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1. ชื่อผลงาน 

 1.1 ชื่อภาษาไทย “การจัดท าระบบฐานข้อมลูวิจัยเพื่อการบรหิารงาน” 

 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ “Research Database for Data Management” 

2. ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานวิจัยและพฒันา กลุม่ภารกจิพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

3. ปีท่ีด าเนินการ พ.ศ. 2561 

4. ค าส าคัญ :  ฐานข้อมูล, วิจัย, การบรหิารงาน  

5. เป้าหมาย: 

 5.1 มีฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อจัดเก็บข้อมลูใหเ้ป็นระบบ ง่ายต่อการค้นหา 

 5.2 ผู้รบับริการไดร้ับการบริการทีร่วดเร็วยิ่งขึ้น 

 6. ปัญหาและสาเหตุ: 
 6.1 เป้าหมายหลกั: เพื่อสร้างฐานข้อมลูทีส่ามารถด าเนินการสบืค้นง่าย โดยมีฐานข้อมลู 4 ส่วน ดังนี้
  ส่วนที่ 1 ด้านข้อมูลการพจิารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันราชานุกูล ทีส่ามารถ
  สืบค้นข้อมลูงานวิจัยที่ขอรบัจริยธรรมการวิจัย การติดตามความเคลื่อนไหวของการพจิารณา
  งานวิจัยน้ันๆ ให้เป็นปจัจบุัน ข้อมลูของคณะกรรมการผู้พจิารณาจริยธรรมการวิจัย และผล
  การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยแต่ละเรือ่ง 
  ส่วนที่ 2 ด้านข้อมูลนักวิจัย ทีส่ามารถสืบค้นประวัติ ความเช่ียวชาญ และผลงานวิจัยที่ได้
  ด าเนินการไป 
  ส่วนที่ 3 ด้านการน าเสนอและเผยแพรผ่ลงานวิจัยแต่ละเรือ่งในการประชุมวิชาการต่างๆทัง้
  ในและนอกกรมสุขภาพจิต 
  ส่วนที่ 4 แบบฟอรม์ทีเ่กี่ยวข้องกบัการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันราชานุกูล  
      ผลลัพธ์ที่คาดหวัง: มีฐานข้อมลูงานวิจัยเพื่อการบริหารข้อมูลจ านวน 1 ฐาน 
 6.2 กลุ่มงานวิจัยและพฒันา มีจุดมุง่หมายการด าเนินงานเพือ่ส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากร  
 ความรู้และทกัษะในการพฒันางานวิจัย/นวัตกรรม ด้านภาวะบกพร่องทางสติปัญญาให้ได้มาตรฐาน 
 และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรบัในระดบัอาเซียน โดยมีใหบ้รกิารต่างๆ ดังนี ้
            1) ส่งเสริม สนับสนุนและให้การปรึกษาด้านการท างานวิจัย/นวัตกรรม 
            2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านงานวิจัย  
            3) ให้บริการพจิารณาจริยธรรมการวิจัย แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ที่ขอเข้า
  เก็บข้อมูลภายในสถาบันราชานุกูล 
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 4) สนับสนนุการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของบุคลากรในสถาบันราชานุกุลในเวทีต่างๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 
 5) เป็นศูนย์กลางรวบรวมผลงานและข้อมูลด้านการวิจัยของสถาบันราชานุกลู 

โดยสถิติการให้บริการตัง้แต่ปี 2558 – 2560 เป็นดังนี ้

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนการการด าเนินงานของกลุ่มงานวิจัยและพัฒนา 

หัวข้อ 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
1. จ านวนโครงการวิจัยทีเ่สนอขอพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัย (เรื่อง) 

9 24 20 
(ณ 20 มิ.ย. 61) 

2. จ านวนบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านงานวิจัย (คน) 

25 41 29 
(ณ 20 มิ.ย. 61) 

3. จ านวนการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยแต่ละเรือ่ง
ในการประชุมวิชาการต่างๆ (เรื่อง) 

14 5 3 
(ณ 20 มิ.ย. 61) 

 

 จากตารางที่ 1 พบว่า จ านวนโครงการวิจัยทีเ่สนอขอพิจารณาจริยธรรมการวิจัย/ บุคลากรส่งเสริม

