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ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินค�ากล่าวที่ว่า “เด็ดดอกไม้สะเทือน
ถึงดวงดาว” หมายความถึง สิง่ทีเ่กิดข้ึนจากจดุเลก็ ๆ  แต่กลับส่งผลสะเทือน
เป็นวงกว้าง ซึง่เหน็ได้ชดัจากข่าวการเสยีชวิีตของพะยูน  มาเรียม ทีมี่สาเหตุ
มาจากการติดเชื้อในกระแสเลือด โดยที่มีขยะพลาสติกอยู่ในท้องขวาง
ล�าไส้ ในช่วงเดือนสิงหาคมท่ีผ่านน้ัน ท�าให้หลายคนหันกลับมาตระหนัก
ถึงผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการละเลยด้านสิ่งแวดล้อมของมนุษย์
เรามากย่ิงขึ้น ทั้งการท้ิงขยะลงสู่แม่น�้าล�าคลองและทะเล ท่ีมีผลท�าให้ 
น�้าเน่าเสียและส่งผลไปถึงสัตว์ทะเล จนท�าให้เกิดกระแสให้คนเราหันมา
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมในการดูแล รกัษา สิง่แวดล้อมกันมากข้ึน ซึง่เทศบาล 
นครตรัง ร่วมเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งในการรณรงค์ให้ประชาชนนครตรัง 
หันมาใส่ใจ ดูแล รักษา สิ่งแวดล้อมในจังหวัดและในชุมชนตนเอง

เริ่มต้นง่าย ๆ จากตัวเองเราเอง เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ซื้อของ มาใช้ถุงผ้า แทนการใช้ถุงพลาสติก พกขวดน�้า กระบอกน�้า หรือ 
แก้วน�้าแบบพกพาส่วนตัว แทนการใช้แก้วพลาสติก เพ่ือช่วยลดปริมาณ
ขยะพลาสตกิลงสูธ่รรมชาติ รวมไปถึงการดูแลรกัษาสิง่แวดล้อมทางอากาศ 
ซึง่เหน็ได้จากในหลายพ้ืนทีข่องประเทศไทยท่ีประสบปัญหาฝุน่ละออง PM 
2.5 เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในเขตเทศบาลฯ เทศบาลนครตรังจึง
รณรงค์ขอความร่วมมอืจากประชาชนนครตรงัทกุท่าน ลดการเผาขยะและ
เผาป่าในเขตเทศบาลฯ เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจเกิดข้ึนแก่ชุมชน และ
ป้องกันปัญหาหมอกควัน ทีส่่งผลเสยีต่อสขุภาพของผูค้นและสิง่แวดล้อม
ทางอากาศโดยรวม ซึ่งผมเชื่อว่าการร่วมกันคนละเล็กละน้อยนี้ จะเป็น
ส่วนส�าคญัในการร่วมดแูลรกัษาสิง่แวดล้อมของนครตรังและสิง่แวดล้อม
ของโลกเราได้ครบั ผมขอเชญิชวนให้ประชาชนนครตรงัมาร่วมกันคนละไม้ 
คนละมือ ในการดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมของนครตรังร่วมกันครับ
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ช่องทางการประชาสัมพันธ์	เทศบาลนครตรัง
-	 รายการวิทยุ	ทาง	สวท.ตรัง	91.25	MHz	ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	13.00	น.	-	14.00	น.	
-	 รายการวิทยุ	ทาง	สถานีวิทยุ	ตรัง	FM	92.75	MHz		ทุกวันจันทร์	-		ศุกร์
	 เวลา	08.00	น.	-	09.00	น.		
-	 ระบบกระจายข่าวไร้สายทางไกลอัตโนมัติ		รายการรู้เห็นเป็นข่าว	ทุกวันจันทร์	–	วันศุกร์	
	 เวลา	15.30	น.	–	16.30	น.

นายอภิชิต  วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง

ส้ินสุดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพร้อมกับ 
ความส�าเร็จทางด้านการศึกษาของเทศบาล 
นครตรงั โดยเมือ่วันที ่17 กันยายน 2562  ผมและ
ผู้อ�านวยการส�านักการศึกษาเทศบาลนครตรัง 
พร้อมด้วยผูบ้รหิารสถานศกึษาในสงักัดเทศบาล
นครตรงั ได้เดนิทางไปรับโล่ประกาศเกียรติคุณ 
การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดีเด่น 
ปีการศึกษา 2561 ประเภทพัฒนาผลคะแนน
การทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) จากคะแนนสอบท่ีเพ่ิมขึน้ของโรงเรยีน
เทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ และเกียรติบัตร 
ศูนย์การเรียนรู ้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 
จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ 
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งนับเป็นเรื่องที่
น่ายินดีเป็นอย่างย่ิง เพราะรางวัลดังกล่าวเป็น
เสมือนเครื่องยืนยันความส�าเร็จของการมุ่งสร้าง
ความเป็นเลิศทางการศึกษา ให้แก่โรงเรียนใน
สงักัดเทสบาลนครตรงั ว่าได้เกิดผลตามทีมุ่ง่หวัง
ไปในระดบัหน่ึงแล้ว ซึง่จากความส�าเร็จดงักล่าว  

ปลูกเมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา 
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เพียบพร้อมและเป็นก�าลัง
ของประเทศชาติ

เทศบาลนครตรงั เราตัง้มัน่และ “เราไม่หยุดพัฒนา”  
สร้างผลผลิตให้มีความรู้ มีทักษะความสามารถ 
แก่เด็กและเยาวชนนครตรัง

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ี 
เทศบาลนครตรัง ยังคงเดินหน้าต่อในการทุ่ม 
งบประมาณในด้านศกึษา เพ่ือให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของแต่ละโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ  
เพ่ือให้มีความพร้อมในการพัฒนาผู ้เรียนใน 
ทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เพื่อ
เพ่ิมทักษะชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน ต่อยอด 
สูก่ารเรยีนรู ้และมห้ีองเรยีนอจัฉรยิภาพ ในแต่ละ
โรงเรยีน เพ่ือส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชนมโีอกาส
ได้แสดงออกถึงความสามารถและมีโอกาส 
ในการแข่งขนัทักษะอย่างเตม็ศกัยภาพ พร้อมไป 
กับส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา อบรม
คณุธรรม จรยิธรรมให้แก่เดก็และเยาวชน เพ่ือให้ 
เมล็ดพันธุ์ทางการศึกษา ที่เราใส่ใจ รดน�้า 
พรวนดิน ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและ
เป็นผูน้�าทีจ่ะพาประเทศไปสูค่วามเจรญิก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคตครับ
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เร่ือง         
จำกปก กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช 2562 12 สิงหาคม 2562

ลงนามถวายพระพรและถวายราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายสาโรช คงนคร  รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธาน

ประกอบพิธีถวายราชสักการะเปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมน�าหัวหน้าส่วนการงาน พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 

ร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 อาคารส�านักงานเทศบาลนครตรัง 

