
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขานาฏศิลป์ไทยศึกษา  

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ป ี๒๕๕๑-๒๕๖๑ 

 

ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๒๕๕๑ กลมอรชุน ๑. นายธรณินทร์ นามวา 

๒. นางสาวนฤมล อุลิศ 
๓. นางสาวลลิตา สวัสดิ์ชัย 
๔. นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง 

๒๕๕๑ หุ่นกระบอก: คณะอุดมศิลป์บันเทิง 
จังหวัดลพบุรี 

๑. นางสาวกนิษฐา มีขีนหมาก 
๒. นางสาวกุสาวดี คงจ าเนียร 
๓. นางสาวกุสุมา แสงอินทร์ 
๔. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้ว 
๕. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ ์
๖. นางสาวสิริรัตน์ ศรีสวสัดิ์ 

๒๕๕๒ เครื่องประกอบอิสริยยศในการแสดงโขน 
ตอน ศึกพรหมาสตร์ 

๑. นางสาวกรองทอง เลิศวิไลอนันต์กุล 
๒. นางสาวศรัญญา น้อยพิมาย 
๓. นายเสกสรร ฉลาดดี 
๔. นายอิสรา เนียมเสวก 

๒๕๕๒ ระบ านารายณ์แปดปาง กรณีศึกษา
คุณครูจ าเรียง พุธประดับ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์-ละคร) 

๑. นางสาวณัฎฐชา คงชัย 
๒. นายธนาวุฒิ อ้นวงษ์ 
๓. นางสาวเสาวลักษณ์ รักษา 
๔. นายอนันท์ วงษ์แสง 

๒๕๕๓ ตรวจพลสี่ทิศ แสงอาทิตย์ พิจิตรไพรี ๑. นางสาวจีรฉัตร บุญประเสริฐ 
๒. นายบัญชา สุริเจย ์
๓. นายมงคล อยู่โต 
๔. นางสาวอรินทร ตะโม 

๒๕๕๔   ช้าปี่  
 
 

๑. นายชานนท์  อนันต์สลุง 
๒. นายชัยกิจ  ช่างต่อ 
๓. นางสาวพรพรรณ  ผิวเผือด 

๒๕๕๔ หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ : กรณีศึกษา
การแสดงเบิกโรง ชุด จับลิงหัวค่ า 

๑. นางสาวกัญญารัตน์ ค ามะณี 
๒. นายจตุพร โหมดเทศ 



ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๓. นางสาวเบ็ญจกานต์ หนูขลิบ 
๔. นางสาวสุภักษร ขุนณรงค์ 

๒๕๕๔ การร าศุภลักษ์อุ้มสม : กรณีศึกษา 
คุณครูรติวรรณ กัลยาณมิตรและ 
คุณครูกรรณิการ์ วิโรทัย 

๑. นางสาวจุฑามาศ เจริญวงษ ์
๒. นางสาวนันทนา คล้ายมณี 
๓. นางสาวสุภาพร เฉื่อยนอก 
๔. นางสาวสุมลทิพย์ เทพอินทร์ 

๒๕๕๔ กระบวนท่าร าโนราสิบสองท่า 
สายขุนอุปถัมภ์นรากระกรณีศึกษา 
อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ 

๑. นางสาวจุฑารัตน์ แดงสกุล 
๒. นางสาวชญาพร หลายเจริญ 
๓. นางสาววรารัตน์ ชื่นจิตร์ 
๔. นายพีระพงษ์ เตียนจันทึก 

๒๕๕๕ ลงสรงท้าวมาลีวราช ๑. นายนิคม แย้มประดิษฐ์ 
๒. นายประยูร อินทมาตร 
๓. นางสาวพรรณราย พิ่มพูล 

๒๕๕๕ เรื่องการบวนท่าร ายักษ์ศิณี  
วรรณคดีเอก 

๑. นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน 
๒. นางสาวสุทธิดา ยี่รักษ์ 
๓. นายธฤษดา ส าลี 

