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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 



ค าน า 
 
 กระบวนการจัดการความรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งในการพัฒนาระบบราชการ ซึ่ง
จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 
ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่ าง
สม่ าเสมอ โดยต้องรับข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ต่างๆ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมต่อสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้  
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับทัศนคติต่างๆ ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็ นบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างท่ัวถึง 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามน โยบายและ พันธกิ จ ของมหาวิทยาลั ย  ร วมทั้ ง มี น โ ยบายและแนวทาง พัฒนาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2563 เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ในปีงบประมาณพ.ศ. 2562 คณะฯ จึงได้จัดกิจกรรม เรื่อง “แนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ” 
และ “การบูรณาการงานวิจัยกับการพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือหาแนวทางปฏิบัติที่ดีให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตลอดจนการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เผยแพร่ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป 
 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM)  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

                 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. ชื่อหน่วยงาน 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
2. หัวข้อการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 โครงการการจัดการความรู้ (KM) หัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
นอกชั้นเรียนและการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
3. สรุปผลการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

3.1 หลักการและเหตุผล 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้คณะมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้

และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในคณะซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนใน
คณะสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้สถาบันมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด  ซึ่งกระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ 
ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และการ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะ การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ 
การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรู้ในคณะให้ดียิ่งขึ้น คณะเทคโนโลยีการเกษตร ตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของ
กิจกรรมการจัดการความรู้ จึงได้จัดท าโครงการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนเห็นความส าคัญของการจัดการ
ความรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรให้เข้มแข็งและเกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 
 



3.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือน าเอาความรู้ในองค์กร หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรสายวิชาการ มาถ่ายทอด

ประสบการณ์ในการท างานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย และหาแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. เพ่ือน าเอาความรู้ในองค์กร หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรสายสนับสนุน มาถ่ายทอด
ประสบการณ์ในการท างาน เพ่ือหาแนวปฏิบัติที่ดีในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะ
น าไปสู่การพัฒนางานด้านการบริการ 

 
 3.3 แนวทางการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มีการด าเนินงานการ
จัดการความรู้สอดคล้องกับการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ เพ่ือเตรียมการด าเนินงานจัดการความรู้ 
การระดมแลกเปลี่ยนความรู้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมเอ้ืองช้างน้าว คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 
 กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 กิจกรรมที่ 2 การจัดการแลกเปลี่ยนความรู้แก่บุคลากรสายวิชาการ ด้านการเรียนการสอนและ
การวิจัย เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องพิมาน โรงแรมดิเอ็มเพลสเชียงใหม่  
 กลุ่มเป้าหมาย : คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 กิจกรรมที่ 3 ประชุมสรุปผลการจัดการความรู้และน าผลไปปรับปรุง เป็นการประชุม
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือสรุปผลการจัดการความรู้และ
ปรับปรุงแก้ไข เพ่ือน าไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 
 กลุ่มเป้าหมาย : คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

3.4 สรุปผลการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
คณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินการตามแผนการ

จัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
ประเด็นความรู้เรื่อง : การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 



องค์ความรู้ที่ได้ : แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและการ
น านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 
 
4 สรุปผลการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ (KM) 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ได้ด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอนดังนี้ 
1)  การก าหนดความรู้หลักที่จ าเป็น (การบ่งชี้ความรู้) 
การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฎีและการปฏิบัติ การเรียนรู้จากผู้ประกอบการ 

การศึกษาดูงาน เป็นต้น การจัดกิจกรรมการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาระหว่างเรียนเพ่ือเพ่ิม
ประสบการณ์การเรียนรู้ การท างาน การประกอบอาชีพ 

วิธีการสู่ความส าเร็จ  
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ของคณะเพ่ือวางแผนแนวทางการด าเนินงานท าให้เกิด

กิจกรรมการบ่งชี้ความรู้ มีการวิเคราะห์ทบทวนการจัดการความรู้ในตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 พบว่าการ
เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่  
เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐาน TQF 
 

   
  

2)  การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ (การสร้างและแสวงหาความรู้) 
 การส ารวจคณาจารย์ในคณะที่มีความรู้และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีการจัด
กิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 



วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 เชิญ ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เป็นผู้ที่
มีความรู้และประสบการณ์มาให้ความรู้ ในด้านการจัดการเรียนรู้ผ่านโจทย์วิจัยชุมชน ในรายวิชาการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยมีการจัดการเรียนการสอนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติตามรายละเอียด มคอ.3 
ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งการประเมินทักษะการเรียนรู้ที่ได้ของนักศึกษา 

 

    
 

3)  การสร้างความรู้/แนวปฏิบัติ  (การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้) 
 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มผู้สอนที่มีการเสริมทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน และน า
นักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในภาคเรียนที่ 2/2561 เพ่ือการประมวลและกลั่นกรองความรู้ 

 วิธีการสู่ความส าเร็จ 
 เสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนดังนี้ 