วนัท่ี 12 สงิหาคม 2562 นายอภิชติ วิโนทัย นายกเทศมนตรนีครตรงั 

มอบหมายให้นางกรรณิการ์ บวัเลศิ รองนายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมด้วย

หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครตรัง ร่วมประกอบพิธีถวาย

เครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ลานพระบรม

ราชานุสาวรีย์ รัชกาลท่ี 5 โดยมีนางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดตรัง เป็นประธานพิธี และประชาชนชาวตรังทุกหมู่เหล่า 

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร	ข้าวสาร	อาหารแห้ง	แด่พระสงฆ์	89	รูป
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง น�าหัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาล

นครตรงั ร่วมพิธีท�าบญุตักบาตรแด่พระสงฆ์ 89 รปู เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระราชวรากร เจ้าคณะจังหวัดตรัง เป็นประธาน

ฝ่ายสงฆ์ และนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย ์

รัชกาลที่ 5 
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เรื่อง     
จำกปก

ร่วมสืบสาน

วันที่	2	ตุลาคม	2562
พิธีจุดประทัดสายแรก	ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

วันที่	3	ตุลาคม	2562
รับองค์ศักดิ์สิทธิ์	จากศาลเจ้าส่ามอ๋องฮู้เต้าโบ้เกง

ประเพณีถือศีล กินผัก	ประจ�าปี	2562
วันที่	29	กันยายน	2562

กิจกรรม	เส้นทางสีขาว	อิ่มบุญ	อิ่มใจ	ในเมืองตรัง

วันที่	2	ตุลาคม	2562
เปิดนิทรรศการประเพณีถือศีล	กินผัก	(กินเจ)	

วันที่	4	ตุลาคม	2562
พิธีจุดประทัดสายแรก	ณ	ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย	

วันที่	4	ตุลาคม	2562
รับองค์ศักดิ์สิทธิ์	จากศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย	ออกโประสาธุชนฯ

วันที่	5	ตุลาคม	2562
รับองค์ศักดิ์สิทธิ์	จากศาลเจ้าพ่อเสือ

วันที่	6	ตุลาคม	2562
พิธีรับองค์ศักดิ์สิทธิ์	จากศาลเจ้าไต่เซี่ย	ฮุดโจ้ว	

วันที่	6	ตุลาคม	2562
พิธีจุดประทัดเริ่มพิธีกรรมลุยไฟ	ลุยกระเบื้องฯ

เทศบาลนครตรงั ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณถีือศีล กนิผกั 
(กินเจ) ซ่ึงเป็นประเพณอีนัดีงามเก่าแก่ของจงัหวดัตรงั ถอืปฏิบัตสิบืทอด
กันมาอย่างยาวนาน โดยมีการจดัแสดงนิทรรศการประวตัคิวามเป็นมา 
ประเพณีถือศีลกินผัก การสาธิตท�าอาหารเจพ้ืนถิ่น การประกอบ
พิธีกรรม ลุยไฟ ลุยกระเบื้อง พร้อมตั้งโต๊ะรับองค์ศักดิ์สิทธิ์ออกโปรด
สาธุชนในเขตเทศบาลนครตรัง
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เทศบาลนครตรัง รับโล่มาตรฐาน
เมืองท่องเที่ยวสะอาดอาเซียน	2	ปีซ้อน

นบัเป็นปีที ่2  ทีเ่ทศบาลนครตรัง ได้รบัรางวัลการรกัษามาตรฐานด้านความ
สะอาดของเมอืงท่องเทีย่ว ซึง่มอีงค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอกี 2 แห่งได้รบัรางวัลนี้ 
คือ เทศบาลนครภูเก็ต และเทศบาลเมืองแสนสุข โดยจะมีพิธีมอบรางวัลในระหว่าง
การประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 39 ในเดือนมกราคม 2563 ณ ประเทศ
บรูไน

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี

นครตรัง เผยว่า เมื่อปี 2561 เทศบาลนครตรัง 

ผ่านการตรวจประเมิน และเดินทางไปรับโล่

มาตรฐานเมอืงท่องเท่ียวสะอาดอาเซยีน เมือ่วันที่  

26 มกราคม 2561 ณ จงัหวัดเชยีงใหม่  และส�าหรบั 

ในปี 2562 น้ี เทศบาลนครตรัง ก็ได้เข้าร่วม 

การตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการ 

ท่องเท่ียวอาเซยีน ครัง้ท่ี 2/2562  อกีครัง้ โดยเมือ่ 

วันที ่4 กรกฎาคม 2562 ทีผ่่านมา คณะกรรมการฯ 

ได้เดินทางมาตรวจประเมนิเทศบาลนครตรงั 7 ด้าน  

คอื ด้านการจดัการสิง่แวดล้อม ด้านความสะอาด 

ด้านการจดัการขยะ ด้านการสร้างความตระหนัก

ในเรื่องของปกป้องสิ่งแวดล้อมและเรื่องการ

รักษาความสะอาด ด้านพ้ืนที่สีเขียว ด้านความ

ปลอดภัย สุขภาพ และการรักษาความปลอดภัย

ของเมือง ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ�านวย 

ความสะดวกด้านการท่องเท่ียว โดยคณะกรรมการฯ 

ได้พิจารณาจากเอกสาร การลงพ้ืนทีจ่รงิ พร้อมท้ัง 

สมัภาษณ์หน่วยงานต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือร่วมกัน

ผลักดันให้นครตรัง เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสะอาด

และปลอดภัย ให้สมกับการเป็นห้องรับแขกของ

จังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์  

ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง ผลปรากฏว่าเทศบาล 

นครตรังผ่านหลักเกณฑ์ ได้รับความรางวัล

มาตรฐานการท่องเทีย่วอาเซยีน ประจ�าปี พ.ศ. 2562 

รับรางวัล 2 ปีซ้อน 

ส�าหรับรางวัลน้ีสะท้อนภาพความส�าเร็จ

จากความมุ่งมั่นท�างานเพ่ือพัฒนาท้องถ่ินของ

เทศบาลนครตรงั จนเกดิผลสมัฤทธ์ิในการท�างาน

อย่างเป็นรูปธรรม และในโอกาสน้ีขอขอบคุณ

ภาคีเครือข่าย ท้ังส่วนราชการ เอกชน องค์กร  

ชุมชน ที่ร่วมเป็นท่ีปรึกษาและให้ข้อมูลคณะ 

กรรมการฯ จนเกิดผลส�าเร็จดังกล่าว 

นายอภิชิต วิโนทัย
นายกเทศมนตรีนครตรัง
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ประชุมสภาเทศบาลนครตรัง	สมัยสามัญ
สมัยที่	3	ประจ�าปี	2562

วันท่ี 13 สิงหาคม 2562 ประชุม

สภาเทศบาลนครตรัง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 

ประจ�าปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล 

นครตรัง 

ประชุมสภา	สมัยสามัญ	สมัยที่	3
ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2562

