
  
 
 
 
 

 
ประกาศสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

เรื่อง  มาตรการและระบบการดำเนินงานให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการดำเนินงาน 
  ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

 

--------------------------------- 
 

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ได้จัดทำมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจงาน/
ลักษณะงาน 
 อาศัยอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาชนต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา  ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย   
รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  เพื่อพัฒนาร่างกาย 
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย  โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความ
ต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้งส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม 
และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคม      
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ
ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วน
ร่วมในการวางแผนตามนโยบายการจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินการตามภารกิจงานหรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้มีการ
กำหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ ระยะเวลาในการมีส่วน
ร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทางการเข้ามา       
มีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่าน
ทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็นตามแบบสอบถามมีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาและนำ
ข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน รายละเอียดตามมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                         ประกาศ ณ วันที่  28   มิถุนายน   พ.ศ. 2564 
 
 
 

(นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์) 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 



 
 

มาตรการและระบบการดำเนินงาน 
ให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมในการดำเนินงาน 

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ.2560 ได้กำหนดเรื่อง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ต่อนโยบายการพัฒนาของภาครัฐตามมาตรา ๕๔ รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสอง
ปี ตั้งแต ่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รฐัต้องดำเนินการให้เด็กเล็ก
ได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วม     
ในการดำเนินการด้วย  รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ รวมทั้ง
ส่งเสริม ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ  โดยรัฐมีหน้าที่ดำเนินการ กำกับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัด
การศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กำหนดให้หลักการจัดการศึกษาให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา    
โดยมีการกระจายอำนาจสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมหลายๆ ภาคส่วน ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนตามนโยบาย
การจัดการศึกษา และขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป 
 ในการนี้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ได้เล็งเห็นความสำคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจงาน
หรือลักษณะงาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ  ได้มีการกำหนดมาตรการ แนวทาง
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน วิธีการดำเนินการ ขั้นตอน กระบวนการ กำหนดปฏิทินการดำเนินงานมีระยะเวลาในการมี
ส่วนร่วมของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีกรอบแนวทาง การเข้ามา
มีส่วนร่วม การวางแผนการดำเนินการ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแสดงความคิดเห็นผ่าน
ทางเว็บไซต์ หรือการแสดงความคิดเห็น ตามแบบสอบถาม และการประชุม อบรม สัมมนา การประชาพิจารณ์ 
ได้มีการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหา และนำข้อเสนอแนะ ปัญหา มาปรับปรุง พัฒนา ต่อไป  
 
2. ข้อมูลหน่วยงาน 
 

ชื่อหน่วยงาน  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ 
ตั้งอยู่เลขที่ 393/2 หมู่ที่ 9  ชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองชัยภูมิ  
จังหวัดชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 0-4405-6766 โทรสาร 0-4405-6768   
Website : http://www.sesao30.go.th 
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3. การวางแผนมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนนิงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 แนวทางการวางแผนมาตรการตามภารกิจ/ลักษณะงาน ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วม  
ในการวางแผนเพื่อให้ทุกกลุ่มงานที่มีภารกิจงาน/ลักษณะงาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา    
ชัยภูมิ  ร่วมรับผิดชอบ โดยมีกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการรวบรวม 
เรื่อง สรุปรายงานผลการดำเนินงาน การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยกำหนดให้มีแนวทางการดำเนินงาน ร่วมกันและให้ถือปฏิบัติ โดยมีขั ้นตอน ให้ศึกษา
ภารกิจงาน กำหนดมาตรการ กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและสรุปรายงานผล เป็นต้น จึงจำเป็น
จะต้องมีมาตรการ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ปี พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 พร้อมทั้งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4. คำจำกัดความ 
 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม  
จากการดำเนินการของส่วนราชการ เช่น ข้าราชการในสังกัด เด็กนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และประชาชนทั่วไป 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การมีส่วนร่วมที่เป็นอิสระโดยความสมัครใจ ในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมลงมือการปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และการให้ประชาชน กลุ ่ม ชุมชน ร่วมกันคิดและตัดสินใจกำหนด          
ทิศทางการพัฒนาการดำรงชีวิต ร่วมปฏิบัติตามแผนของกลุ่มหรือของชุมชนและรับประโยชน์ร่วมกันโดยรัฐ     
เป็นเพียงผู้สนับสนุน 
 
5. ขั้นตอนและมาตรการดำเนินการ 
 

ขั้นตอน มาตรการดำเนินการ 
1. ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน 
ของกลุ่ม 

ศึกษาภารกิจงาน/ลักษณะงาน ที่ต้องมีการกำหนดมาตรการ กลไก 
หรือระบบในการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
 

2. กำหนดมาตรการหลัก 2.1. มีการบันทึกสั่งการจากผู้บริหาร ที่ให้ทุกภาคส่วนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น ร่วมดำเนินการ      
ในภารกิจงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
2.2. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการที่มีส่วนร่วม 
2.3. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน 
ของทุกกลุ่มงาน ตามข้อเสนอแนะ /ข้อคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย ว่าให้ดำเนินการ อย่างไรบ้าง 
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ขั้นตอน มาตรการดำเนินการ 
 2.4. ให้ผู้รับผิดชอบ นำผลสรปุไปดำเนินการ ปรับปรุง พัฒนา 

