สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายละเอียดการฝึกอบรม
“หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย
ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006”
หลักการและเหตุผล
องค์กรระหว่างประเทศด้านการมาตรฐาน (International Organization for Standardization) หรือ ISO
ได้จัดทามาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน (Energy Management Standard) ต่างๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ลดต้นทุนด้านพลังงาน
และสามารถบริหารจัดการพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยที่ผ่านมา ISO ได้มีการจัดทาและประกาศใช้มาตรฐาน
ด้านการจัดการพลังงานรวมทั้งสิ้น ๖ ฉบับ ได้แก่ มาตรฐานสากล ISO50001 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรฐานสากล ISO50002 ISO50003 ISO50004 ISO50006 และ ISO50015 ซึ่งได้มีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗
โดยนอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานที่อยู่ระหว่างการจัดทาร่างอยู่จานวนหนึ่งอีกด้วย
มาตรฐานสากล ISO50001 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับข้อกาหนดของระบบการจัดการพลังงาน ซึ่งในปัจจุบัน
มาตรฐานดังกล่ าวเป็ น ที่รู้ จั กในประเทศไทยค่อนข้างแพร่ห ลาย เนื่ องจากหน่ว ยงานที่ต้อ งการได้ รับการรั บรอง
มาตรฐานสากลดังกล่าว ต้องจัดให้บุคลากรในสังกัดที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานฝึกอบรมต่างๆ เพื่อให้
บุคลากรนาเอาองค์ความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการขอรับ
การรับรองมาตรฐานสากลดังกล่าวจากหน่วยรับรอง (Certification Body) แต่เป็นที่น่าเสียดายที่มาตรฐานด้าน
การจัดการพลังงานอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับระบบการจัดการพลังงาน ได้แก่ มาตรฐานสากล ISO50004
ซึ่งว่าด้วยเรื่องของข้อแนะนาสาหรับการดาเนินการ รักษาไว้ และปรับปรุง ระบบการจัดการพลังงาน (Guidance for
the implementation, maintenance and improvement of an energy management system) และ
มาตรฐานสากล ISO50006 ซึ่งว่าด้วยเรื่องของการวัดสมรรถนะด้านพลังงาน โดยใช้ข้อมูลฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงาน (Measuring energy performance using energy baselines and energy performance
indicators) ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านพลังงานเอกชน ยังไม่ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรด้านการจัดการพลังงานตามมาตรฐานดังกล่าว ส่งผลให้ ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและ
อาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจประเมิน คณะทางานจัดการพลังงานหรือบุคลากร
ที่เกี่ย วข้อง สูญเสี ยโอกาสในการได้รั บการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแนวทางมาตรฐานการจัดการพลั งงานสากล
ISO50004 และ ISO50006 ดังกล่าว
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยสานักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดาเนินการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในการพัฒนา
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วย
มาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO50004 และ ISO50006 ดังกล่าว จึงได้พัฒนาหลักสูตรการยกระดับระบบการ
จัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ขึ้น เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการ
พัฒ นาศักยภาพ และสามารถยกระดั บ ระบบการจัด การพลั ง งานตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการ
จัดการพลังงานสากลต่อไป
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๑) พัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการจัดการพลังงาน
ตามกฎหมาย ด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล (Energy Management International Standard)
๒) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบ
รับรองการจัดการพลังงาน ผู้ตรวจประเมิน และคณะทางานจัดการพลังงาน ให้สามารถยกระดับ
ระบบการจั ดการพลั ง งานตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการจั ด การพลั ง งานสากล
ISO50004 และ ISO50006
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ผู้ตรวจสอบรับรอง
การจัดการพลังงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ให้สามารถยกระดับ
ระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ตามแนวทางของมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO50004
และ ISO50006
ระยะเวลาการฝึกอบรม ๔ วัน (๒๔ ชั่วโมง)
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้แบ่งคุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
ผู้สมัครที่สังกัดหน่วยงานดังต่อไปนี้
๑. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
๒. พลังงานจังหวัด
๓. ผู้ชานาญการ หรือผู้ช่วยผู้ชานาญการ ในสังกัดของผู้ได้รับใบอนุญาตตรวจสอบและ
รับรองการจัดการพลังงาน
๔. ที่ปรึกษา หรือวิทยากรด้านพลังงานในสังกัดของหน่วยงานที่ได้รับการจดทะเบียนกับ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง
๕. วิศวกร หรือที่ปรึกษาด้านพลังงานในสังกัดของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)
๖. อาจารย์ประจาในสังกัดของสถาบันการศึกษา
๗. ผู้ตรวจประเมินหรือผู้เชี่ยวชาญ ในสังกัดของหน่วยตรวจประเมินมาตรฐาน ISO
๘. วิศวกร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม
ตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
๙. วิศวกร หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพลังงานในโรงงานหรืออาคาร
ผู้สมัครประเภทวิทยากร/ที่ปรึกษา/ผู้ตรวจประเมินอิสระ (ไม่มีสังกัด)
ผู้สมัครจะต้องแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ผลงาน
หมายเหตุ : สงวนสิทธิ์ให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่เกินหน่วยงานละ ๓ คน
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 ผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรมที่ มี สิ ท ธิ์ รั บ วุ ฒิ บั ต ร จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม และมี ร ะยะเวลาอบรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหลักสูตร
 ต้องผ่านการทดสอบได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบ
กาหนดการฝึกอบรม
วัน/เวลา
หัวข้อการบรรยาย
วันที่ 1
09:00 น. – 10:30 น. กฎหมายด้านการจัดการและอนุรักษ์พลังงาน และ 8 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน
o โครงสร้างของกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน
o การอนุรักษ์พลังงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
o กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน
o ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดาเนินการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
o การจัดการพลังงานตามกฎหมาย
มาตรฐานสากลด้านการจัดการพลังงาน ISO 50000
o การขอรับรองมาตรฐาน ISO 50000
o อนุกรมมาตรฐาน ISO 50000
ความเชื่อมโยงกับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายกับมาตรฐานสากล
ด้านการจัดการพลังงาน
10:30 น. – 12:00 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50001 และข้อแนะนามาตรฐาน ISO 50004
4.1 ข้อกาหนดทั่วไป (EnMS)
4.2 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร
4.2.1 ผู้บริหารสูงสุด
4.2.2 ผู้แทนฝ่ายบริหาร
4.3 นโยบายพลังงาน
4.4 การวางแผนด้านพลังงาน
4.4.1 ข้อกาหนดทั่วไป
4.4.2 ข้อกาหนดด้านกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
13:00 น. – 14:30 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50001 และข้อแนะนามาตรฐาน ISO 50004
4.4.3 การทบทวนด้านพลังงาน (Energy Review)
4.4.4 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnB)
4.4.5 ตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI)
4.4.6 วัตถุประสงค์ด้านพลังงาน เป้าหมายพลังงานและแผนปฏิบัติการ
ด้านพลังงาน
4.5 การนาไปปฏิบัติและการดาเนินการ
4.5.1 ข้อกาหนดทั่วไป
4.5.2 ความสามารถ การฝึกอบรม และความตระหนัก
4.5.3 การสื่อสาร
4.5.4 เอกสาร
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หัวข้อการบรรยาย
14:30 น. – 16:00 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50001 และข้อแนะนามาตรฐาน ISO 50004 (ต่อ)
4.5.5 การควบคุมด้านปฏิบัติการ
4.5.6 การออกแบบ
4.5.7 การจัดหาบริการด้านพลังงาน ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และพลังงาน
4.6 การตรวจ
4.6.1 การเฝ้าระวัง การวัด และการวิเคราะห์
4.6.2 การประเมินการปฏิบัติตามข้อกาหนดด้านกฎหมายและข้อกาหนดอื่นๆ
4.6.3 การตรวจประเมินภายใน Internal audits of the EnMS
4.6.4 ความไม่เป็นไปตามข้อกาหนด การแก้ไข การปฏิบัติการแก้ไข
และการปฏิบัติการป้องกัน
4.6.5 การควบคุมบันทึก Control of records
4.7 การทบทวนของฝ่ายบริหาร
วันที่ 2
09:00 น. - 10:00 น. ข้อแนะนามาตรฐาน ISO 50006
4.1 มาตรฐานสากล ISO 50006
4.1.1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานและคานิยามที่สาคัญ
10:00 น. – 10:30 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 1 (Workshop 1)
 อธิบายกรณีศึกษา โรงงานผลิตนม Mr.Milk
10:30 น. – 12:00 น. ข้อแนะนามาตรฐาน ISO 50006 (ต่อ)
4.1.2 ปริมาณการใช้พลังงาน
4.1.3 การใช้พลังงาน
4.1.4 ประสิทธิภาพของพลังงาน
4.1.5 ตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านพลังงาน (EnPIs)
4.1.6 ข้อมูลฐานด้านพลังงาน (EnBs)
4.1.7 การหาปริมาณของสมรรถนะด้านพลังงาน
4.2 การทบทวนด้านพลังงานเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ
ด้านพลังงาน
4.2.1 ข้อมูลทั่วไป
13:00 น. – 13:30 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 2 (Workshop 2)
 การทบทวนด้านพลังงาน
 การเลือกลักษณะการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ (SEUs)
13:30 น. – 15:00 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50006 (ต่อ)
4.2.2 การกาหนดขอบเขตของตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
4.2.3 การกาหนดและการหาปริมาณพลังงานเข้าออก
4.2.4 การกาหนดและการหาปริมาณตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
4.2.5 การกาหนดและการหาปริมาณปัจจัยคงที่
4.2.6 การรวบรวมข้อมูล
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15:00 น. – 16:00 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 3 (Workshop 3)
 การกาหนดขอบเขตของตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน (EnPI)
 การเขียน Energy Maps และ Energy Flow
วันที่ 3
09:00 น. - 10:00 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 4 (Workshop 4)
 การกาหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง (Relevant Variables)
 การกาหนดปัจจัยคงที่ (Static Factors)
 การรวบรวมข้อมูล (Data Gathering)
10:00 น. - 10:30 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50006 (ต่อ)
4.3 การระบุตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน
4.3.1 ข้อมูลทั่วไป
4.3.2 การระบุผู้ใช้ของตัวชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงาน
4.3.3 การกาหนดรูปแบบและลักษณะของสมรรถนะด้านพลังงาน
10.30 น. - 11.30 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 5 (Workshop 5)
 การระบุตัวชี้วัดสมรรถะด้านสมรรถนะด้านพลังงาน (Identify EnPI)
11:30 น. – 12:00 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50006 (ต่อ)
4.4 การสร้างข้อมูลฐานด้านพลังงาน
4.4.1 ข้อมูลทั่วไป
4.4.2 การกาหนดช่วงที่เหมาะสมของข้อมูลฐานด้านพลังงาน
4.4.3 การกาหนดและการทดสอบข้อมูลฐานด้านพลังงาน
13:00 น. – 14:00 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 6 (Workshop 6)
 วิเคราะห์และสร้างข้อมูลฐานด้านพลังงาน
 กาหนดและทดสอบข้อมูลฐานด้านพลังงาน
14:00 น. – 15:00 น. ข้อกาหนดมาตรฐาน ISO 50006 (ต่อ)
4.5 การใช้ตัวชี้วัดและฐานพลังงานของสมรรถนะด้านพลังงาน
4.5.1 การกาหนดเมื่อการปรับฐานเป็นสิ่งจาเป็น
4.5.2 การคานวณการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
4.5.3 การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงของสมรรถนะด้านการใช้พลังงาน
4.6 การดูแลรักษาและการปรับตัวชี้วัดสมรรถนะด้านการใช้พลังงานและ
ฐานพลังงาน
15:00 น. – 16:00 น. ทากิจกรรมเพิ่มสร้างความเข้าใจร่วมกันครั้งที่ 7 (Workshop 7)
 การปรับฐาน (Normalization)
 การคานวณการปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน (Improvement Calculation)

