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 แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ฉบับนี้จัดท าขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ
หลักเกณฑ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  หมวด 3 ว่าด้วยการบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของรัฐ  มาตรา 9 ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่ต้องใช้ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมาย
ของภารกิจผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จ และต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปี ตามหลั กเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการก าหนดขึ้น  และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2537 มาตรา 20 (3) ได้ก าหนดอ านาจและหน้าที่ของอธิการบดี ไว้ว่า “จัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานรวมติดตามประเมินผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย” ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2564  
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดท าขึ้นภายใต้กรอบแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ฉบับปรับปรุงกันยายน 2563 และแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2565-2569) ที่ได้น าแนวทางการพัฒนาโดยยึดนโยบาย
ชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของ สป.อว.  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา  
 ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564  
 

 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความคาดหวังให้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้  เป็น
เครื่องมือส าหรับการบูรณาการและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย  ตอบสนองทิศ
ทางการพัฒนาศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา ตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่ก าหนด เกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปสู่
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน และการได้รับการยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
 
                                     (รองศาสตราจารย์มงคล อุดชาชน) 
                      ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
 

ค าน า 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ปรัชญา 
 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อมหาชน 
 

พันธกิจ 
 1) การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 
 2) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  เพ่ือให้ชุมชนและสังคมสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 3) อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ปกป้อง  เผยแพร่  และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของอีสาน 

วิสัยทัศน์  
 บรรพชีวินวิทยา ศาสตร์สากลของไทย ทางเลือกใหม่ของการศึกษาและวิจัย 
 
ค่านิยมองค์กร 
 Palaeontologocal Research and Education Centre 
 P  = Palaeon Centre     ศูนย์กลางความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ด้านบรรพชีวินวิทยา 
 R  =  Research       เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาและต่อยอด 
 C  = Cooperate to network of researchers ความร่วมมือเพื่อสร้างเครือข่ายทางการวิจัย 
  
ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพ่ือความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 
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เชื่อถือได้/ตรวจสอบได้/สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร ์

งานวิจยัน าไปใช้ประโยชน ์

งานวิจยัสนองตอบความต้องการ 

ระบบบรหิารจดัการที่ดตีามหลักธรรมา 
ภิบาลและระบบการพัฒนาคุณภาพ 

Strategic map  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

บรรลเุป้าหมายตามพันธกิจ บรรลเุป้าหมายตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

พัฒนานักวิจัย 

เครือข่ายความร่วมมือ 

มีการจัดหางบประมาณทีเ่พียงพอและมีการบริหารจดัการที่ดี
และมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารจัดการที่คล่องตัวและมปีระสิทธิภาพ 

เครือข่ายความร่วมมือ 

บริการวิชาการทีส่นองตอบความต้องการ
ของชุมชน/ท้องถิ่น 

ศึกษาความต้องการของชุมชน 

ถ่ายทอดองค์ความรูสู้่ชุมชน 

บรรลเุป้าหมาย 

วิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และมีศกัยภาพในการแข่งขัน บริการวิชาการที่เหมาะสมกับการพัฒนาและแข่งขัน 
 

บริหารจดัการตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 2564  

เป้าประสงค์ 1.1 สร้างผลงานวิจัย นวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับเพ่ือผลักดันสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของเอเชีย 
1.1.1) จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
ระดับนานาชาต ิ

5 5 5 1) โครงการความหลากหลายทางชีวภาพของซากดึกด า
บรรพ์ในสภาพแวดล้อมแบบไหล่ทะเลยคุไซลูเรียนตอน
ปลายถึงดีโวเนียนตอนต้นบริเวณแนวคดโค้งเลย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

 712,300 
 
 
 
 
  

 รองศาสตราจารย์มงคล 
อุดชาชน 
 
 
 
 
 Dr. Clive  Burrett  
 
 
 
นายศิตะ มานิตกุล 
 
 
นางพลอยพรรณ  จิตราช 
 
Dr.Bouziane  Khalloufi 
 
 
 

1.1.2) จ านวนการอ้างอิงผลงานวิจัย (Citation) ที ่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ

- - 10 2) โครงการซากดึกด าบรรพ์หอยกาบคู่ยักษ์อะลาโทคอน
คิด จากช้ันหินยุคเพอรเ์มียน ตามแนวคดโค้งเลยของ
ประเทศไทย 
3) โครงการการศึกษาไดโนเสาร์ในแหล่งโคกผาส้วม 

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
บรรพชีวินวิทยา ในพื้นที่สถานีวิจัยและบริการวิชาการ
อีสานใต ้

140,000 
 
 
 
100,000 

1.1.3) จ านวนผลงานนวัตกรรมที่เกิดขึ้น - - 1 
ผลงาน 

4) โครงการการพัฒนาเกมเพื่อการเรียนรู้เรื่องไดโนเสาร์
ไทย 

60,000  

1.1.4) จ านวนข้อเสนอโครงการทีย่ื่นขอรับทุนจากแหล่ง 
ทุนภายนอก 

- - 5 
โครงการ 

5) โครงการ ORIGINE DES POISSONS TELEOSTEENS 
D'EAU DOUCE DU SUD-EST  

ASIATIQUE 
 

2,803,235.4 
ระยะเวลา 2 
ปี 2563-
2564 โดย

1.1.5 จ านวนเงินวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากการท า 
วิจัยจากภายนอก 

272,000 
บาท 

633,420 
บาท 

1,000,000 
บาท 

พัฒนาการสรา้งความร่วมมือกับชุมชน 



[พิมพท่ี์น่ี] 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 2564  

1.1.6) จ านวนโครงการวิจัยที่ท ากบัมหาวิทยาลยัหรือ 
หน่วยงานหรือองค์กรต่างประเทศ 

- - 3 
 โครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) โครงการแหล่งซากดึกด าบรรพ์สัตว์ทะเลโบราณใน

ประเทศไทยเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร ์
 
7) โครงการแหล่งซากดึกด าบรรพม์หายุคครีโซโซอิกใน

ประเทศไทยเพื่อส่งเสรมิการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  
 
8) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม (ร่วมกับมมส.) 

เบิกจ่ายใน
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
จ านวน 
633,420 
บาท คงเหลือ
2,169,815 
บาท  
 
75,000 
 
 
75,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายเสกสรร  เฉิดรศัม ี
 
 
นางสาวประภาสริิ วาระ
เพียง 

1.1.7) จ านวนโครงการวิจัยที่ได้รบัทุนจากต่างประเทศ - - 1 
 โครงการ 

  

จ านวน 7 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 1 3,332,115  
 
 
 
 



[พิมพท่ี์น่ี] 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 ปี 2564  

เป้าประสงค์ 2.1 ชุมชนและสังคมมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
2.2.1) จ านวนเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน 
ภายนอกในการพัฒนาชุมชนและสังคม  

5 5 5 1) โครงการค่ายส ารวจเรียนรู้บรรพชีวินวิทยา (Paleo 
Camp) ครั้งท่ี 19 ตอน บุกแดนแรกเริ่มไดโนเสารไ์ทย   
2) โครงการบรรพชีวินสญัจรถ่ายทอดความรูสู้่ชุมชน พ้ืนท่ี
แหล่งซากดึกด าบรรพ์โพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด              
3) โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ดา้นซากดึกด าบรรพ์และ
ธรณีวิทยา อ าเภอปากชม จังหวัดเลย                       
4) โครงการค่ายธรณีวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ จังหวัดเลย                           
5) โครงการค่ายส ารวจเรียนรู้บรรพชีวินวิทยา (Paleo 
Camp) ครั้งท่ี 21                                               
6) โครงการฟอสซลิส าหรับเยาวชน (Fossil for Kids) 
ตอน ทะเลสู่บก (From the sea to the land) 

 ศูนย์วิจัยและการศึกษา
บรรพชีวินวิทยา 

2.2.2) จ านวนงานวิจัย นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่ถูก 
น าไปถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
ผ่านการบริการวิชาการ  
 

- - 3  
ผลงาน 

 

2.2.3) สัดส่วนจ านวนเงินท่ีไดร้ับจากการบริการวิชาการ
ภายนอกต่อนักวิจัยประจ า**  (จ านวนเงิน / จ านวน
นักวิจัยประจ า) 