วันท่ี 16 กันยายน 2562 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมยัท่ี 3 ครัง้ที ่3 ประจ�าปี 2562 ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลนครตรงั 

ประชุมสภาเทศบาล	สมัยวิสามัญ	สมัยที่	2

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ 

สมัยที่ 2 ประจ�าปี 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครตรัง  

ประชุมสภาเทศบาลนครตรัง	สมัยสามัญ	สมัยที่	3

วนัท่ี 26 สงิหาคม 2562 ประชมุสภาเทศบาลนครตรงั สมยัสามญั 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2562  

กิจกรรมวนัเยาวชน	และ7	ปีทองการศึกษาเทศบาลนครตรัง

วันท่ี 20 กันยายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานในพิธี
เปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ�าปี 2562 และ 7 ปีทองการศึกษาเทศบาลนครตรัง โดยมีคณะ 
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายกิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ม ี
ส่วนร่วมท�ากิจกรรม รวมท้ังแสดงผลงานด้านการศึกษา 7 ปีที่ผ่านมาของเทศบาลนครตรัง และ
กิจกรรมอีกมากมาย เช่น การเดินรณรงค์ของเด็กและเยาวชน มอบเกียรติบัตรฯ นิทรรศการผลงาน 
การแสดงดนตรี การแสดงโชว์ความสามารถ เป็นต้น 
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เทศบาลนครตรัง	ร่วมบ
�าเพ็ญสาธารณประโยชน

์

ภายใต้ชื่อ	โครงการ	"บ้
าน	วัด	โรงเรียน	จิตอ

าสา	ท�าความ	ดี	ด้วย
หัวใจ"

ด้วยส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชด�าริ “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้
พสกนิกร ทุกหมู่เหล่ามีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชน และ
ให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบัน ได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน

นายอภิชติ วิโนทัย นายกเทศมนตรนีครตรงั ร่วมแสดงความจงรกัภกัดแีละน้อมร�าลกึถึงพระมหากรณุาธิคุณ
ของ พระบาทสมเดจ็พระวชริเกล้าเจ้าอยูหั่ว ท่ีทรงห่วงใยและทรงค�านึงถึงทกุข์สขุของประชาชนเป็นส�าคญั โดยได้
ร่วมท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ดังต่อไปนี้

วันท่ี 28 กรกฎาคม 2562 โครงการ “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรต”ิ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเิษก โดยจติอาสาร่วมพลงั
ฉีดล้างท�าความสะอาดพื้นที่ ตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สระน�้าเพิ่มสุข ถ.พัทลุง อ.เมืองตรัง 

วนัที ่2 สงิหาคม 2562 กจิกรรมเกบ็กวาด ก�าจดัขยะ และคว�า่ภาชนะทีม่นี�า้ขัง เพ่ือก�าจดัยงุลาย บรเิวณโดยรอบโรงเรยีนเทศบาล ๔ (วัดมชัฌิมภมู)ิ

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 กิจกรรมเก็บกวาด ก�าจัดขยะ และคว�่าภาชนะที่มีน�้าขัง เพื่อก�าจัดยุงลาย บริเวณรอบวัดตันตยาภิรม พระอารามหลวง 
และชุมชนใกล้เคียง 
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ก�ำลังใจ คือ ยำที่ดีที่สุด
นายอภิชติ วโินทยั นายกเทศมนตรนีครตรงั มอบหมายให้นางกรรณิการ์ บวัเลศิ  นายแพทย์รกัษ์ บญุเจรญิ รองนายกเทศมนตรนีครตรงั พร้อมดว้ย  

นางสาวน�้าทิพย์ แสงศรีจันทร์ รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าท่ีกองคลัง และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง 

ออกเยี่ยมบ้านและให้ก�าลังใจแก่ผู้ป่วยเรื้อรัง ตามโครงการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยากหรือผู้ด้อยโอกาส ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

วันที่	1	สิงหาคม	2562
ชุมชนนาตาล่วง	ตรอกปลา	และวิเศษกุล

วันที่	6	กันยายน	2562	ชุมชนควนขนุน	ควนขัน	และโคกยูง

วันที่	16	กันยายน	2562
ชุมชนโคกขัน	และศรีตรัง

วันที่	25	กันยายน	2562	ชุมชนบางรัก
หนองยวน	คลองน�้าเจ็ด	หนองปรือ	และท่ากลาง

วันที่	25	สิงหาคม	2562	ชุมชนวิเศษกุล
ตรอกปลา	หลังสนามกีฬา	และโป๊ะเซ้ง

วันที่	2	สิงหาคม	2562	ชุมชนสวนจันทร์	1	-	5

วันที่	11	กันยายน	2562
ชุมชนกะพังสุรินทร์	1	กะพังสุรินทร์	2	และหลังควนหาญ

โครงการนันทนาการส�าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

วนัที ่27 สงิหาคม 2562 นายอภิชติ วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรงั เป็นประธานเปิดโครงการ

นันทนาการส�าหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 

การมีส่วนร่วมได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้คนพิการได้ออกสู่สังคมภายนอก

การท�ากิจกรรมร่วมกัน มีกลุ่มเป้าหมาย 150 คน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง 
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วันที่	13	สิงหาคม	2562
กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนตรอกปลา	1	ฝึกอบรบการท�าขนมไทย

วันที่	9	กันยายน	2562

วันที่	16	กันยายน	2562 วันที่	24	กันยายน	2562

วันที่	23	–	24	กรกฎาคม	2562	ฝึกอบรมการเพ้นท์ลายกากเพชรสีทองบนผ้าปาเต๊ะ	กลุ่มสตรีชุมชนคลองน�้าเจ็ด	1	ณ	วัดคลองน�้าเจ็ด	

วันนี้	14	สิงหาคม	2562
กลุ่มสตรีชุมชนนาตาล่วง	2	ฝึกอบรมการท�าน�้าหมักชีวภาพ	

เทศบาลนครตรังสร้างอาชีพ สร้างรายได้
เสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง	ปรัชญาที่ท�าได้จริง
เทศบาลนครตรัง	มอบป้ายบ้านตัวอย่างความพอเพียง	

เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ด้วยการส่งเสริมอาชีพ 

สร้างรายได้ ให้แก่ประชาชน ผ่านการจัดกิจกรรมอบรมดังต่อไปนี้

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครตรัง ลงพื้นที่มอบป้ายบ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง ตามโครงการเดินตามรอยพ่อ สานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ประจ�าปี 2562

เงินอุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มพัฒนาสตรี 

ประจ�าปีงบประมาณ 2562

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน                                       

ประจ�าปีงบประมาณ 2562

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 10/62 บ้านเลขที ่
380 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 8/62 บ้านเลขที ่
65/27 ถ.ควนขนุน ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 3/62 บ้านเลขที ่
41/15 ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง 

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 9/62 ถ.จริงจิตร 
ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