 การศึกษาดูงานที่โรงงาน Premium Food Ltd. วิสาหกิจชุมชนบ้านแคว (ด้านการ
แปรรูปผัก ผลไม้) และโรงงานแคบหมูแม่แช่ม 

 การจัดโครงการผู้ประกอบการเกษตรและอาหารรุ่นใหม่ น านักศึกษาเรียนรู้การเป็น
ผู้ประกอบการ ณ Monkey Farm Oraganic Thailand 
 

 



        
 

      
 

4)  การประยุกต์ใช้ความรู้/แนวปฏิบัติในงาน (การเข้าถึงความรู้) 
การจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการ

จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  
 
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในเว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในคณะ หัวข้อ การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ในกิจกรรม “การ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการบูรณาการวิจัย” ประจ าปี 2562 วันที่ 13 
พฤษภาคม 2562 ห้องวิมาน โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่  



 

 
 

         
 
 

5)  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การน าความรู้/แนวปฏิบัติไปใช้ (การแบ่งปันแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
ความรู้ การเรียนรู้)  
 การจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจ าปี 2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมเอ้ือง
ส าเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
   วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 การน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่าน
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ธิดารัตน์ หน่อสุวรรณ หัวหน้า
ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร ในกิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้” ประจ าปี 2562 วันที่ 



10 พฤษภาคม 2562 ห้องประชุมเอ้ืองส าเภางาม ชั้น 2 คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
 
 

        
 

 

6)  การปรับปรุงเป็นชุดความรู้/แนวทางปฏิบัติ 
 ปรับปรุงแนวปฏิบัติที่ดี การเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ตามข้อเสนอแนะที่ ได้จากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  KM ของคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร  
  
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตรน าแนวปฏิบัติ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
นักศึกษา 

 

7)  การประเมินผลการด าเนินงานและรายงานต่อมหาวิทยาลัย  
ประเมินผลตามตัว KPI ที่ก าหนด ได้ผลดังนี้ 
 

ประเด็นตัวช้ีวัด (KPI) : ผลการด าเนินงาน 
1) ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้

ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และกระบวนการ
น านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษานอกชั้นเรียนผ่านการจัดการเรียนการสอน
ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ



ประเด็นตัวช้ีวัด (KPI) : ผลการด าเนินงาน 
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะ
การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และ
กระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ 
ในระดับมาก (ระดับ 3.51) 

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.81 

3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริม
ทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน 
และกระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอก
สถานที ่ในระดับมาก (ระดับ 3.51) 

ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78 

 
     วิธีการสู่ความส าเร็จ 

 การจัดท าแบบประเมิน เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
 จัดท ารายการผลการประเมินต่อคณะ และมหาวิทยาลัย  

 

5 ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการความรู้ 
จากขั้นตอนตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเป้าหมายให้เกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการท างานของคณะฯ และมีองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นดังนี้ 
1) แนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียนและการน านักศึกษา

ไปเรียนรู้นอกสถานที่ 
2) แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนการสอนและบริการวิซาการ 
3) แนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาขั้นตอนการให้บริการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
6 ผลจากการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษานอกชั้นเรียนและการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) 



ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษานอกชั้นเรียน และ
กระบวนการน านักศึกษาไปเรียนรู้นอกสถานที่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) 

 
7 ปัญหาที่พบจากการจัดการความรู้ 

เนื่องจากคณะฯ มีโครงการที่ต้องบริหารจัดการเป็นจ านวนมาก และมีบุคลากรที่จ ากัด ท าให้การ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้สามารถท าได้ในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้น 

 
8 แนวทางการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2563 

แนวทางในการจัดการความรู้ของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้วางหัวข้อและแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1) ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ เพ่ือก าหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ 

2) การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (KM) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีการก าหนด
ประเด็นที่สนใจและกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา 

3) ด าเนินการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
4) จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะกรรมการการจัดการความรู้ (MK) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 

1. อาจารย์นริศรา    วิชิต 
2. อาจารย์เบญจมาศ สันต์สวัสดิ์ 
3. อาจารยฺ ดร.สุพรรณิการ์ กล่อมจอหอ 
4. อาจารย์ธิดารัตน์  หน่อสุวรรณ 
5. ผศ.อัตถ ์  อัจฉริยมนตรี 
6. อาจารย์ ดร.สรุจพิสิษฐ์ พยัคฆภาพ 
7. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ครุฑไทย 
8. ผศ.ดร.นักสิทธิ์  ปัญโญใหญ่ 
9. อาจารย์ ดร.สายบัว เข็มเพ็ชร 
10. อาจารย์ ดร.ทิตา  สุนทรวิภาต 
11. อาจารย์ ดร.นิราภรณ์ ชัยวัง 
12. นางธัญวรรณ์  ศรีเดชะกุล 
13. นางอรพินธ์  นาค า 
14. นายธีรพงศ์  เตชาติ 
15. นางสาวเกตุนภา  ไทยหนุ่ม 
16. นายสามารถ  มณีมงคล 
17. นางสาวเกื้อกูล  ปุ๊ดผาม 
18. นางสาวปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ 