- - 10,000 
บาท 

2.2.4) จ านวนรายได้จากการจัดหลักสูตรระยะสั้นท่ี
เพิ่มขึ้น* 

- 5,000  
บาท 

5,000  
บาท 

2.2.5) ร้อยละของกจิกรรม/โครงการบริการวิชาการที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาเสริมสร้างความเขม้แข็ง
ของชุมชน ต่อนักวิจัยประจ า 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

 

ร้อยละ  
100 

 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 2  500,000  

 
 
 
 
 
 



[พิมพท่ี์น่ี] 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ 
 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563 ปี 2564  

เป้าประสงค์ 3.1) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
3.1.1) ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารว่มโครงการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 
 

   (1) โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี (ใช้ร่วมกับมมส.) 
 

  

จ านวน 1 ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 3   -  
 
 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4 บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ 

 

เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563  2564  

เป้าประสงค์ 4.1) เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้มีความคล่องตัว รวดเร็ว ใช้เทคโนโลยีเพ่ิมมากขึ้นในการท างาน 
4.1.1) คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
 

5 5 5 
 
 
 
 

1) โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) การบริหารจดัการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา 
3) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ศูนย์วิจัยและ
การศึกษาบรรพชีวินวิทยา 

  

4.1.2) คะแนนเฉลี่ยผลประเมินการบรรลุเป้าหมายตาม 
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี ของคณะ/หน่วยงาน 

5 5 5 
 

 
 

  



[พิมพท่ี์น่ี] 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย  แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

เจ้าภาพหลัก/ 
ผู้รับผิดชอบ  2562 2563  2564  

4.1.3) ผลการประเมินการบริหารความเสี่ยงและระบบการ 
ควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย 

5 5 5   

เป้าประสงค์ 4.2) สร้างมหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.2.1) จ านวนระบบสารสนเทศท่ีน าไปใช้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 

n/a n/a 1 4) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับ
บุคลากรและนสิิต (ร่วมกับมมส.) 

  

เป้าประสงค์ 4.3) พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ 
4.3.1) ร้อยละของงานตามโครงสร้างของคณะ/หน่วยงานที่ 
มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการท างานให้แตกต่างจากเดิม 
หรือสามารถลดขั้นตอนการท างานได้ 

n/a n/a ร้อยละ 80 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลยั
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ร่วมกับมมส.) 

  

4.3.2) นวัตกรรมในการพัฒนางานตามโครงสร้างกลุ่มงาน 
ของคณะ/หน่วยงาน 

n/a n/a ร้อยละ 80 6) โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน
และความกา้วหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ประจ าปี 2564 (ร่วมกับมมส.) 

 

4.3.3) ร้อยละของจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดร้ับ 
ต าแหน่งสูงข้ึน (ช านาญการ/ช านาญการพิเศษ/ 
เชี่ยวชาญ) 

n/a n/a ร้อยละ 80 7) โครงการสนับสนุนการพัฒนาศกัยภาพของอาจารย ์
และบุคลากรสายสนับสนุน (ร่วมกบัมมส.) 

  

เป้าประสงค์ 4.4 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดี และการยอมรับในระดับสากล 
4.4.1) จ านวนอาจารย์หรือนักวิจยัชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น    8) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ 

 (ร่วมกับมมส.) 
  

จ านวน 8  ตัวชี้วัด   รวมประมาณการงบประมาณยุทธศาสตร์ที่ 4    
 
 
 



[พิมพท่ี์น่ี] 

 

   แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
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งบประมาณในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลัยมหาสารคาม   
(จ าแนกตามยุทธศาสตร์) 

 
ที่ ยุทธศาสตร ์ งบประมาณ (บาท) 
  งบแผ่นดิน งบรายได ้

และเงินสะสม 
รวม 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  สรา้งงานวิจยัและนวัตกรรมเพื่อความเป็นเลิศในระดับนานาชาต ิ - 510,000 510,000 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ให้บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาสังคม - 30,000 30,000 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรมอีสานให้มีความโดดเด่นระดับนานาชาติ - - - 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารองค์กรเพื่อความเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉรยิะ - 7,535,800 7,535,800 

 รวมทั้งสิ้น - 8,075,800 8,075,800 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