และสนบัสนุนให้บุคลากรได้พฒันาศักยภาพและสมรรถนะด้านงานวิจัย และน าเสนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยแต่

ละเรื่องในการประชุมวิชาการต่างๆ มีจ านวนเพิ่มมากในทุกปี โดยมีการเกบ็บันทกึข้อมลูอยู่ในรปูแบบของ

ข้อมูลไฟล์ Microsoft excel ซึ่งสามารถสรุปปัญหาของการเก็บบันทึกข้อมูลได้ดังนี ้

 1) สืบค้นหาข้อมูลได้ยาก 

 2) การลงข้อมลูซ้ าซ้อนในแตล่ะส่วนของข้อมลู (การพจิารณาการวิจัย การอบรม การน าเสนอผลงาน)  

 3) การสง่บุคลากรที่ซ้ าซ้อนในการอบรมเรื่องเดียวกัน  

 4) การลงข้อมลูต้องปรบัรปูแบบใหมห่ลายครั้ง เพื่อให้เพียงพอกับจ านวนหรอืรายละเอียดของเนือ้หา 

 5) การด าเนินงานพจิารณาจริยธรรม ยังไมม่ีฐานข้อมลูระบบและการจัดการเก็บข้อมูลที่มี

 ประสิทธิภาพ 

 6) การขอแบบฟอรม์หรือติดตามความก้าวหน้าของการยื่นพจิารณาจริยธรรม นักวิจัยจะต้องติดต่อกับ

เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา เห็นความส าคัญของปญัหาการจัดเก็บข้อมลูงานวิจัย ข้อมลูนักวิจัย ข้อมลู

การฝกึอบรม และการน าเสนอหรือเผยแพรผ่ลงานวิชาการ จึงได้จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัย เพื่อให้ได้ฐานข้อมลู

งานวิจัย ที่สามารถจัดการข้อมลูงานวิจัยได้อย่างเป็นระบบและมปีระสิทธิภาพ 
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7. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

 7.1 ก่อนแก้ไขปัญหา 

  7.1.1 ข้ันตอนการด าเนินงาน 

  กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาได้ด าเนินการตามกระบวนการและจัดเกบ็ข้อมลูตามกระบวนต่างๆ 

ดังนี ้

1) กระบวนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรรมการทบทวนโครงการวิจัย 2 สัปดาห์  

แจ้งผลการวิจัย (หนังสือแจ้ง/โทรศัพท์/อีเมล) 

ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

- ออกเลข การรับรอง 

- เจ้าหน้าที่ประสานหน่วยงานที่
เก็บข้อมูลกับนักวิจัย  

ให้นักวิจัยด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
และส่งให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบการแก้ไข  

ให้นักวิจัยด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการวิจัย
เพื่อส่งเข้าคณะกรรมการ
พิจารณาใหม่  

ตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณา 

แจ้งรายละเอียดเหตุผล

และแนะน าการส่งเพื่อ

พิจารณาใหม่  

แจ้งปิดโครงการ 

นักวิจัยแจ้งการประเมินต่อเน่ืองโครงการวิจัยภายหลังได้รับการรับรองและส่งเอกสาร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

นักวิจัยส่งหนังสือขอรับการพิจารณาจริยธรรม/เก็บข้อมูล 

เจ้าหน้าที่ประสานเก่ียวกับเอกสารที่ใช้เพื่อให้นักวิจัยเตรียมเอกสารยื่นตามแบบฟอร์ม  

นักวิจัยส่งเอกสารตามแบบฟอร์ม 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอประธานฯ เพื่อพิจารณากรรมการผู้ทบทวนและประเภทการพิจารณา 

ครบ 

ไม่ครบ 
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2) กระบวนงานพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท างานวิจัย/นวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอประธานเพื่อพิจารณาหรือมอบกรรมการทบทวน 