แก้ไข ให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน ต่อไป 
2.5. เมื่อผู้รับผิดชอบ ปรับปรุง พัฒนา  แก้ไข ดำเนินการเรียบร้อย
แล้วมีผลข้อดีหรือข้อเสียอย่างไร 
2.6. มีการบันทึกเสนอ รายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะ 
โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ให้ความเห็นชอบ 
2.7. มีการสรุปรายงานผลการเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน 
ภายในปีงบประมาณ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ต่อไป 
 

3. กำหนดมาตรการเสริม 3.1 กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน จะต้องส่งหลักฐานที่แสดงถึงการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้มีส่วนร่วมในการ  
ดำเนินงาน 
  - มีลักษณะเป็นสรุปรายงานผล รายงานการประชุมภาพประกอบ
หรือหลักฐานอื่นๆ ที่เหมาะสม 
  - มีเนื้อหาแสดงถึงตัวอย่างการดำเนินงานตามที่ระบุไว้ในกรอบ 
แนวทางและขั้นตอน 
 

4. กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชน
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน 

4.1. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ต้องกำหนดการเข้ามามีส่วนร่วม     
เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ต่อการดำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน มี 3 แนวทาง 
  - แสดงความคิดเห็น ผ่านทางเว็บไซต์ ของสำนักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
  - ใช้แบบสอบถาม ส่งถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - การประชุม/อบรม/สัมมนา/การประชาพิจารณ์ การรับฟัง 
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
4.2. มีการรายงานสรุปผล การเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละภารกิจงาน 
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและนำไปปรับปรุง พัฒนา แก้ไข ให้ดีขึ้น
มั่นคงยั่งยืนต่อไป 
 
 

5. กำหนดปฏิทิน การกำกับ 
ติดตามผลการดำเนินการ ตาม 
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย 

5.1. ปฏิทินการติดตามผลการดำเนินการ ตามข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  - ผู้รับผิดชอบ ของทุกกลุ่มงาน ดำเนินการเสร็จ ส่งสรุปรายงาน 
ผลการดำเนินงานตามภารกิจงาน/ลักษณะงาน ภายในไตรมาสที่ 2 
หรือภายในไตรมาสที่ 4 
5.2. ผลสำเร็จของการดำเนินงาน เป็นไปตามมาตรการมีส่วนร่วม 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ชัยภูมิ สามารถรายงานตามข้อคำถาม การจัดเก็บข้อมูล เอกสาร
หลักฐานเป็นไปตามเงื่อนไขของ ข้อ O33  
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6. ภารกิจงาน/ลักษณะงาน ของกลุ่มงานทุกกลุ่ม ที่มีประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
    ในการดำเนินงาน  

 
 

ขั้นตอน มาตรการดำเนินการ 
1. กลุ่มอำนวยการ 1. การประสานงานระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐหรือเอกชน 

ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ทวีนาท 
2. การประสานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ทวีนาท 
3. งานการสร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งเครือข่ายภายนอก 
และเครือข่ายภายในองค์กร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวอารยา  ประยูรหาญ 
 

2. กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ 

1. การประสานงานด้านการเบิกจ่าย จัดหาจัดซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์  
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาชัยภูมิ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธนวรรณ  เชื้อจำรูญ, นางประทุมพร  ตึกโพธิ์ 
                นางสาวพัชราวลัย์  ธรรมสโรช 
 

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล 1. การย้ายข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ นางธัญชนก  ชาติประมง 
2. งานอัตรากำลัง 
ผู้รับผิดชอบ นางศุลีพร  ประการแก้ว 
 

4. กลุ่มงานกฎหมายและคดี 1. ฉก.คศ. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
รับผิดชอบ  ส.ต.อ.สมพร  ฟุ้งสกุล 
 

5. กลุ่มนโยบายและแผน 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 
ผู้รับผิดชอบ  นางบังอร  ชมเกษร 
2. การจัดสรรงบประมาณ และงบรายจ่ายอื่น ให้แก่สำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา และการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ  นางบังอร  ชมเกษร และนายนิติพัทธ์  สมานชัย 
 

6. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

1. งานพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โดยการศึกษาความพึงพอใจ
คุณภาพการให้บริการ 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ทวีนาท  และนายพงศธร  ซุยสี 
2. การพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ผู้รับผิดชอบ  นายชาตรี  ทวีนาท  และนายพงศธร  ซุยสี 
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ขั้นตอน มาตรการดำเนินการ 
7. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

ผู้รับผิดชอบ  นายยุทธศักดิ์  ผลกอง 
2. การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี 
3. งานการจัดการศึกษาภาคบังคับ/ งานการรับนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ 
4. งานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของบุคคล 
ครอบครัวองค์กร ชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ 
5. งานบริหารจัดการขยะของหน่วยงานและสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นายกันต์ชย  ธลุีจันทร์ 
5. การประสานงานการให้ทุนการศึกษาของหน่วยงาน 
ผู้รับผิดชอบ  นางรุ่งเรือง  รักษ์มณี 
2. การพิจารณาการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ 
4. งานการเปิดห้องเรียนพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวธัญพร  ตรีมูรติ 
 

8. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา 

1.  งานบริหารหลักสูตรการศึกษา  
ผู้รับผิดชอบ  นางปรียารัตน์ ขาวปั้น และนายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี 
2. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบ  นางกาญจน์สุดา  จีรภัทร์อติชัย 
                และนายบุญยฤทธิ์  ปิยะศรี 
 
 

 