๒๕๕๖ พระไวยเกี้ยวนางวันทอง ๑. นางสาวธัญญลักษณ์ ลิขิตปัญญาวัฒน์ 
๒. นางสาววารินี นิยมทอง 
๓. นางสาวสุรัตน์วดี เนียมอ่ า 
๔. นางสาวสุวิตา ตุ้มสุข 

๒๕๕๖ ศึกษาการแสดงละครนอก  
เรื่องสังข์ศิลป์ชัย  
ตอนพระอินทร์ช่วยพระสังข์ศิลป์ชัย 

๑. นางสาวจันทร์จิรา ทารัตน์ 
๒. นายนฎกร ปั้นพุ่มโพธิ์ 
๓. นางสาวสุชาดา ศรีพวงวงษ์ 
๔. นางสาวสุธิศา กลัดส ี

๒๕๕๗ ทรพีรบทรพา :  
กรณีศึกษา คุณครูพงษ์พิศ จารุจินดา 

๑. นางสาวจุฑาทิพย์ สิงหเวช 
๒. นางสาวพิมมณี วงศ์วรรณ์ 
๓. นายวิทวัส ศาสกุล 
๔. นางสาวอัจฉรา สิทธิศุภพงศ์ 

๒๕๕๗ ศึกษากระบวนท่าร าตัวนางวิฬาร์  
ตอนนางแมวเย้ยซุ้ม :  
กรณีศึกษาคุณครูรัจนา พวงประยงค์ 
 

๑. นางสาวกมลชนก สุวรรณประเวก 
๒. นายจักริน วงศ์สว่า 
๓. นายถวินันท ์ ใจมล 
๔. นายประภารัตน์ เพ็ชรัตน์ 



ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๕. นางสาววิรงรอง คงมณีเงิน 
๖. นางสาววิไลลักษณ์ อินทร์พิทักษ์ 
๗. นางสาวสุภัทรา  ขุนเมือง 

๒๕๕๗ โขนผู้หญิง :  
ทศกัณฐ์เกี้ยวนางเบญกาย(แปลง) 
กรณีศึกษา คุณครูจตุพร รัตนวราหะ 
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 
(นาฏศิลป์-โขน) 

๑. นางสาวชลธิชา เอี่ยมสะอาด 
๒. นางสาวณิชารีย์ โพธ ิ
๓. นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมือง 
๔. นางสาวยุภาพร หนูเต๊ะ 
๕. นางสาววราทิพย์ ศรีอ่ าอ่วม 
๖. นางสาวสุนันทณี อ่วมเกตุ 

๒๕๕๗ สุวรรณหงส์ ตอน สุวรรณหงส์ชมถ้ า ๑. นางสาววจี อนุภักดิ์ 
๒. นางสาวศศิพร ตู้เจริญ 
๓. นางสาวปฤษณา ชวนไชยสิทธิ์ 
๔. นางสาวพรชนก บุญเพชร 
๕. นางสาวดวงกมล สุทธิธรรม 
๖. นางสาวรภัทร์สิริ แก้วใย 

๒๕๕๘ ชุดเพชรพระนารายณ์ ๑. นางสาวกนกพร วงษ์ฉายา   
๒. นายคนัสนันท์  พูลประดิษฐ์  
๓. นางสาวรวีกานต์ โมรา   
๔. นางสาวสุดารัตน์  อันกลิ้ง 
๕. นางสาวเสาวลักษณ์  ฉิมพลู  
๖. นางสาววัชโรธร  ศิริรุ่งฤดี 

๒๕๕๘ ร ากิ่งไม้เงินทอง ๑. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม 
๒. นายฤกษ์ดี  คงรักษ์ 
๓. นางสาวศรัญญา  พิลาวรรณ์ 
๔. นายศิรณวิชญ์  คชมะเริง 
๕. นางสาวอภิชญา  อุบลพงษ์ 
 

๒๕๕๘ มาลาน าไทย ๑. นายธนภรณ์ สวัสด ี
๒. นางสาวกุลยา โตม่วง 
๓. นางสาวภัทราภร เจริญพรตระกูล 
๔. นางสาวหนึ่งฤทัย ค ากอง 
๕. นางสาวณัฐธิดา พวงเกษม 



ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๖. นายทักษกร มะลิ 

๒๕๕๙ สมิงพระรามรบกามนี ๑. นางสาวขนิษฐา  สินธุไชย 
๒. นายจตุพร  กลีบล าดวน 
๓. นางสาวประภาภรณ์  บุญศรี 
๔. นางสาววราภรณ์  ช านาญแก้ว 
๕. นางสาวศิริพร  ผิวอ่อน 
๖. นางสาวศิริพรรณ  สลุงสุข 

๒๕๕๙ พาลีสอนน้อง ๑. นายชินกฤต  ขัดจ าปา 
๒. นางสาวรุ่งอรุณ  ม่วงมณี 
๓. นางสาวปภัสรา  ข ากรม 
๔. นางสาวปรารถนา  เอี่ยมบาง 
๕. นางสาววาสนา  พิรักษา 

๒๕๕๙ ส ามนักขา (แปลง) ๑. นายนิมิต  ส าเร็จสุข 
๒. นางสาวพีรจิตร์  กิตติสิงห์สกุล 
๓. นางสาววราภรณ์  พยัฆมาตร์ 
๔. นางสาววาสฎิฐินี  สวดประโคน 
๕. นายอนันต์  สินทรัพย์ 

๒๕๖๐ อะล๊กน๊อยรามัญ บางขันหมาก 

 
๑. นางสาวดลพร  จันทร์แก้วแร่  

๒. นางสาวรัตนาพร  อุยสกุล 

๓. นายภควัฒน์  คงด ี   

๔. นายศักดิ์ดา  น้อยเจริญ 
๒๕๖๐ ระบ าอัตพิไลสไบมอญ 

 
๑. นายพงษ์ศักดิ์  หาญบัวแก้ว  

๒. นางสาวจิตติมา  ช่างต่อ 

๓. นางสาวเทียรงาม  เพ่งพิมล  

๔. นางสาวณัฐธิยา  ชื่นสว่าง 

๕. นางสาวพิจิตรา  จงอุดมชัยกิจ 
๒๕๖๐ จตุรเทวทวารบาล 

 
๑. นายณัฐดนัย  หมั่นเที่ยง   

๒. นางสาวภาชินี  พิกุลเงิน 

๓. นางสาวเบญจวรรณ  สุรารักษ์  

๔. นางสาวสุพรรณี  เพ็งพา 

๕. นางสาวเสาวภา  สุขสมบัติ 
๒๕๖๑ มณฑาทิพย์ ๑. นางสาวศุริตา  เสนาขันธ์    



ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๒. นางสาวศิริรัตน์  เสนาขันธ ์  
๓. นางสาวธันยาพัฒน์  คล้อยเหลือ  
๔. นางสาวภิภาภรณ์  ขุนารักษ์  
๕. นางสาวอชิรญาน์  เด่นดวง  
๖. นางสาวศุภกร   กันเพ็ชร  

๒๕๖๑ เสียงเพ้ียะเกี้ยวสาวชาวไทยเบิ้งลพบุรี 
 

๑. นางสาวอชิรญาณ์  อุดมลาภประเสริฐ 
๒. นางสาวปณิตา  ปั้นสืบสาย  
๓. นางสาวอรทัย  หุมแพง   
๔. นายครรชิตชล  ทาเวียง    
๕. นายธนาวุฒิ  เสือสวัสดิ์    
๖. นายรัชพล  อุ่นมี     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา  

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ป ี๒๕๕๑-๒๕๖๑ 

 

ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๒๕๕๑ การศึกษารูปแบบการประพันธ์ 

เพลงระบ า  กรณีศึกษา  
ครูน้ าว้า ร่มโพธิ์ทอง 

 

๑. นายจิรศักดิ์ สฤษดิ์รักษ์ 
๒. นางสาวฐิติรัตน์ ดวงเกตุ 
๓. นางสาวประภาศรี พงษ์สุชล 
๔. นายปิยะพงษ์ แว่นสุวรรณ 
๕. นายภูธชิย์ พึ่งสัตย์  

๒๕๕๕ การสร้างและพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI  
เรื่อง แบบฝึกทักษะปี่ใน เพลงะเหาะ 