กรรมการผู้ทบทวนพิจารณา 

ตรวจสอบเอกสารและผลการพิจารณา 

นักวิจัยส่งข้อมูลหรือ

เอกสารเพิ่มเติม 
เจ้าหน้าที่แจ้งผลการพิจารณา 

นักวิจัยเก็บข้อมูลต่อ แจ้งปิดโครงการ 

รับเรื่องการอบรมพฒันาศักยภาพบุคลากร

ด้านการท างานวิจัย/นวัตกรรม 

ประชาสมัพันธ์การอบรมให ้
หน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 

คัดเลือกบุคลากรทีม่ีคุณสมบัติเข้าร่วมอบรม 

ประสานงานกบัฝ่ายทรัพยากรบุคคลเกี่ยวกับการสง่บุคลากร

เข้าอบรมและค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ถ้าม)ี 

รวบรวมใบประกาศหรือหลักฐานการอบรม 

ติดตามผลการพฒันาและการน าไปใช้ 

การเกบ็บันทึกข้อมลูลงในไฟล์ Excel 
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3) กระบวนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากรท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องการประชาสัมพันธ์น าเสนอผลงานในเวทีต่าง ๆ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ภายในและต่างประเทศ 

ประชาสมัพันธ์ใหห้น่วยงานต่าง ๆ ร่วม

ส่งผลงานน าเสนอหรือเข้าประกวด 

เตรียมผลงานร่วมกับเจ้าของผลงาน 

เพื่อสง่เข้ารับการคัดเลือกน าเสนอ 

แจ้งผลการคัดเลือกน าเสนอ 

ลงทะเบียนและเตรียมผู้น าเสนอและผลงาน 

ในการน าเสนอ ทั้งในรูปแบบ Oral และ Poster 

รวบรวมใบประกาศและหลักฐานการน าเสนอ 

การเกบ็บันทึกข้อมลูลงในไฟล์ Excel 
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โดยการจัดเกบ็ข้อมลูทั้งหมดอยู่ในรูปแบบของไฟล์ Microsoft excel 

 

รูปภาพที่ 1 แสดงการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงานพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการท างานวิจัย/นวัตกรรม 

 

รูปภาพที่ 2 แสดงการจัดเก็บข้อมูลกระบวนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ์
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7.1.2 ประเด็นปัญหา 

ประเด็นปญัหา สาเหตุ/ปจัจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
1. กระบวนงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ท างานวิจัย/นวัตกรรม 
1.1) การลงข้อมลูซ้ าซอ้นในแต่ละส่วนของข้อมลู 
1.2) การสง่บุคลากรที่ซ้ าซอ้นในการอบรมเรื่อง
เดียวกัน 
2. กระบวนงานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของบุคลากรท้ังในระดับประเทศและต่างประเทศ 
2.1) เอกสารบทคัดย่อไม่มีแหล่งเกบ็ที่ชัดเจน 
2.2) การเกบ็ส าเนาหลักฐานเสี่ยงต่อการสญูหาย 
3. กระบวนงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
3.1) การสบืค้นหาข้อมลูได้ยาก 
3.2) การลงข้อมลูต้องปรบัรปูแบบใหมห่ลายครั้ง 
เพื่อใหเ้พียงพอกบัจ านวนหรือรายละเอียดของ
เนื้อหา 
3.3) การด าเนินงานพิจารณาจริยธรรม ยังไม่มี
ฐานข้อมูลระบบและการจัดการเกบ็ข้อมลูที่มี
ประสิทธิภาพ 
3.4) หากผู้วิจัยต้องการทราบความก้าวหน้าของการ
ยืน่พิจารณาจริยธรรม นักวิจัยจะต้องติดต่อกับ
เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

ปัจจัยด้านวิธีการ (Process Error) ได้แก่ เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมลูทีซ่้ าซ้อน ไม่มกีารอพัโหลดแบบฟอร์ม
การยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัยทีส่ามารถดาวน์
โหลดได ้เจ้าหน้าที่ต้องลงไฟลเ์ฉพาะเครื่องนั้นอีก
ทั้งยังลงข้อมูลพร้อมกันไม่ได้ 
ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environment  Error) 
ได้แก่ เนื่องจากเป็นไฟล์ข้อมลูจงึเสี่ยงในเรื่องของ
คอมพิวเตอรเ์สีย หาเอกสารไม่พบ เอกสารเสี่ยง
โดนไวรัส  
ปัจจัยด้านเครื่องมือ อปุกรณ์ (Tools/Equipment  
Error) ได้แก่ ไม่มีโปรแกรมหรือฐานข้อมลูที่ใช้
จัดการและเก็บข้อมลูอย่างปลอดภัย 

 

7.2 วิธีการแก้ไขปัญหา 

 ระยะเวลาด าเนินการ ธันวาคม 2560 – กันยายน 2561 

 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ ระดับความส าเร็จของการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลของหน่วยงาน   