บ้านตวัอย่างวิถีพอเพียง 2/62 บ้านเลขท่ี 41 
ถ.วัดนิโครธ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 11/62 บ้านเลขที ่
129/72 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 12/62 บ้านเลขที ่
174/2-3-4 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง

บ้านตัวอย่างวิถีพอเพียง 13/62 บ้านเลขที ่
129/75 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง
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กิจกรรมการจัดตั้งสวนตัวอย่างสมุนไพร

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง นางกรรณิการ์ บัวเลิศ 

รองนายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมการจัดตั้งสวนตัวอย่าง

สมุนไพร ตามโครงการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ 2562 เพื่อให้ 

อสม. ประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชนิด สรรพคุณ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ

สมุนไพรเพิ่มมากขึ้น ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 (เขาแปะช้อย) 

อบรมเชิงปฏิบัติการ "ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกสำ�หรับเยาวชน"

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรี

นครตรัง พร้อมด้วยนายประสาน อ่อนน้อม ประธานสภาเทศบาล

นครตรัง เป็นประธานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมอบรม

เชิงปฏิบัติการ "ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทาง

เลือกส�าหรับเยาวชน" เพ่ือให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในด้าน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก สามารถน�าความรูเ้ก่ียวกับ

สรรพคุณต่าง ๆ ของสมุนไพร ไปใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นหรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย 

ของตนเองและครอบครัวได้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จ�านวน 50 คน โดยมีนายวิศิษฏ์ ก้องสกุล 

แพทย์แผนไทย เป็นวิทยากร 

เทศบาลนครตรัง	ด�าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562

วันท่ี 17 กันยายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรีนครตรัง 

กล่าวพบปะผู้ร่วมกิจกรรมและร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจ�าปี พ.ศ. 2562 ณ บ้านตัวอย่าง

วิถีพอเพียง 380 ถนนกันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยกองสวัสดิการสังคม โดยงานชุมชนเมือง เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง และเพ่ือให้ประชาชนในชุมชนรู้จักน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจ 

เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ในครัวเรือน นอกจากนี้ยังให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะจากครัวเรือน 
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นายกเทศมนตรีติดตามการใช้งานของตาข่ายดักขยะ
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง ลงพ้ืนที ่

ติดตามการท�างานของตาข่ายดักขยะ ที่ส�านักการช่างได้
ทดลองด�าเนินการจัดท�าและติดตั้งเ พ่ือป ้องกันและลด
ปริมาณขยะที่จะลงไปสู่แม่น�้าล�าคลองต่าง ๆ ซึ่ง ขณะน้ี 
ได้ทดลองติดตั้งตาข่ายดังกล่าว 2 จุด เมื่อช่วงเดือนกันยายน 
ทีผ่่านมา จดุแรกท่ีบ่อพัก Onsite บรเิวณโรงเรยีนดรโุณทยั และ 
จุดท่ี 2 ท่ีบ่อพัก Onsite บริเวณหลังสนามกีฬาเทศบาล 
นครตรัง โดยตาข่ายดักขยะมีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 1.20 ม.  
ความยาวตาข่าย 4 ม. มเีจ้าหน้าทีเ่ข้าไปตรวจสอบความแข็งแรง 
ของตาข่ายและปริมาณขยะทุก ๆ 2 สัปดาห์ ในอนาคตมีการ
วางแผนจะตดิตัง้เพ่ิมเตมิบรเิวณแยกสะพานวังยาว และสะพาน
หมู่บ้านไทรทอง 

เทศบาลนครตรัง	จัดโครงการ
ฝึกอบรมอาสาจราจรเทศกิจ

นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาจราจรเทศกิจ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 
ซึง่จดัโดยงานรกัษาความสงบ ฝ่ายปกครอง ส�านกัปลดัเทศบาล โดยมวีตัถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าทีเ่ทศกจิและอาสาสมคัรฝ่ายพลเรือน  
(อปพร.) นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครตรัง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ได้มีความรู้ในการปฏิบัติงานด้านการจราจร เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวก ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชน ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 
เทศบาลนครตรัง 
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ภำรกิจ
กองช่ำง



สร้างสรรค์การศกึษา เสริมการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชนนครตรัง
เทศบาลนครตรัง ตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษา ที่มีส่วนส�าคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาต ิ
โดยได้ด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อยกระดับการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียน 

ให้มีความพร้อม มีมาตรฐาน และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ในช่วงเดือน
สิงหาคม - กันยายน ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)

โครงการต้นกล้าคนดี

กิจกรรมอบรม โครงการมารยาทงาม
ขอแสดงความยินดีกับ

นายฉันท์ชยุติ  วอนยินดี

โครงการ
TFE (Teams For  Education)

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 
ระดับประเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2562

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดตรัง

โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดกะพังสุรินทร์)

วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียน
เทศบาล ๑ (สังขวิทย์) ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดรปูแบบการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในโครงการ 
TFE (Teams For  Education) 
ของศกึษาธิการจงัหวดัตรงั โดยใช้รปูแบบ 4S 
Model

วันท่ี 9 กันยายน 2562  นายชวน  หลีกภยั   
ประธานสภาผู ้แทนราษฎร เป็นประธาน 
มอบเกียรติบัตรเชิดชู เกียรติแก ่นักเรียน 
ท่ีผ ่านการประเมินโครงการต้นกล้าคนดี 
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิ 
ต้นกล้าคนดี จ�านวน 427 คน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีการติดตาม ประเมินผลต่อเน่ือง
ทั้งหมด 9 ครั้ง

วันที่ 17-18 กันยายน 2562 จัดกิจกรรม
อบรมโครงการมารยาทงาม ณ วัดกะพังสุรนิทร์ 
พระอารามหลวง เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ารับการ
อบรมทุกคนได้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรม
จริยธรรม

นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนเทศบาล ๒ 
(วัดกะพังสุรินทร์) เป็นตัวแทนประเทศไทย 
ไปแข่งขันแบดมินตันรายการ Dunlop 
Badminton Championship 2019 ระหว่าง 
วันที ่8 - 12 ตลุาคม 2562 ณ กรงุไทเป  ประเทศ
ไต้หวัน

- น.ส.ณัฐณิชา  ปานสิทธ์ิ นักเรียนชั้น ม.5  
กลุ ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ด้วยคะแนนสูงสุด
เป็นล�าดับที่ 2 ทุนการศึกษา 10,000 บาท ฝึกซ้อม 
โดยครูประพาก  สมัครกิจ

- ด.ญ.จิดาภา หนูขวัญ นักเรียนชั้น ม.2 
กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ ได้รับ 
รางวัลเหรียญทองแดง ฝึกซ้อมโดย ครูผกาวรรณ 
ผดุงเศรษฐกิจ

- นายวศินภัทรช์ หนูพินิจ นักเรียนชั้น ม.4 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เกียรติบัตรเหรียญ
ทองพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท ฝึกซ้อมโดย 
คุณครูเกียรติสุดา  ชูประสิทธิ์

ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัดตรัง ได้มอบรางวัลเด็ก
และเยาวชนดีเด่น เน่ืองในงานวันเยาวชน 
แห่งชาติ จังหวัดตรัง ประจ�าปี 2562 ให้กับ
ด.ช.ศุภกิจ  สินชัย นักเรียนชั้น ม. 3
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รอบรั้ว
โรงเรียน



โรงเรียนเทศบาล ๓ (บ้านนาตาล่วง)

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิธีมุทิตาจิต ครูอาจิน ทิพย์จันทา

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ)

โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)

โครงการเข้าค่ายวิทย์ - คณิต โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

วันท่ี 17 กันยายน 2562 นางปัญจมน  ชมุคช  
ผู้อ�านวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๓  
(บ้านนาตาล่วง) ร่วมรับ
เ กี ย ร ติ บั ต ร โ ร ง เ รี ย น 
พอเพียงท ้อง ถ่ินจาก 
กรมส่งเสรมิการปกครอง
ท้องถิ่น

วันท่ี 20 กันยายน 2562 ร่วมกิจกรรม 

วันเยาวชนแห่งชาติ และท�าข้อตกลงกับ

เทศบาลนครตรัง ในการเข้าร่วมโรงเรียนสีขาว

ปลอดยาเสพติด และขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.สุรศักดิ์ รักฤทธ์ิ ในการรับรางวัลเยาวชน

ดีเด่นด้านกิจกรรม “จิตอาสา” ของเทศบาล

นครตรัง

วันที่ 12 - 13 กันยายน 2562 จัดโครงการเข้าค่ายวิทย์ - คณิต 

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษาตรัง โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ 

จรวดขวดน�้า Walk Rally Sci Toy และถุงมือแพทย์

วันที ่17 กนัยายน 2562 นายโชตวิรรธน์  มสุกิะชะนะ ผูอ้�านวยการ 

สถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมัชฌิมภูมิ) รับเกียรติบัตร 

"โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น" ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 17 กันยายน 2562 นางธันยากร 

แพกุล ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียน

เทศบาล ๕ (วัดควนขัน) ร่วมรับเกียรติบัตร

โรงเรยีนพอเพียงท้องถ่ินจากกรมส่งเสรมิการ

ปกครองท้องถิ่น

วันที่ 20 กันยายน 2562 ร่วมกิจกรรม 
วันเยาวชนแห่งชาติ และท�าข้อตกลงกับ
เทศบาลนครตรัง ในการเข้าร่วมโรงเรียน 
สีขาวปลอดยาเสพติด และขอแสดงความ
ยินดกัีบแก่ด.ญ.พิมพ์พัชชา วุ่นน้อย นกัเรยีน
ระดับชั้น ป.6 ในการรับรางวัลเยาวชนดีเด่น
ด้านกิจกรรม “จติอาสา” ของเทศบาลนครตรัง 

วันท่ี 27 กันยายน 2562 นางธันยากร  แพกุล 
ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ 
(วดัควนขัน) เป็นประธานเปิดโครงการฯ เพ่ือ
สืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การอยู่ร่วมกัน
ในสังคม สามารถน�าไปประกอบอาชีพต่อไปได้ 
คณะคร ูและนกัเรยีนน�าความรูม้าท�าหมรบับญุ 
สารทเดือนสิบถวายแก่
วัดควนขัน จ.ตรัง 

วันที่ 30 กันยายน 2562 จัดพิธีมุทิตาจิต 

ครูอาจิน ทิพย์จันทา เน่ืองในโอกาสเกษียณ

อายุราชการ

โครงการส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นไทย (กิจกรรมการท�าขนมเดือนสิบ)
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โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียนโครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
(กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ)

โครงการพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
(กิจกรรมบูรณาการค่ายวิชาการระดับปฐมวัย)

โรงเรียนเทศบาล ๖ (วัดตันตยาภิรม)

โรงเรียนเทศบาล ๗ (วัดประสิทธิชัย)

โรงเรียนเทศบาล ๘ (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)

นักเรียนรางวัลพระราชทาน

กิจกรรม  Walk  Rally แจกหน้ากากอนามัย แก่เด็ก ๆ 

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตการศึกษา

วันที ่23 กันยายน 2562 รบัการประเมนิจากคณะกรรมการประเมนิ

นักเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน  ซึ่งนักเรียนท่ีเข้ารับการประเมิน 

ได้แก่ ด.ญ.พัชรวลัย ทองศิริธนศักดิ์ นักเรียนระดับชั้น ป.4

วันที่ 15 กันยายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตร ี
นครตรัง เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม  Walk  Rally โดยม ี
นายอภิรักษ์ นาคฤทธ์ิ ผู้อ�านวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๘ 
(อนุบาลฝันที่เป็นจริง) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม 
ในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผวจ.ตรัง 
นายอภิชิต วิโนทัย นายยกเทศมนตรีนครตรัง สสจ.ตรัง พร้อมด้วย
หัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตรัง ได้น�าหน้ากากอนามัยมามอบให้แก่
เด็ก ๆ นักเรียน ท. ๘ เพื่อป้องกันฝุ่นควัน ที่เกิดขึ้น

นกัเรยีนโรงเรยีนเทศบาล ๖ (วัดตนัตยาภิรม) ได้รบัรางวัลเหรยีญทอง 
อันดับ 1 จ�านวน 2 รายการ ได้แก่  การแข่งขันท�าอาหาร น�้าพริกสด 
เครือ่งเคียง ม.1 – ม.3 และการแข่งวาดภาพระบายส ีประเภทบกพร่อง
ทางการได้ยิน ม.1 – ม.3 ซึ่งทั้งสองรายการได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
จังหวัดตรังไปแข่งขันวิชาการระดับภาคใต้ต่อไป

เมือ่วนัที ่13 กันยายน 2562 จดักิจกรรม 

โครงการพัฒนาผู ้ เรียนสู ่ความเป็นเลิศ 

(กิจกรรมบูรณาการวันสารทเดือนสิบ) เพ่ือ

สบืสานประเพณีวนัสารทเดอืนสบิของชาวใต้ 

เมือ่วนัที ่30 กันยายน  2562จดักิจกรรม 

โครงการพัฒนาผู ้ เรียนสู ่ความเป็นเลิศ 

(กจิกรรมบรูณาการค่ายวิชาการระดบัปฐมวยั) 

เพ่ือพัฒนาทกัษะกล้ามเนือ้ใหญ่ กล้ามเนือ้เลก็ 

และทักษะชีวิต 

เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2562 
จัดกิจกรรมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู ้
นอกโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริง และส่งเสริมพัฒนา 
ผูเ้รยีนให้ตรงตามศกัยภาพและความต้องการ
ของผูเ้รยีน 
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 เวทีสร้างความเข้าใจและจัดตั้ง
สภาองค์กรชุมชน