นายประยงค์กิติ อ่วมป่วน 

๒๕๕๘ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน  มัลติเมียเดีย เรื่องการตี
ระนาดเอก  เพลงโหมโรงม้าร า สามชั้น 
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๒วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

๑. นายจักรี  รุททองจันทร์ 
๒. นายชัชวาล  สาธารณะ 
๓. นายพงศธร  ไทยสิทธิพงษ์ 
 
 

๒๕๕๘ การพัฒนาเอกสารประกอบการสอน 
รายวิชา เครื่องสาย ๒ (ปฏิบัติโท จะเข้) 
รหัสวิชา ศ ๓๑๒๔๖ ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๔ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

๑. นางสาวนวภัทร  สุวรรณวฒันะ 
๒. นางสาวลลิตา  จิตรโสภา 
๓. นายอิสระพงษ์  ปั้นทอง 

๒๕๕๘ การพัฒนาชุดฝึกทักษะการตีฆ้องวงใหญ่ 
เพลงแป๊ะ สามชั้น ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
 วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

๑. นายเทวินทร์  ค ามูลพงษ์ 
๒. นายภาคิน  ปรารถนาธรรมกุล 
๓. นายศรายุทธ  อินทสูตร 

๒๕๕๙ การสร้างและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย 
การปฏิบัติระนาดทุ้ม เพลงสร้อยมยุรา 
เถา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒          
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

๑. นายกษิดิศ  บุญญานุสนธิ์ 
๒. นายยุทธศักดิ์  เชื้อพราหมณ์ 
๓. นางสาววิไลรัตน์  สวุรรณฉิม 



ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๒๕๕๙ รูปแบบการบรรเลงและขับร้อง

ประกอบการแสดงละครชาตรี 
กรณีศึกษา : คณะศรีนวล ยอดรัก 

๑. นายกิตติศักดิ์  ทรายเพ็ชร 
๒. นายปณิธิ  โห้วงษ ์
๓. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย 
๔. นายวรพจน์  บุญสูตร 

๒๕๕๙ รูปแบบการท าขวัญนาค :  
กรณีศึกษา   พรเทพ พรทวี  
(นายสมบูรณ์ แย้มสี) 

๑. นายภานุเดช  ค าวัจนัง 
๒. นางสาวรสสุคนธ์  กมลเพ็ชร 
๓. นางสาววาทินี  เขียวช ู

๒๕๖๐ การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชันจังหวะ
ดนตรีไทยบนระบบปฏิบัติแอนดรอย
ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๑ รายวิชาปี่พาทย์ ๒ วิทยาลัย 
นาฏศิลปลพบุรี ภาคเรียนที่ ๒  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑. นายจัดเจน  บุญธรรม 
๒. นายศราวุฒิ  จังหวัดเขต 
๓. นายกล้าณรงค์  ขาวสอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา  

วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ป ี๒๕๕๑-๒๕๖๑ 

 

ปี ชื่อเรื่อง/ผลงานสร้างสรรค์ ผู้วิจัย 
๒๕๕๑ วิเคราะห์เพลงร้องส าหรับเด็ก ๑. นายวิชิต  มีศรีสรรค์ 

๒. นายนฤมิต  อุลิศ 
๒๕๕๒ หลักการประพันธ์เพลงเบื้องต้น ๑. นายพรชัย  ศรีชมพู 

๒. นายนพรัตน์  ป้องกัน 
๒๕๕๓ กรณีศึกษาแตรวง จังหวัดลพบุรี ๑. นายไพรัตน์  แสงทอง 
๒๕๕๖ การสร้างสื่อผสมประกอบการสอน  เรื่อง 

ขั้นคู่เสียง 
๑. นายนพ  ประดับค่าย 

๒๕๕๙ ชุดการสอนกีตาร์คลาสสิค ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ 
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

๑. นางสาววรินทร์พร  อุยสกุล 
๒. นายศักดิ์พล  เติมเทียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรรณานุกรม 

 

คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุในคณะกรรมการอ านวยการจัดงาน 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ. วัฒนธรรม พัฒนาการทาง 

       ประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญา จังหวัดลพบุรี กระทรวงมหาดไทย : 
กรมศิลปากร, ๒๕๔๒. 