-6วันที่ 4
09:00 น. - 10:30 น. อธิบายกรณีศึกษา (Case study) ภาคปฏิบัติ
 การวัดสมรรถนะด้านพลังงาน โดยใช้ข้อมูลฐานและตัวชี้วัดสมรรถนะ
ด้านพลังงาน (ISO50006)
 ทาความเข้าใจกรณีศึกษาและสรุปเนื้อหา
10:30 น. – 12:00 น. ทาแบบทดสอบภาคปฏิบัติ (ISO 50006)
13:00 น. – 14:30 น. สรุปเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
14:30 น. – 16:00 น. ทาแบบทดสอบภาคทฤษฎี (กฎหมายการจัดการพลังงานและมาตรฐานการจัด
การพลังงานสากล)
หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
เวลา 10.30 น. – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
เวลา 14.30 น. – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)
เวลา 12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
วิธีการสมัคร
บริษัทฯ จะเปิดรับสมัครการฝึกอบรม ผ่านทางระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.phoenixy.com โดยจะประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทาง เว็บไซต์ www.phoenixy.com
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ฟีนิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จากัด
นายสรพล สุธรรมวัต เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ
โทรศัพท์ : 0 2621 8970, 08 6399 1672
โทรสาร : 0 2621 6601
E-Mail : info@phoenixy.com
www. phoenixy.com