วนัน้ี (2 กันยายน 2562) เวลา 08.30 น. 
ณ บริเวณหน้าส�านักงานเทศบาลนครตรัง  
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง 
น�าคณะผูบ้รหิาร หัวหน้าส่วนการงาน พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ�า และพนักงานจ้างฯ 
เทศบาลนครตรัง พร้อมด้วย คณะกรรมการ
บรหิารชมุชน อสม. จติอาสา นักเรยีนโรงเรยีน 
สังกัดเทศบาลนครตรัง และเจ ้าหน้าที่ 
โรงพยาบาลตรงั เปิดกิจกรรมรณรงค์ยุทธการ
ปราบยุงลาย เทศบาลนครตรัง ปี 2562 ซึ่ง
งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง ได้จัด
กิจกรรมรณรงค์ยุทธการปราบยุงลายข้ึน 
โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์พ้ืนที่ครอบคลุม
ในเขตเทศบาลนครตรัง พร้อมกับระดม 
เจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความตื่นตัวให้กับ 
ประชาชนในการป้องกันการเกิดโรคทีม่ยุีงเป็น
พาหะน�าโรค ลดแหล่งเพาะพันธุ์ลกูน�า้ยุงลาย  
และลดอัตราป่วยของโรคชิคุนกุนยาและ 
โรคไข้เลือดออก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมใน
ครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 500 คน

วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตร ี
นครตรัง ร่วมเป็นเกียรติและพบปะพูดคุยกับผู้ร่วมกิจกรรมเวทีสร้าง
ความเข้าใจและจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน จัดโดย สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน ส�านักงานภาคใต้ (องค์กรมหาชน) โดยมีผู้น�าชุมชน และ
ตัวแทนชุมชนเทศบาลนครตรังร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร
อเนกประสงค์เทศบาลนครตรัง 

โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว 
ประจ�าปี 2562

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เป็นประธานเปิด
โครงการรวมพลังสร้างนครตรังสีขาว ประจ�าปี 2562 โดยมีนายวัลลภ ช่วยบ�ารุง ปลัดเทศบาล
นครตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากร
ของเทศบาลนครตรงั มจีติส�านึกในเรือ่งความซือ่สตัย์สุจรติ มคีณุธรรมจรยิธรรมในการบริหารและ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 

นครตรัง
เปิดสงคราม

ปราบยุงลาย
วายร้ายไข้เลือดออก

ท�ำหมันสุนัขจรจัด
วันท่ี 17 กันยายน 2562 นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้ 

นางกรรณิการ์ บัวเลิศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายนันทะ ทองเพ็ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน

สาธารณสขุ เจ้าหน้าทีง่านสตัวแพทย์ กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม เทศบาลนครตรงั เจ้าหน้าที่ 

จากปศุสัตว์อ�าเภอ และปศุสัตว์จังหวัดตรัง ท�าหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน 

โรคพิษสุขนัขบ้าและควบคุมประชากรสุนัขจรจัดปีงบประมาณ 2562 ณ คอกพักสุนัขจรจัด 

เทศบาลนครตรัง 
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เทศบาลนครตรังต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน
ส�านักทะเบียนดีเด่น

วันท่ี 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเมขลา ชั้น 3 ส�านักงานเทศบาลนครตรัง 
นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง มอบหมายให้นายสาโรช คงนคร รองนายกเทศมนตรี 
นครตรัง พร้อมด้วยนายวีร์รัศมิ์ เจือกโว้น รองนายกเทศมนตรีนครตรัง นายวัลลภ ช่วยบ�ารุง 
ปลดัเทศบาลนครตรงั นางสาวน�า้ทพิย์ แสงศรจีนัทร์ นายตรีเนตร เหมอืนเล่ือน นางจนัทิพย์ รังสิปราการ 
รองปลัดเทศบาลนครตรัง หัวหน้าส่วนการงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องร่วมให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการตรวจประเมินส�านักทะเบียนดีเด่น ประจ�าปี 2562 โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล  
เจ้าพนักงานปกครองช�านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมการทะเบียนและบัตร ประธานกรรมการ 

พร้อมด้วยนายรักชาติ จอมสง่า เจ้าพนักงาน
ปกครองช�านาญการ ส่วนบตัรประจ�าตวัประชาชน 
กรรมการ นายชาญยุทธ พลโยธา เจ้าพนักงาน
ปกครองช�านาญการ ส่วนส่งเสริมการทะเบียน 
และบัตร กรรมการ และนายกิตติภัค นุเสน 
เจ้าหน้าที่ปกครองช�านาญงาน ส่วนส่งเสริม
การทะเบียนและบัตร เลขานุการ ซึ่งได้มาตรวจ
ประเมินส�านักทะเบียนท้องถ่ินเทศบาลนครตรัง 
ตามท่ีได้สมัครเข้าร่วมโครงการคัดเลือกส�านัก
ทะเบียนดีเด่นและได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ
สุดท้าย 

เปิดบ้านนครตรัง

เทศบาลนครตรัง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ที่เดินทางมาดูงานของเทศบาลนครตรัง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ต่าง ๆ   

น�าไปปรับใช้ในการท�างานขององค์กรให้เกิดประโยชน์ โดยระหว่างเดือนที่ผ่านมามีหน่วยงาน

ที่เข้ามาดูงาน ดังนี้

12 กรกฎาคม 2562
เทศบาลต�าบลท่าสาป
อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

6 กันยายน 2562
เทศบาลต�าบลบ้านตาขุน 

จ.สุราษฎร์ธานี

24 กรกฎาคม 2562
องค์การบริหารส่วนต�าบลกมลา 

จ.ภูเก็ต

6 กันยายน 2562
เทศบาลต�าบลท่าฉาง 

จ.สุราษฎร์ธานี

22 สิงหาคม 2562
คณะจากองค์การบริหารส่วน

ต�าบลทุ่งพอ จ.สงขลา

11 กันยายน 2562
คณะสันนิบาตเทศบาล 

จ.เพชรบูรณ์

25 กรกฎาคม 2562
โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช 

10 กันยายน 2562
เทศบาลต�าบลยี่งอ จ.นราธิวาส
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เทศบาลนครตรัง	ขอแสดงความยินดีกับน้อง	ๆ
นักเรียนทุนแลกเปลี่ยน

การขวนขวายหาความรูแ้ละมัน่พัฒนาตนเอง เป็นอกีหน่ึงจดุเด่นของนกัเรยีนในโรงเรยีนสงักัดเทศบาลนครตรงั ท่ีคอยมุง่หาโอกาสทางการศกึษา

อยู่เสมอ และนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งในความส�าเร็จของเด็กนักเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ ท่ีสามารถสอบชิงทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ 

ได้ส�าเร็จ เทศบาลนครตรัง ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 3 คน ที่สอบชิงทุนได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ

นางสาวกิตติฐิ์ญา จรงิจติร หรอืน้องอ่ิม สอบชงิทนุในโครงการ Student Exchange 
Association (SEA) ประเภททุนบุตรข้าราชการ 30,000 บาท และได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยน
ที่โรงเรียน Liceo Scientifico Michelangelo Grigoletti ประเทศอิตาลี ประจ�าปีการศึกษา 
2561 – 2562

น้องอิ่มเล่าถึงประสบการณ์ครั้งนี้ว่า “หนูโชคดีมากเลยค่ะ ที่ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยน
ที่ประเทศอิตาลี เพราะหนูติดขัดในการด�าเนินเรื่องตั้งแต่ตอนสมัครและสอบคัดเลือก 
อย่างวันสอบ หนูก็เพ่ิงทราบเพียงไม่ก่ีวันก่อนสอบ ซึ่งข้อสอบนั้นถือว่ายากมาก แต่โชคดี
ที่ว่าเป็นเน้ือหาเดียวกับที่ทางโรงเรียนเพ่ิงสอนและสอบไป หนูจึงท�าข้อสอบได้และผ่าน 
คดัเลอืก นบัว่าการได้มาแลกเปลีย่นครัง้นี ้ท�าให้หนไูด้ศกึษาแลกเปลีย่นวฒันธรรม ทัง้ด้าน
การศึกษา ภาษา วัฒนธรรม และการใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศ ซึ่งการเรียนการสอนของที่นี่
แตกต่างจากท่ีประเทศไทยมากค่ะ ท�าให้หนไูด้เรยีนรูอ้ะไรหลาย ๆ  อย่าง พอกลบัมาหนหูวงัว่า 
จะน�าประสบการณ์ที่ได้มาแบ่งปันเพื่อน ๆ และมาปรับในการเรียนในชั้นเรียนค่ะ”

นางสาวพิชามญชุ์ ขูทก หรือ น้องเฟิร์น สามารถสอบชิงทุนได้รับให้คัดเลือกเป็น
นกัเรยีนทุนมลูนธิิเอเอฟเอส ประเภททนุสนับสนนุการเข้าร่วมโครงการจากมลูนิธิ และสมทบ
ทุนเองบางส่วน ที่ประเทศโคลัมเบีย

 น้องเฟิร์น เล่าว่า “หนูมคีวามตัง้ใจตัง้แต่ ม.ต้นแล้วว่าอยากจะไปศกึษาแลกเปลีย่น
ทีต่่างประเทศ พอเรยีนถึงชัน้ ม.4 จงึลองสมคัรสอบด ูพอครวิูชาภาษาองักฤษท่ีโรงเรียนทราบ
เรือ่ง ครไูด้ช่วยเอาข้อสอบมาให้หนูลองได้ฝึกฝนและเตรยีมตวัเองก่อนสอบ ซึง่ทุนทีห่นูได้รับ 
เป็นทุนที่ได้รับสนับสนุนบางส่วนและสมทบเองบางส่วน หนูจึงสามารถเลือกประเทศท่ีจะ
ไปแลกเปลี่ยนเองได้ค่ะ ซึ่งประเทศที่หนูเลือกไปศึกษาแลกเปลี่ยน ก็คือ ประเทศโคลัมเบีย 
ซึ่งเป็นประเทศที่หนูคิดว่าส�านวนภาษาเขาสวยค่ะ และภาษาที่เขาใช้หลัก คือ ภาษาสเปน 
ในระยะก่อนถึงเดอืนสงิหาคมปีหน้าท่ีหนจูะได้ไปศกึษาแลกเปล่ียน หนูจงึตัง้ใจศึกษาภาษา
สเปนจากอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมเองก่อนค่ะ เพื่อจะได้มีพื้นฐานในการสื่อสาร พออยู่ที่โน่นจึง
ค่อยศึกษาเพิ่มเติมต่อให้ช�านาญ และหนูหวังว่าการได้ไปศึกษาแลกเปลี่ยนครั้งนี้ หนูจะได้
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และเป็นประสบการณ์แปลกใหม่มาพัฒนาตัวเองค่ะ”

นางสาวโปรดปราน จันเซ่ง หรอืน้องอิง ท่ีสามารถสอบชงิทนุได้รบัให้คดัเลอืกเป็น
นักเรียนทุนมูลนิธิเอเอฟเอส ประเภททุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับทุนสนับสนุน 
เต็มจ�านวน ส�าหรับศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ระยะเวลา 1 ปี

 น้ององิเล่าถงึความตัง้ใจในการสอบชงิทนุครัง้นีว่้า “หนูมคีวามฝันอยากไปเรยีนต่อ
ต่างประเทศค่ะ แต่ด้วยทางบ้านไม่มทีนุทรพัย์ หนูจงึตัง้ใจหาโอกาสสอบชงิทุนเอง ประกอบ
กับครทูีโ่รงเรยีนได้ประชาสมัพันธ์ถึงโครงการฯ หนจูงึไปหาข้อมลูเพ่ิมเตมิ และมทุีนการศกึษา
ท่ีเข้าเกณฑ์จงึตดัสินใจสมคัร ซึง่ข้อสอบเป็นภาษาองักฤษทัง้หมด หนูไม่ได้เรยีนพิเศษเสรมิ
วิชาภาษาอังกฤษ แต่ด้วยความชอบตั้งแต่เด็กเป็นทุนเดิม ทั้งดูหนัง ฟังเพลง ฝึกภาษาด้วย
ตวัเอง ประกอบกับคณุพ่อ คณุแม่ และคุณครท่ีูโรงเรยีนคอยช่วยสนับสนุน ท�าให้หนูสอบผ่าน
และได้รับทุน ซึ่งทุนที่ได้รับเป็นทุนสนับสนุนเต็มจ�านวน จึงไม่สามารถเลือกประเทศได้ แต่
ไม่ว่าจะได้ไปประเทศไหน หนูเชือ่ว่าประสบการณ์ทีจ่ะได้รับในครัง้นี ้จะท�าให้หนไูด้เพ่ิมพูน
ประสบการณ์และได้เรียนรู้ในอีกหลาย ๆ เรื่องค่ะ”
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สัมภำษณ์
เด็กได้รับทุน
ต่ำงประเทศ



เรียบเรียง   : งานเผยแพร่และฝึกอบรม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครตรัง
ที่มา : โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, กลุ่มระบาดวิทยา
  โรคติดต่อ ส�านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

รู้ทัน...ไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ A , B และ C
โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการตดิเชือ้ไวรสัไข้หวดัใหญ่ สามาถป่วยได้ทกุเพศทกุวัย พบมากในฤดฝูนโดยแบ่งตาม

ระดับความรุนแรงได้ 3 ชนิด คือ A , B และ C โดยเชื้อไวรัสชนิด A พบการระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก ไวรัสชนิด B  
พบระบาดในพื้นที่ระดับภูมิภาค ส่วนไวรัสชนิด C มักเป็นการติดเชื้อที่แสดงอาการอย่างอ่อนหรือไม่แสดงอาการ 
และไม่ท�าให้เกิดการระบาด

