
 
 
ที่  อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม)/ ว ๑๓๓      สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

       ๒๒ ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน 
        กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๗๐ 
 

                                                              ๒๐ มนีาคม ๒๕๖๖ 
 

เรื่อง     แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
 หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี และหลักเกณฑ์   
 ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ”  รุ่นที่ ๒ 

เรียน    
 

สิ่งที่แนบมาด้วย   รายชื่อและกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  
และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ”  รุ่นที่ ๒ 

  ด้วยสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี  

และหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ”  รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ค่าลงทะเบียน ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)  

  สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้คัดเลือก ............................... ตำแหน่ง.............................                  

สังกัด........................  เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกดำเนินการ ดังนี้   ๑)  แจ้งผู้เข้าร้บ

การฝึกอบรมแต่งกายสุภาพ ไปรายงานตัวในวันเสาร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. 

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

   ๒)  การชำระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมตามหลักสูตร ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)                  

โดยสามารถชําระเป็นเงินสดในวันรายงานตัว สําหรับค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างการเดินทางไป – กลับจาก

บ้านพักถึงสถานทีฝ่ึกอบรม ให้เบิกจ่ายจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนด 

   อนึ่ ง  รายชื่ อ และกำหนดการฝึ กอบ รม ใน โครงการดั งกล่ าวข้ างต้ น  สามารถตรวจสอบ ได้ ที่  

www.thailocalsu.com  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๙ ๙๔๔๖ ๙๒๖๖ 
 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
    

          
     (อาจารย์ ดร.ศรายุทธ  แสนมี) 

                                        ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ 
              ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ตลิ่งชัน) 
โทรศัพท์ ๐-๒๑๐๕-๔๖๘๖ ต่อ ๑๐๐๒๖๖ โทรสาร ๐-๒๔๓๓-๔๙๓๘   



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัด
1 นางสาว ประภาพร โพธ์ิสี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

2 นางสาว ปุณณภา เทียมเศวต นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพมหานคร

3 นางสาว ชาลิตา ตาดช่ืน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กรุงเทพมหานคร

4 นางสาว วัชรินทร์ น่ิมนวล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกฎหมาย กรมประมง กรุงเทพมหานคร

5 นางสาว ธิดาชล สร้อยสม พนักงานงบประมาณ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

6 นาย นพธี รอดบุญมี เจ้าหน้าท่ีงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร

7 นางสาว พรสิริ พร้อมพัฒนภักดี ผู้จัดการงบประมาณ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ กรุงเทพมหานคร

8 นางสาว นันทพร ธานีกุล หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร

9 นางสาว ธมนวรรณ แจ้งมงคล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

10 นางสาว มยุรี จ้ีระมาตย์ นักวืชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

11 นาง พิรญาณ์ พิริยะมานนท์ หัวหน้าฝ่ายบัญชีและงบประมาณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

12 นางสาว สุชาดา วันสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

13 นางสาว คุณากร ผลมา นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

14 นาย จตุพร ศิริบรรณไพศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

15 นางสาว ทิติยาภรณ์ พ่ึงเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

16 นางสาว นภาพรรณ อุ่นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

17 นางสาว นริศรา รวยกิจการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

18 นางสาว นิศาชล ศิลโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

19 นาย พัฒน์ เลิศด ารงค์ชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

20 นาย ภัทร ศิริกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “กระบวนกำรจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 ระหว่ำงวันท่ี 1 - 2 เมษำยน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
และหลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงบประมำณ” รุ่นท่ี 2



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “กระบวนกำรจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 ระหว่ำงวันท่ี 1 - 2 เมษำยน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
และหลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงบประมำณ” รุ่นท่ี 2

21 นางสาว เสาวลักษณ์ ระวิโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

22 นางสาว ฉัตรสิริ ไทยประยูร เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

23 นาง ทศวรรณ เสาร์ค าน้อย เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

24 นางสาว ปรียานุช แสงเสาร์ เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร

25 นางสาว พิชญ์สินีทิพ เหลืองแก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

26 นางสาว พิตตินัทธ์ ถิระจิตติพงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรุงเทพมหานคร

27 นางสาว ชลฎา อินดนตรี นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับกลาง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร

28 นางสาว ภาคินี ทองแดง นักวิชาการนโยบายและแผนปฏิบัติการระดับกลาง ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร

29 นางสาว ลักษมี นุตตะโร นักวิชาการบัญชีปฏิบัติการระดับสูง รักษาการผู้อ านวยการส่วน ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรุงเทพมหานคร

30 นางสาว ญาลิณี วัฒนกิจพิศาล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ส านักงาน ก.ค.ศ.) กรุงเทพมหานคร

31 นาย กอบลาภ รัตนเริงชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) กรุงเทพมหานคร

32 นางสาว นารี สุขจิต เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) กรุงเทพมหานคร

33 นางสาว สุทธิภา ชนาธิปกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร.) กรุงเทพมหานคร

34 นางสาว สุจิรา ม่ันจันทร์ เจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) กรุงเทพมหานคร