แผนการจัดฝึกอบรม “หลักสูตรการยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล ISO 50004 และ ISO 50006”
รุ่นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เปิดรับสมัครทาง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
www.phoenixy.com เข้ารับการอบรมทาง
www.phoenixy.com
12 - 28 มิ.ย. 60
29-มิ.ย.-60
15 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60
6-ก.ค.-60
15 มิ.ย. - 5 ก.ค. 60
6-ก.ค.-60
15 มิ.ย. - 12 ก.ค. 60
13-ก.ค.-60
15 มิ.ย. - 12 ก.ค. 60
13-ก.ค.-60
22 มิ.ย. - 18 ก.ค. 60
19-ก.ค.-60
22 มิ.ย. - 25 ก.ค. 60
26-ก.ค.-60
22 มิ.ย. - 25 ก.ค. 60
26-ก.ค.-60
12 ก.ค. - 15 ส.ค. 60
16-ส.ค.-60
12 ก.ค. - 22 ส.ค. 60
23-ส.ค.-60
12 ก.ค. – 5 ก.ย. 60
6-ก.ย.-60
18 ส.ค. – 19 ก.ย. 60
20-ก.ย.-60
18 ส.ค. – 26 ก.ย. 60
27-ก.ย.-60
18 ส.ค. – 3 ต.ค. 60
4-ต.ค.-60
15 ก.ย. – 10 ต.ค. 60
11-ต.ค.-60
15 ก.ย. - 24 ต.ค. 60
25-ต.ค.-60