สาเหตุและการติดต่อ
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ติดต่อทางการหายใจ หายใจรดกัน ไอ จาม หรือพูดคุย โดยเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู ่
ในอากาศ ในพ้ืนท่ีที่มีคนอยู่รวมกันหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน สถานที่ท�างาน และโดยเฉพาะในห้องที่ใช ้

เครื่องปรับอากาศมีการถ่ายเทอากาศไม่สะดวก การแพร่เชื้อจะเกิดได้มาก และใช้สัมผัสที่จมูกและปาก

ไข้หวัดใหญ่ แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ
 1) ระยะฟักตัว ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 1 – 3 วัน

 2) ระยะติดต่อ ในผู้ใหญ่ ผู้ป่วยสามารถแพร่เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ 1 วันก่อนมีอาการ และ 
  สามารถแพร่เชื้อต่อไปอีก 3 – 7 วันหลังมีอาการ ผู้ที่ได้รับเชื้อแต่ไม่มีอาการก็สามารถแพร่เชื้อ 
  ได้เช่นกัน

อาการและอาการแสดง
เริ่มหลังได้รับเชื้อ 1 – 4 วัน มีสูงมากกว่า 38 องศา อาจมีอาการปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

อ่อนเพลียมาก เจ็บคอ น�้ามูกไหลหรือคัดจมูก ร่วมด้วย  ถ้าป่วยเป็นระยะเวลานานอาจจะมีอาการหลอดลม 
อักเสบ อาการจะรุนแรงและนานกว่าไข้หวัดธรรมดา ผู้โดยปกติจะหายป่วยภายใน 1 – 2 สัปดาห์ แต่ผู้ป่วย 
บางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อน คือ ปอดบวม ซึ่งอาจท�าให้เสียชีวิตได้ ผู้ที่เสี่ยงสูงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อน 

หรือเสียชีวิต ได้แก่
- ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป

 - เด็กที่อายุต�่ากว่า 2 ปี
 - ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคไต เบาหวาน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 - เด็กที่ได้รับการรักษาด้วยยาแอสไพรินเป็นเวลานาน
 - หญิงตั้งครรภ์ระยะที่ 2 หรือ 3 ในฤดูกาลที่มีไข้หวัดใหญ่สูง

  การวินิจฉัยโรค
 ท�าโดยการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวินิจฉันโรค

 การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกปี
  - หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
  - ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าสบู่ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลส�าหรับล้างมือ
  - หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา จมูก หรือปาก เนื่องจากเชื้อสามารถติดต่อได้ตามช่องทางเหล่านี้

  - ควรใส่หน้ากากอนามัย

 การดูแลรักษาเมื่อเป็นโรคไข้หวัดใหญ่
  - เมื่อเริ่มรู้สึกป่วย ให้หยุดอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อสู่ผู้อื่น

  - ปิดจมูกและปาก ด้วยผ้าหรือกระดาษทิชชูเวลาไอหรือจาม
  - ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วลงถังขยะติดเชื้อ

  - ล้างมือให้สะอาดด้วยน�้าสบู่ หากไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์เจลส�าหรับล้างมือแทน
  - เข้ารับการรักษาและรับประทานยาตามค�าสั่งแพทย์

  - สามารถกลับไปด�าเนินชีวิตได้ตามปกติ หลังจากหายไข้แล้วอย่างน้อย 1 วัน

www.trangcity.go.th 19

T R A N G  C I T Y  M U N I C I P A L I T Yเ ท ศ บ า ล น ค ร ต รั ง

สำระ
สุขภำพ



“การศึกษากาวหนา พัฒนาตอเนื่อง สูนครตรังเมืองแหงความสุข”

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง เข�าใจผู�ปกครองช�วงเป�ดเทอม 
ทั้งค�าเทอม ชุดนักเรียน อุปกรณ�การเรียน สารพัด

ด�วยความปรารถนาดีจากเทศบาลนครตรัง

ติดตามข�าวสาร เทศบาลนครตรัง ได�ที่ 
Facebook “PR Nakorntrang”

ฝากแฟนคลับที่น�ารักกด             เพจ PR Nakorntrang ด�วยนะคะ

สแกนเพื่อเชื่อมต�อ

รายการมหานครตรัง 

ทุกวัน 08.00 – 09.00 น. 

ตรัง เอฟเอ็ม

ข�าวดี ให�ผู�ปกครองมีรอยยิ้ม

สํานักงานเทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
โทร. 075-218017  E-mail : trangcity@yahoo.com  Facebook : PR Nakorntrang

0.25 % 

สถานธนานุบาลเทศบาลนครตรัง 

เริ่มตั้งแต�วันนี้ -  31 พฤษภาคม 2562

0.25 % ปรับลดดอกเบี้ย ตํ่าสุด  
(วงเงินไมเกิน  5,000 บาท )

FM 92.75 MHz

มาเป�น เพื่อน กับเรา
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       ได้ศึกษาต่อ

     ในคณะที่ มุ่งหวัง
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Facebook “PR Nakorntrang”

ฝากแฟนคลับที่น�ารักกด             เพจ PR Nakorntrang ด�วยนะคะ

สแกนเพื่อเชื่อมต�อ

รายการมหานครตรัง 

ทุกวัน 08.00 – 09.00 น. 

ตรัง เอฟเอ็ม

ข�าวดี ให�ผู�ปกครองมีรอยยิ้ม

สํานักงานเทศบาลนครตรัง
เลขที่ 103 ถนนวิเศษกุล ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000 
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0.25 % 
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เริ่มตั้งแต�วันนี้ -  31 พฤษภาคม 2562
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(วงเงินไมเกิน  5,000 บาท )

FM 92.75 MHz

มาเป�น เพื่อน กับเรา

เทศบาลนครตรัง
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ ที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย

รฐับาลทีม่ช่ืีอเสยีง และสามารถสอบตดิคณะในฝันได้อย่างตัง้ใจ ถือเป็นเครือ่งยืนยันความส�าเร็จในการมุง่พัฒนาด้านการศกึษาของเทศบาลนครตรังอกีหนึง่ประการ 

ทีส่ามารถพฒันาการศกึษาให้เด็กและเยาวชนสามารถค้นหาตวัเองเจอ ได้รู้ ได้พบในสิง่ทีต่วัเองชอบและสนใจ ไปพร้อมกับความรู้ด้านวชิาการทีเ่ป็นเสมอืนอาวธุตดิตวั 

ช่วยให้เด็กและเยาวชนไปถึงฝั่งฝันได้ส�าเร็จ โดยปีการศึกษา 2558 – 2562 มีนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ วัดกะพังสุรินทร์ สามารถสอบเข้าในคณะที่มุ่งหวัง 

ได้โดยมีสัดส่วนดังต่อไปนี้

โดยตลอดปีการศึกษา 2558 – 2561 นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ 

วัดกะพังสุรินทร์ สามารถสอบติดคณะดัง ๆ ได้ ดังนี้


