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กลุมงาน     ทะเบียนและประมวลผล       
เปาประสงค  สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไป
ตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
กลยุทธ   กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพดานการใหบริการ ตัวชี้วัดท่ี 2 ความพึงพอใจของ 
   ผูใชบริการ 
 
ช่ือโครงการ  อบรมเชิงปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผูรับผิดชอบโครงการ บริหารสํานักงาน 
หลักการและเหตุผล 

  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีวิสัยทัศนท่ีสําคัญคือเปนองคกรท่ีทันสมัย  
ใหบริการถูกตอง  รวดเร็ว โดยมีพันธกิจสําคัญคือการพัฒนาระบบงานการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนใหมีประสิทธิภาพสรางความพอใจใหกับผูรับบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจดังกลาวสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานไดรับความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
และเพ่ือสนองตอบความตองการของผูรับบริการ โดยมีผูมีสวนไดเสียเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ดวย เพ่ือ
สามารถนํามาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 
วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานไดรับความรูในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
 2.2 เพ่ือใหบุคลากรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
 2.3 เพ่ือหาแนวทางในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากผู
มีสวน 
เปาหมาย 

เชิงปริมาณ 
 บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน  30  คน 

เชิงคุณภาพ 
 3.1 บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดรับการพัฒนาคุณภาพดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 3.2 บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ดานการใหบริการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตุลาคม พ.ศ.2557 –  กันยายน พ.ศ.2558 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน  
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 14804 อาคาร 14 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
ข้ันวางแผนงาน(P) 
- กําหนดเปาหมายและระดับความสําเร็จ
ของโครงการ 
- เสนออนุมัติโครงการ 

            

ข้ันดําเนินการ(D) 
- จัดประชุมอบรม  

            

ข้ันสรุปและประเมินผล(C) 
-รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงาน 
-วิเคราะหปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจาก
การดําเนินงาน 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
2. จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

            

 
งบประมาณ งบประมาณเงินรายได   รหัส  58MR20100017    จํานวน 60,000 บาท   

กิจกรรม งบประมาณ 
วันท่ี 7 พฤษภาคม  2558 
1. หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน   30  คนๆ ละ 100 บาท 1 ม้ือ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คนๆ ละ 25 บาท 1 ม้ือ 
2. หมวดคาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท  x 3.5 ชั่วโมง 
3. หมวดคาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบ  50  บาท X 30 ชุด   
- คาวัสดุ 
- คาปายจัดอบรม 

 
 

3,000 
750 

 
4,200 

 
1,500 
10,000 
1,000 

รวม 20,450 
วันท่ี  16  มิถุนายน  2558 
1. หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน   30  คนๆ ละ 100 บาท 1 ม้ือ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คนๆ ละ 25 บาท 1 ม้ือ 
2. หมวดคาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท  x 3.5 ชั่วโมง 

 
 

3,000 
750 

 
4,200 
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กิจกรรม งบประมาณ 
3. หมวดคาวัสด ุ
- คาเอกสารประกอบ  50  บาท X 30 ชุด   
- คาวัสดุ 
- คาปายจัดอบรม 

 
1,500 
10,000 
1,000 

รวม 20,450 
รวมท้ังหมด 40,900 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
  
ผลการดําเนินโครงการ 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.1 การวางแผนดําเนินการ มหาวิทยาลัย วางแผนดําเนินโครงการดังนี้ 

1) ประสานการอบรมกับเจาหนาท่ีของสํานักสงเสริมวิชากรและงานทะเบียนตาง ๆ  โดยทํา
บันทึกขอความเชิญเขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ปงบประมาณ 2558   มีเจาหนาท่ีจากกลุมงานตาง  ๆ สนใจเขารวมโครงการจํานวน 28 คน และ
กําหนดวันประชุมฯ  วันท่ี วันท่ี 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ หองลีลาวดี   อาคาร 4  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค 

  2) ทําหนังสือเชิญวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยอีาจารยกฤตภาศ   
ศักดิษฐานนท  (วิทยากร) อาจารยประจําสาขาวิชา ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 1.2 การดําเนินการจัดกิจกรรม 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุม   อบรมเชิงปฏิบัติการดานจิตบริการ แก
บุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและผูมีสวนไดเสีย : อาจารยกฤตภาศ  ศักดิษฐานนท  วิทยากร
อาคาร 4  ชั้น 2  มีอาจารยอาจารยและเจาหนาท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเขารับการประชุมฯ  
ท้ังสิ้น 28  คน  ดังตารางท่ี 1  

 
   ตารางท่ี 1  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรผูเขารับการประชุมฯ 

สํานกัสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน (คน) 
1.ผูบริหารสํานักเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4 
2. กลุมงานทะเบียน 10 
3.กลุมงานสงเสริมวิชาการ 6 
4. กลุมงานบริหารสํานักงาน 5 
5. กลุมงานบัณฑิตวิทยาลัย 4 

รวม 28 
 
 3. การติดตามประเมินผล  
     สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวมปรากฏผลดังนี้  
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      ตารางท่ี 2  จิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ท่ี รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 

ดานวิทยากร     
 การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร 4.23 0.42 มาก 
 การถายทอดของวิทยากร 4.23 0.42 มาก 
 สามารถอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและตรงประเด็น 4.4 0.5 มาก 
 ใชภาษาท่ีเหมาะสมและเขาใจงาย 4.38 0.49 มาก 
ดานสถานท่ี    
 สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.11 0.32 มาก 
 ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 3.76 6.51 มาก 
 [ระยะเวลาในการอบรม / สมัมนามีความเหมาะสม 3.65 0.68 มาก 
ดานความรูความเขาใจ  3.30 1.08  
 ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ีกอนการอบรม 3.88 0.58 มาก 
 ความรู ความเขาใจในเรื่องน้ีหลังการอบรม 4.15 0.61 มาก 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลประเมินการการใชงาน google application ประยุกตใชสําหรับงานสํานักงาน 

       กิจกรรม  พบวาอาจารยและเจาหนาท่ีสวนใหญเห็นวาการอบรมเชงิปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการ
สํานักสงเสริมวิชาการ 3 ดาน ดังตอไปนี่ ดานวิทยากร  การเตรียมตัวและความพรอมของวิทยากร x  4.23 
การถายทอดของวิทยากร x  4.23  สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น x  4.4 ใชภาษา
ท่ีเหมาะสมและเขาใจงาย x  4.38  ดานสถานท่ี สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม x  4.11 ความพรอม
ของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ x 3.76 ระยะเวลาในการอบรม / สัมมนามีความเหมาะสม x 3.65  ดานความรู
ความเขาใจ ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้กอนการอบรม x 3.88ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลังการ
อบรม x 4.15 โดยผูเขารวมการอบรมมีขอเสนอแนะใหดําเนินการจัดการอบรมเพ่ือใหบุคลากรของหนวยงาน
ไดรับความรูในการปฏิบัติงานดานการใหบริการจําเปนตองมีการจัดการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความ
ตระหนัก เพ่ือใหบุคลากรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการและหาแนวทางในการใหบริการท่ี
มีประสิทธิภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 4. การปรับปรุงแกไข  
  4.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะไดมีการจัดอบรมโครงการเพ่ือใหบุคลากรของ
หนวยงานไดรับความรูในการปฏิบัติงานดานการใหบริการจําเปนตองมีการจัดการอบรมอยางตอเนื่อง เพ่ือสราง
ความตระหนัก เพ่ือใหบุคลากรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการและหาแนวทางในการ
ใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 
 

ลงชื่อ……………………………..ผูรายงานโครงการ 
     (อาจารย ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา)   
      …………../…………../…………… 
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ภาพกิจกรรมโครงการ“จิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
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1. ช่ือโครงการ   :  อบรมเชิงปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2. ความสอดคลองกับพันธกิจของหนวยงาน 
 สงเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ท้ังในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา 
 พัฒนาระบบงานใหบริการวิชาการอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐานเปนไปตามหลักเกณฑ และ

วิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
4. ความสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