35 นาย กฤษณล รักโข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร

36 นาง ศรีสวัสด์ิ บานช่ืน นักวิชาการป่าไม้ช านาญการพิเศษ ส านักอุทยานเเห่งชาติ กรมอุทยานเเห่งชาติ สัตว์ป่า เเละพันธ์ุพืช กรุงเทพมหานคร

37 นาย สมจิตร วรศักด์ิ รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น
38 นางสาว จิรารัตน์ ปุราทะกา หัวหน้างานวิเคราะห์งบประมาณ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ชัยภูมิ
39 นาย ณภัทร มงคลธนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
40 นาง สาวิตรี แจ่มจ ารัส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม



ล ำดับ ต ำแหน่ง สังกัด จังหวัดช่ือ - นำมสกุล

ประกำศรำยนำมผู้เข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร “กระบวนกำรจัดท ำค ำขอต้ังงบประมำณ แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี

 ระหว่ำงวันท่ี 1 - 2 เมษำยน พ.ศ.2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ
และหลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงบประมำณ” รุ่นท่ี 2

41 นาย ณัฐวัตร ทองเน้ือเก้า นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

42 นาย ธีรการต์ เสถียร นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

43 นางสาว ผกามาศ ต่างสี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลทุ่งสง นครศรีธรรมราช

44 นาย เกริก จงนานุรักษ์ รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์
45 นางสาว สุรีย์พร เจดีย์ นักวิเคราะห์นโยบายเเละเเผน กรมควบคุมโรค นนทบุรี
46 นาย ไพโรจน์ บุญฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
47 นาย ภาณุพงศ์ วิเศษหม่ืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
48 นางสาว หทัยรัตน์ มีจันทร์ นักวิชาการเงินเเละบัญชี ช านาญการ ปฏิบัติหน้าท่ีต าแหน่งผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี
49 นางสาว พัชรีย์ สาระย่ิง รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคล าปาง ล าปาง
50 นาง ณัชชา สิทธิไพศาล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ล าพูน
51 นาง ณัชชา สิทธิไพศาล ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ล าพูน
52 นางสาว นิพาพร หูตาชัย หัวหน้างานบริหารท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สกลนคร
53 นางสาว กนกวรรณ ใจม่ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 สุพรรณบุรี
54 นาง กฤศญดา ช่วยทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
55 นางสาว กัญญาพัชร บุตรพรม นักวิชาการสถิติ โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
56 นางสาว กัลยกร เลิศงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลสุรินทร์ สุรินทร์
57 นาย ก าจอน สืบสนิท นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
58 นางสาว ลดาวัลย์ ชุ่มเช้ือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
59 นาง เสาวลักษณ์ ภูสมสาย ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี
60 นางสาว อุดมลักษณ์ ธุระแพง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อุบลราชธานี



  ก ำหนดกำรฝึกอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ 
  หลักสูตร “กระบวนกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ แนวทำงกำรพิจำรณำงบประมำณรำยจ่ำย
  ประจ ำปีและหลักเกณฑ์ค่ำใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี ตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงบประมำณ” 
  รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๒ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖ ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพฯ 
  โดย  ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
  บรรยำยโดย อำจำรย์ยุทธนำ สำโยชนกร (รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงบประมำณ) 
 

 

วันเสำร์ที ่๑ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖                     
เวลำ ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.  ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม  
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “หลักกำร แนวคิด เกี่ยวกับกำรงบประมำณ” 
     -  หลักกำรจ ำแนกประเภทรำยจ่ำย 

 -  กำรจัดท ำและเกณฑ์ค ำของบประมำณ 
 -  กระบวนกำรจัดท ำค ำขอตั้งงบประมำณ 
 -  กำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง  
 -  หลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร จังหวัด 

  และกลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน
  เฉพำะกิจ เป็นต้น 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “กฎหมำย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวข้อง 
     กับกำรงบประมำณ” 

 -  หลักกฎหมำยทั่วไปทำงกำรงบประมำณ ลักษณะของงบประมำณ 
 วงเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 

     -  หลักกฎหมำยกับกระบวนกำรงบประมำณและระบบงบประมำณ 
     -  ระเบียบว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรขอใช้งบประมำณ 
     อย่ำงมีประสิทธิภำพทีเ่กี่ยวข้องกับกำรจัดท ำงบประมำณ กำรควบคุม  
     กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ เป็นต้น 
 
วันอำทิตย์ที ่๒ เมษำยน พ.ศ.๒๕๖๖  
เวลำ ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.  ลงช่ือเข้ำห้องเรียน 
 ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “กระบวนกำรบริหำรงบประมำณ” 

 -  กำรควบคุมงบประมำณ 
 -  กำรจัดท ำ อนุมัติ  บริหำร ระบบกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำน 

 ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  บรรยำยหัวข้อ “มำตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
     และกรณีศึกษำ” 
 ๑๖.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  พิธีปิดกำรฝึกอบรมและมอบประกำศนียบัตร 
 
........................................................................................................................................................................... 
หมำยเหตุ ๑. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม 
  ๒. รับประทำนอำหำรกลำงวัน เวลำ ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

๓. รับประทำนอำหำรว่ำง  รอบเช้ำ เวลำ ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.  
 รอบบ่ำย เวลำ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. 
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