นฤมล อุลิศและคณะ. การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการเขียนบทความ 
วิจัยบทความวิชาการ. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,  ๒๕๕๗. 

นาฏศิลปลพบุรี, วิทยาลัย. การประดิษฐ์ท่าระบ าน้อมร าลึกองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช :               
ระบ านารายณ์ราชสดุดี. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๔. 

    . งานวิจัยเรื่องการสร้างสรรค์ชุดการแสดงโดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

       (Historical Method)ระบ านาฏสุรางค์พระปรางค์สามยอด.ลพบุรี :  

          วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๕. 

          . ทศวรรษนาฏศิลปลพบุรี. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรุงเทพฯ :  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๖. 
. ๓ ทศวรรษนาฏศิลปลพบุรี.  ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๖.           

 . ฟ้อนพวน.ลพบุรี :  วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๑. 

          . ราชเสนีพระนารายณ์. ลพบุรี :กรุงไทยการพิมพ์ , ๒๕๕๙. 

          . ระบ าขวัญเกล้าเมาลีศรีเด็กไทย. ลพบุรี : วิทยาลยันาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๗. 

     . ระบ าปรีดิ์เปรมวานร.ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๖. 

 . ระบ าทานตะวัน.ลพบุรี :  วทิยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๕. 

 . ระบ าลงข่วงเข็นฝ้าย.ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๔๕. 

    . ร ากลองยาวประยุกต์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๓. 

   . ร าโทน. ลพบุร ี: วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๗. 

   .  ร าโทนฉบับสมบูรณ์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๓๗. 

  .  เรือจ้างท่าพระอาทิตย์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,  ๒๕๔๓. 



          .  ผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดง ระบ าดอกพิกุล. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, 

          ๒๕๕๓.  

  .  ผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดง ระบ านารายณ์ราชสดุดี. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปะลพบุรี

๒๕๕๔. 

  .  ผลงานสร้างสรรค์ ชุดการแสดงระบ าบุบผามาลัยประดิษฐ์. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลป- 

          ลพบุร,ี ๒๕๕๘. 

  .  วิจัยสร้างสรรค์ ชุด รื่นเริงสราญน าไทย สมัยจอมพล ป. ลพบุรี : วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, 

           ๒๕๖๐.  

  .  เอกสารประกอบการน าเสนอการแสดงคีตนาฏยธรรมอัศวโฆษ. ลพบุรี :   

          วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี, ๒๕๕๖. 

  . เอกสารประกอบการแสดงนาฏยลีลาชุด “ดอกไม้นามพระราชทาน”. ลพบุรี : 

          วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี,  ๒๕๔๗. 

บัณฑิตพัฒนศิลป์, สถาบัน. มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ  

  สยามบรมราชกุมารี. พัทลุง : วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง, ๒๕๕๗. 

        .  มหกรรมศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     

  สยามบรมราชกุมารี.กาฬสินธุ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์, ๒๕๕๘. 

ศิลปากร,กรม. นิทรรศการและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของสถานศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร  
ปี ๒๕๓๓. กาฬสินธุ์ : วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์,  ๒๕๕๓. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คณะผู้จัดท ารูปเล่ม 

 

  ๑. นายเชาวนาท  เพ็งสุข   ประธาน 

  ๒. นายเกษมสันต์ วิเศษดอนหวาย  กรรมการ 

  ๓. นางอัญชัน  เพ็งสุข   กรรมการ 

  ๔. นางรภัสสา  กองทอง   กรรมการ 

  ๕. นางสาวอรทัย  หุมแพง   กรรมการ 

  ๖. นางสาวศุภกร  กันเพ็ชร   กรรมการ 

  ๗. นางสาวอชิรญาณ์ อุดมลาภประเสริฐ กรรมการ 

  ๘. นางสาวธภร     ยิ้มโสภา   กรรมการและเลขานุการ 