 วิธีการแก้ไข มีการด าเนินงานดังนี ้

กิจกรรม/เดือน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมเพื่อพฒันา
ฐานข้อมูลงานวิจัย 

          



กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา รางวัลดีเด่น CQI ปี 2561 
 

กิจกรรม/เดือน ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2. ออกแบบรายงานที่
ต้องการ 

          

3. จัดท าร่างฐานข้อมูล           
4. ปรับปรงุฐานข้อมลูให้
เหมาะตรงกับความ
ต้องการ 

          

5. ลงข้อมลูในฐานข้อมลู           
6. สรุปและประเมิน
ฐานข้อมูล 

          

7. จัดท ารายงานจาก
ฐานข้อมูล 

          

 

การจัดท าฐานข้อมลูงานวิจัย 

1. สร้างฐานข้อมูลวิจัย โดยสามารถเข้าถึงได้จาก http://www.rajanukul.go.th/ จากนั้นกด “Data 

Center” จากนั้นกด “ฐานข้อมลูงานวิจัย” เข้าสู่ฐานข้อมลูงานวิจัย 

http://www.rajanukul.go.th/research/   
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2. ภายในฐานข้อมูลงานวิจัยประกอบไปด้วย การขอพจิารณาจริยธรรมการวิจัย ข้อมลูนักวิจัย ข้อมลู

งานวิจัย ข้อมูลการอบรม ข้อมลูการเผยแพร่ และการดาวนโ์หลดเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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3.  ส่วนที่ 1 งานวิจัยที่ขอรับการพิจาณา จะแสดงรายละเอยีดเกี่ยวกับงานวิจัยที่ขอยื่นจริยธรรมการวิจัย 

โดยผู้ทีจ่ะสามารถเข้ามาใช้งาน จะต้องได้รบัการอนุมัตริหสัใช้งานจากเจ้าหน้าที่ และจะสามารถดูได้

เฉพาะงานวิจัยของตนเองได้เท่านั้น  

 
 

4. ส่วนที่ 2 ข้อมูลนักวิจัย จะแสดงช่ือของนกัวิจัยทั้งหมดทีด่ าเนินงานวิจัยในสถาบันราชานุกลู ทั้ง

บุคลากรของสถาบันราชานุกลูและบุคลากรภายนอกทั้งหมด ที่ขอยื่นการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ สถาบันราชนุกลู โดยในการเข้าถึงในส่วนที่ 2 นี้เปิดเป็นสาธารณะ บุคลากรของสถาบันราชนุกลู

หรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลได ้
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5. ส่วนที่ 3 ข้อมูลงานวิจัย จะแสดงช่ือของงานวิจัยที่ด าเนินการในสถาบันราชานุกูลทั้งหมด หากงานวิจัย

มีการด าเนินงานที่แล้วเสร็จจะมกีารแนบเอกสารบทคัดย่อของโครงการวิจัยร่วมด้วย รวมไปถึงหาก

งานวิจัยดังกล่าวมีการตพีิมพห์รือการน าเสนอผลงาน จะมีแถบแสดงในงานวิจัยน้ันๆด้วย โดยในการเข้าถึง

ในส่วนที่ 3 นี้เปิดเป็นสาธารณะ บุคลากรของสถาบันราชนุกลูหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูข้อมลูได ้

 

6. ส่วนที่ 4 ข้อมูลการอบรม จะแสดงช่ือ ประเภท วันที่ สถานที่ และจ านวนผูเ้ข้ารบัการอบรม โดยในการ

เข้าถึงการใช้งาน จะอนุญาตเฉพาะเจ้าหน้าที่ภายในสถาบันราชานุกูลเท่านั้น ในการเข้าถึงส่วนดังกล่าว 
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7. ส่วนที่ 5 ข้อมูลการเผยแพร่ จะแสดงข้อมลูงานวิจัยที่ได้รบัการเผยแพร่ประเภทการตีพมิพ์และการ

น าเสนอผลงาน ปีทีเ่ผยแพร่ รวมไปถึงช่ืองานวิจัยทีเ่ข้าร่วมการเผยแพร่ โดยในการเข้าถึงในส่วนที่ 5 นี้เปิดเป็น