วันฝึกอบรม
3 - 6 ก.ค. 60
12 – 15 ก.ค. 60
12 – 15 ก.ค. 60
17 – 20 ก.ค 60
18 – 21 ก.ค. 60
24 - 27 ก.ค. 60
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 60
31 ก.ค. - 3 ส.ค. 60
21 - 24 ส.ค. 60
28 - 31 ส.ค. 60
12 - 15 ก.ย 60
25 - 28 ก.ย. 60
2 - 5 ต.ค. 60
9 - 12 ต.ค 60
16 - 19 ต.ค. 60
30 ต.ค. - 2 พ.ย. 60

สถานที่จัดอบรม

ประกาศผลผู้ทดสอบผ่าน
ทาง www.phoenixy.com

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จ.ราชบุรี
โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรมเดอะซีซันส์ พัทยา จ.ชลบุรี
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์
โรงแรมดุสิตปรินเซส โคราช จ.นครราชสีมา
โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา
โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
โรงแรม KU Home ม.เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

วิธีการสมัคร: บริษัทฯ จะเปิดรับสมัครการฝึกอบรม ผ่านทางระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ www.phoenixy.com

18-ก.ค.-60
24-ก.ค.-60
24-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
31-ก.ค.-60
4-ส.ค.-60
11-ส.ค.-60
11-ส.ค.-60
1-ก.ย.-60
8-ก.ย.-60
22-ก.ย.-60
6-ต.ค.-60
16-ต.ค.-60
20-ต.ค.-60
30-ต.ค.-60
10-พ.ย.-60

