091200201 รร.เทศบาล 1 (บา้นทา่จีน) ทต.คลองขุด คลองขุด เมืองสตูล สตูล อปท. ป ี2562 13              
80     3075200201 รร.เทศบาล 1 วดันางวงั ทต.อัมพวา อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม อปท. ป ี2562 13              
81     3075200101 รร.เทศบาลวดัใหญ่ราชพงษ์ ทม.สมุทรสงคราม แม่กลอง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม อปท. ป ี2562 10              
82     3074200405 รร.อนุบาลเทศบาลอ้อมน้อย 3 ทน.อ้อมน้อย กระทุ่มแบน สมุทรสาคร อปท. ป ี2562 13              
83     3027100111 รร. บา้นหนองหวัช้าง อบจ.สระแก้ว ช่องกุ่ม วฒันานคร สระแก้ว อปท. ป ี2562 10              
84     3027100108 รร.นิคมสงเคราะห ์1 อบจ.สระแก้ว เมืองไผ่ อรัญประเทศ สระแก้ว อปท. ป ี2562 10              
85     3064200302 รร.วดัดุสิดาราม ทต.ทุ่งหลวง ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทยั อปท. ป ี2562 13              
86     3064200601 รร.เทศบาลทุ่งเสล่ียม (ศรีเสล่ียมวทิยา) ทต.ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม ทุ่งเสล่ียม สุโขทยั อปท. ป ี2562 10              
87     3064100102 รร.วดัคลองโปง่ (ธรรมภาณบ ารุง) อบจ.สุโขทยั สามเรือน ศรีส าโรง สุโขทยั อปท. ป ี2562 16              
88     3064300301 รร.วดัทา่ช้าง อบต.ย่านยาว ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทยั อปท. ป ี2562 10              
89     3064300201 รร.บา้นวงัโคนไผ่ อบต.วงัน  าขาว วงัน  าขาว บา้นด่านลานหอย สุโขทยั อปท. ป ี2562 10              
90     3064200205 รร.เทศบาลวดัสวสัติการาม ทม.สวรรคโลก เมืองสวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทยั อปท. ป ี2562 13              
91     3064200901 รร.เทศบาลวดัโพธาราม (บญุมากพทิยาคาร) ทต.ศรีส าโรง คลองตาล ศรีส าโรง สุโขทยั อปท. ป ี2562 13              
92     3064300801 รร.บา้นวงฆ้อง อบต.เกาะตาเลี ยง เกาะตาเลี ยง ศรีส าโรง สุโขทยั อปท. ป ี2562 10              
93     3064301101 รร.บา้นสามพวง (สาขาบา้นหนองสีดา) อบต.สามพวง สามพวง คีรีมาศ สุโขทยั อปท. ป ี2562 10              
94     3072200204 รร.เทศบาล 4 วดัโพธิอ์้น ทม.สองพี่น้อง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบรีุ อปท. ป ี2562 8               
95     3084200205 รร.เทศบาล 5 วสุนธราภวิฒัก์ ทม.นาสาร นาสาร บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี อปท. ป ี2562 10              
96     3084200202 รร.เทศบาล 2 บา้นอู่มาด ทม.นาสาร นาสาร บา้นนาสาร สุราษฎร์ธานี อปท. ป ี2562 13              
97     3084200904 รร.เทศบาล 4 วดัคีรีมาส ทน.เกาะสมุย ตล่ิงงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี อปท. ป ี2562 10              
98     3084201401 รร.เทศบาล 1 (บา้นสะพานกฐิน) ทต.ช้างขวา ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี อปท. ป ี2562 10              
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99     3015200206 รร.เทศบาลวดัแสนสุข ทต.ปา่โมก บางปลากด ปา่โมก อ่างทอง อปท. ป ี2562 10              
100   3015200203 รร.เทศบาลวดัโบสถ์วรดิตถ์ ทต.ปา่โมก ปา่โมก ปา่โมก อ่างทอง อปท. ป ี2562 13              
101   3015200205 รร.เทศบาลวดัอัมพวนั ทต.ปา่โมก ปา่โมก ปา่โมก อ่างทอง อปท. ป ี2562 10              
102   3015200202 รร.เทศบาลวดัพนิิจธรรมสาร ทต.ปา่โมก บางปลากด ปา่โมก อ่างทอง อปท. ป ี2562 10              
103   3041200501 รร.เทศบาล 1 โคกสูง ทต.โคกสูง หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี อปท. ป ี2562 13              
104   3041300101 รร.อนุบาลหนองกอง อบต.บา้นค้อ บา้นค้อ บา้นผือ อุดรธานี อปท. ป ี2562 10              
105   3041200401 รร.เทศบาลต าบลน  าโสม ทต.น  าโสม น  าโสม น  าโสม อุดรธานี อปท. ป ี2562 8               
106   3041200802 รร.ชุมชนบา้นดุง ทม บา้นดุง บา้นดุง บา้นดุง อุดรธานี อปท. ป ี2562 10              
107   3061200105 รร.เทศบาลวดัธรรมโศภติ ทม.อุทยัธานี อุทยัใหม่ เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี อปท. ป ี2562 10              
108   3034300101 รร.อนุบาลบา้นขุมค า อบต.นาโพธิ์ นาโพธิ์ บณุฑริก อุบลราชธานี อปท. ป ี2562 10              
109   3034200105 รร.เทศบาล 5 ชุมชนบา้นก้านเหลือง ทน.อุบลราชธานี ในเมือง เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี อปท. ป ี2562 10              



ใบตอบรับหนังสือการตนูเรื่องเลาชาวคชานุรักษ 
 

รหัสโรงเรียน (10 หลัก) .........................................ชื่อโรงเรยีน..................................................................... 

สังกัด (    ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา………………………………….. 

(    ) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน   กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน…………… 

 (    ) องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (    ) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 

 (    ) สำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 (    ) สำนักงานพระพุทธศาสนา 
 

ที่อยู  เลขที่………….......………หมูที…่……….......ซอย ...................................................ถนน.................................................... 

ตำบล.....................................อำเภอ..........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..................... 

ไดรับหนังสือการตูนเร่ืองเลาชาวคชานุรักษเปนทีเ่รยีบรอยแลว เมื่อวันที่...................................................  

จำนวน....................เลม 

ขาพเจา......................................................................................ตำแหนง................................................... 

โทรศัพท.......................................... e-mail…………….……………………..ขอยืนยันการรับหนังสือการตูนฯ เปนจริงตามขางตน 
 

    
           ลงชื่อ............................................................... ผูรับ และหรือ ผูรายงาน 

 

          ( ............................................................ ) 
 

            ตำแหนง............................................................ 
 

         วันที่ ....................................................... 
 

หมายเหตุ : ขอความกรุณาแจงตอบรับพรอมแนบ สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวขาราชการ และสงกลับมลูนิธ ิฯ                 
 ตามชองทาง ดังน้ี  
  3.1  ไปรษณยี   มูลนิธกิารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ  
         เลขท่ี 214  ถนนนครสวรรค  แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ 10100  

  3.2  ไปรษณยีอิเล็กทรอนิกส (อีเมล) genadmin@dltv.ac.th 

  3.4  โทรสาร หมายเลข  02 282 6735 

ตราประทับ 

โรงเรียน 

( ถามี )  