สาธารณะ บุคลากรของสถาบันราชนุกูลหรือบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูข้อมูลได ้

 

 

8. ส่วนที่ 6 เอกสารดาวน์โหลด เพื่อประกอบการยื่นพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันราชานุกูล และ

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัยภายในสถาบัน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.3 ข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลัง 

ตัวแปรที่ศึกษา เป้าหมาย ข้อมูลก่อนการ
แก้ปัญหา 

ข้อมูลหลังการ
แก้ปัญหา 

เปรียบเทียบผล 
(เพิ่มข้ึน/ลดลง/เท่าเดิม) 

1. ระดับ
ความส าเรจ็
ของการพฒันา
ปรับปรงุ
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงาน   

ข้ันตอนที่ 3 
มีการน าเข้าข้อมูล
เพื่อปรับปรงุ
ฐานข้อมูลของ
หน่วยงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
: มีฐานข้อมูล
งานวิจัยที่เป็น
ปัจจุบันจ านวน 1 
ฐาน 

การสบืค้นหาข้อมลู
ยาก การลงข้อมลู
ซ้ าซ้อนในแต่ละส่วน
ของข้อมูล การลง
ข้อมูลต้องปรับ
รูปแบบใหม่หลาย
ครั้ง เพื่อให้เพียงพอ
กับจ านวนหรือ
รายละเอียดของ
เนื้อหา 

ฐานข้อมูลทีส่ามารถ
จัดการข้อมูล โดย
แบ่งส่วนการใช้งาน 
6 ส่วน คือ 
1) งานวิจัยขอ
พิจาณา 
2) ข้อมูลนักวิจัย 
3) ข้อมูลงานวิจัย 
4) ข้อมูลการอบรม 
5) ข้อมูลการ
เผยแพร ่
6) การดาวน์โหลด
เอกสาร  

มีฐานข้อมูลงานวิจัย ที่
สามารถด าเนินการ
เก็บข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

2. ระยะเวลาใน
การด าเนินงาน
วิจัย 

ลดระยะเวลาใน
การติดต่อ
ประสานงานการ
ขอพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย 

ใช้ระยะเวลาในการ
ประสานงานเพื่อ
ติดต่อขอรับ
แบบฟอร์มและการ
ติดตาม
ความก้าวหน้าของ
การพิจารณา
จริยธรรมจาก
เจ้าหน้าที่  

สามารถโหลด
แบบฟอร์มและ
ติดตาม
ความก้าวหน้าได้จาก
ฐานข้อมูลงานวิจัย
ในเวลาน้ันๆ ตาม
ความต้องการ 

ลดข้ันตอนในการ
ติดต่อประสานงาน 
สามารถด าเนินการ
พิจารณาและติดตาม
ความก้าวหน้าได้
ตลอดเวลา 

 

8. บทเรียนท่ีได้รับ :  

 ผู้ใช้บริการ   สามารถเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย ลดข้ันตอนและระยะเวลาในการติดต่อ
ประสานงาน 
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 ระบบงาน การปรบัระบบงานต้องเริม่จากกระบวนการในการลงฐานข้อมลูงานวิจัย โดยช้ีแจ้ง
ข้ันตอนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 บุคลากรผูป้ฏิบัติ  ทราบขั้นตอนการด าเนินงาน มีการจัดการข้อมูลวิจัยอย่างระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

  
9. การผลงานน าไปใช้ประโยชน์ 

   - สามารถน าไปใช้กับการจัดเกบ็ข้อมลูภายในหน่วยงาน เพือ่บรหิารข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
10. การติดต่อกับทีมงาน:  

 นายชินดนัย ไชยเสนา ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 
 โทรศัพท์ 02 248 8900 ต่อ 70326 หรือ 081 765 1794 

 E-mail: researchrajanukul@gmail.com  
 
11.คณะท างาน:   
 11.1 นางจินตนา มงคลพิทกัษ์สุข หัวหน้าทีม 
 11.2 นางสาวอรอุมา  คงทวีเลิศ สมาชิก 
 11.3 นางสาวอัจจมิา ศิริพิบลูย์ผล สมาชิก 
 11.4 นางทิพย์เมธี  เมฆพันธุนารถ สมาชิก 
 11.5 นายชินดนัย  ไชยเสนา สมาชิก 

 

 