องคประกอบท่ี  7  การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบงชี้ท่ี  7.1  ภาวะผูนําของสภาสถาบันและผูบริหารฯ 
  ตัวบงชี้ท่ี  7.2  การพัฒนาสถาบันสูการเรียนรู 
 องคประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบงชี้ท่ี  9.2  อัตลักษณของหนวยงาน  (เพ่ิมเติมตามเกณฑขอท่ี  3  ของตัวบงชี้ท่ี  9.1) 
5. ผูรับผิดชอบโครงการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
6. หลักการและเหตุผล 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีวิสัยทัศนท่ีสําคัญคือเปนองคกรท่ีทันสมัย  ใหบริการถูกตอง  
รวดเร็ว โดยมีพันธกิจสําคัญคือการพัฒนาระบบงานการใหบริการของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนใหมี
ประสิทธิภาพสรางความพอใจใหกับผูรับบริการ เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจดังกลาวสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน จึงไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือให
บุคลากรของหนวยงานไดรับความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ และเพ่ือสนองตอบ
ความตองการของผูรับบริการ โดยมีผูมีสวนไดเสียเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติครั้งนี้ดวย เพ่ือสามารถนํามาพัฒนา
งานใหมีประสิทธิภาพตอไป 
7. วัตถุประสงค 
 7.1 เพ่ือใหบุคลากรของหนวยงานไดรับความรูในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
 7.2 เพ่ือใหบุคลากรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
 7.3 เพ่ือหาแนวทางในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จากผู
มีสวนไดเสีย 
8. เปาหมายของโครงการ 
      8.1 เปาหมายเชิงปริมาณ 
  บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน  30 คน  
      8.2 เปาหมายเชิงคุณภาพ 
  บุคลากรของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความรูและแนวปฏิบัติท่ีดีในการ
ปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
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9. งบประมาณดําเนินการ 
  งบประมาณเงินรายได   รหัส  58MR20100017    จํานวน 60,000 บาท   
 

กิจกรรม งบประมาณ 
วันท่ี 7 พฤษภาคม  2558 
1. หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน   30  คนๆ ละ 100 บาท 1 ม้ือ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คนๆ ละ 25 บาท 1 ม้ือ 
2. หมวดคาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท  x 3.5 ชั่วโมง 
3. หมวดคาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบ  50  บาท X 30 ชุด   
- คาวัสดุ 
- คาปายจัดอบรม 

 
 

3,000 
750 

 
4,200 

 
1,500 
10,000 
1,000 

รวม 20,450 
วันท่ี  16  มิถุนายน  2558 
1. หมวดคาใชสอย 
- คาอาหารกลางวัน จํานวน   30  คนๆ ละ 100 บาท 1 ม้ือ 
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 30 คนๆ ละ 25 บาท 1 ม้ือ 
2. หมวดคาตอบแทน 
- คาตอบแทนวิทยากร  1,200 บาท  x 3.5 ชั่วโมง 
3. หมวดคาวัสดุ 
- คาเอกสารประกอบ  50  บาท X 30 ชุด   
- คาวัสดุ 
- คาปายจัดอบรม 

 
 

3,000 
750 

 
4,200 

 
1,500 
10,000 
1,000 

รวม 20,450 
รวมท้ังหมด 40,900 

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
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10. ข้ันตอนและแผนการดําเนินงาน   (PDCA) 
รายการ ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 

ข้ันวางแผนงาน(P) 
- กําหนดเปาหมายและระดับความสําเร็จ
ของโครงการ 
- เสนออนุมัติโครงการ 

            

ข้ันดําเนินการ(D) 
- จัดประชุมอบรม  

            

ข้ันสรุปและประเมินผล(C) 
-รวบรวมขอมูลและผลการดําเนินงาน 
-วิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

            

ข้ันปรับปรุงตามผลการประเมิน(A) 
1. กําหนดแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานในครั้งตอไป ใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึน 
2. จัดทําขอเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถามี) 

            

 
11. วัน เวลาและสถานท่ีในการดําเนินการ 

วันท่ี 7  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558  ณ หองลีลาวดี   อาคาร 4  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
วันท่ี 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2558 ณ หอง ๑๔๘๐๗   อาคาร 14  ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 

12. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 12.1 บุคลากรของหนวยงานไดรับความรูในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
 12.2 บุคลากรมีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานดานการใหบริการ 
 12.3 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีแนวทางในการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
13. การประเมินผลโครงการ 
 - การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมการประชุม 
 
 

ลงชื่อ……………………………..ผูเสนอโครงการ 
     (อาจารย ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา)   
      …………../…………../…………… 

 
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

............................................................................................................................................................................. 
          ลงชื่อ………………………..………………………..  
                     (อาจารย ดร.สุธาทิพย   งามนิล) 
         ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

…………../…………../…………… 
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กําหนดการ 

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 

วันท่ี  7  พฤษภาคม  2558  และวันท่ี  17 มิถุนายน   2558 
ณ  หอประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
วันท่ี  7 พฤษภาคม   2558 
13.00 น. – 13.30 น.  ลงทะเบียน 
13.30 น. – 16.30 น.  พิธีเปด/อบรมเชิงปฏิบัติการดานจิตบริการ แกบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ           
   และงานทะเบียนและผูมีสวนไดเสีย : อาจารยกฤตภาศ  ศักดิษฐานนท  
วิทยากร 
หมายเหตุ  เวลา 14.30 น. - 14.40 น พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 
 
วันท่ี  16 มิถุนายน   2558 
13.00 น. – 13.30 น.  ลงทะเบียน 
13.30 น. – 16.30 น.  พิธีเปด/อบรมเชิงปฏิบัติการดานจิตบริการ แกบุคลากรสํานักสงเสริมวิชาการ           
   และงานทะเบียนและผูมีสวนไดเสีย : อาจารยกฤตภาศ  ศักดิษฐานนท  
วิทยากร 
 
หมายเหตุ  เวลา 14.30 น. - 14.40 น พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม 
 



 16 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตบริการกับงานบริการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน” 
    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วันท่ี  ๗  พฤษาคม  ๒๕๕๘  
ณ  หอประชุมลีลาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 
ลายมือชื่อ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.-๑๒.๐๐ น. 
ลายมือชื่อ 

เวลา ๑๓.๐๐ น.-๑๖.๔๕ น. 

๑ อาจารย ดร.สุธาทิพย  งามนิล   
๒ อาจารย ดร.ภริตา  พิมพันธุ   
๓ อาจารย ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา   
๔ อาจารยธนพัฒน  วัฒนชัยธรรม   
๕ น.ส.ขนิษฐา  พวงมณีนาค   
๖ น.ส.สุทธิลักษณ  ศรีสวัสด์ิ   
๗ น.ส.วรางคณา  เขียวแกว   
๘ น.ส.ณฤนรรณ  เอ่ียมมี   
๙ น.ส.อรอุมา  ยองคํากาด   

๑๐ นางนวลศรี  ดีวันนะ   
๑๑ นางศิราณี  จตุรทิศ   
๑๒ นายนิโครธ  ชางชัย   
๑๓ น.ส.ธิติยา  หงษเวียงจันทร   
๑๔ นายเสรี  ขุนจํานง   
๑๕ นางสาวอภญิญาศิริ  กวางแกว   
๑๗ น.ส.สิริพร  อรามอรุณ   
๑๘ นายวิศรุต  พัฒนพงษ   
๑๙ น.ส.กัญจนพร  จันทรดํา   
๒๐ นายธรรมนูญ  จูทา   
๒๑ นางกัญญชพร  จันติวงค   
๒๒ น.ส.วริศนันท  ทัดนุม   
๒๓ นายนิรันดร  มุจรินทร   
๒๔ นายพัทธชยันภ  ธนวัตพลิน   
๒๕ นางวรรฒนา  ไวยมิตรา   
๒๖ น.ส.วลิัยลักษณ  ถํ้าทองพัฒนา   
๒๗ น.ส.ณัฐชนันท  สนธิรักษ   
๒๘ น.ส.อําภาพร  กอนตน   
๒๙ นายธราธาร  คําเอ่ียม   
๓๐ อาจารยกฤตภาศ  ศักดิษฐานนท  

(วิทยากร) 
  

 


