
  

                                                
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันจันทร์ที่  ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๓๐ น.  

ณ  ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 

 
     ประธานการประชุม   นายธนดล  สุมังคละ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 
     ผู้มาประชุม  ๑๑๐  คน     

๑.  นายธนดล  สุมังคละ 
๒.  นายวิชาญ  โพธิ์อ่อง 
๓.  นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา 
๔.  นายสุชาติ โตสงคราม 
๕.  นายศักดิ์สิทธิ์  สุขนิ่ม 
๖.  นางลัดดา อัฒพุธ 
๗.  นางกรวิการ์  น่วมอินทร์ 
๘.  นางวราภรณ์  ทองน้อย     
๙.  นางวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ     
๑๐.  นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล        
๑๑.  นางสุกัญญพร  สงวนทรัพย์  
๑๒.  นางสาวปรัชญาฎา  เอ่ียมประสงค์ 
๑๓.  นายสมชาย ฤทธิ์บ ารุง 
๑๔.  นางบุษณี บัวรอด 
๑๕.  นางวัชรา  ญาณปัญญา 
๑๖.  นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร 
๑๗.  นางณชญาดา บ ารุงศรี 
๑๘.  นางนงลักษณ์  ต่วนชัย 
๑๙.  นางสาวปวิตรา สุขข า 
๒๐.  นายพชร  พันธุ์รอด 
๒๑.  นางสาวขนิษฐา สกุลวา 
๒๒.  นายค านึง ประเสริฐสิทธิ์ 
๒๓.  นางรัตนา สุมังคละ 
๒๔.  นายประวิทย์  ต่อสกุล                

๒๕.  นางสาวปัทมา แซ่กิม 
๒๖.  นางสาวสุภาพร  เสือเผือก 
๒๗.  นางสาวศริญญา พิมพ์หนู 
๒๘.  นายปิยะวัจน์  กูบขุนทด 
๒๙. นางสาวไพรินทร์   อินริ้ว 
๓๐.  นายอาทิตย์  เก่งสาริกิจ 
๓๑.  นายณรงค์ ฤทธิ์เทพ 
๓๒.  นางสาวชลธิชา  มงคลชัยอรัญญา 
๓๓.  นางสาวพรรทิพา  นาคจันทร์ 
๓๔.   นายสิทธิชัย มีทับทิม                
๓๕.   นายธงชัย ศรีค าขลิบ                 
๓๖.  นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล 
๓๗.  นางจันทร์แรม  ต่อสกุล 
๓๘.  นายเผ่าไทย  เสียงแจ่ม 
๓๙.  นายเจนวิทย์  ถ้วยอิ่ม 
๔๐.  นางปภาวรา  เพ็ชรอินทร์ 
๔๑.  นางสาวอังคณา คลังเมือง 
๔๒.  นางสุภาวดี นตรทิพย์ 
๔๓.  นางสาวสมฤดี จันทร์สา 
๔๔.  นายปวิช  อยู่โพธิ์                 
๔๕.  นายวัชระ  น่วมอินทร์  
๔๖.  นางสาววิชุดา  ทองหาญ 
๔๗.  นายสมบัติ  ภูมิรัตนไพศาล 
๔๘.  นายเรวัต  ลายน้ าเงิน 

รายงานการประชุม 
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๔๙.  นางสาวนุงนุช  แก้วจัตุรัส            
๕๐.  นายสุเมธี  จ าลองกุล 
๕๑.  นายค ารณ  ขอบบัวคลี่ 
๕๒.  นางสาวจิรภัท บุญเรือง 
๕๓.  นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ 
๕๔.  นางอัญชลี  อัครวงษ์     
๕๕.  นางสาวอัญชลี  เวียงนาค 
๕๖.  นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล 
๕๗.  นางภัทรินทร์  โตเดช 
๕๘.  นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล 
๕๙.  นายณรงค์ศักดิ์  แก้วทิ               
๖๐.  นายสามารถ  กล่อมเกลา 
๖๑.  นางปิยะฐิฏาร์ ประพาไชยมงคล 
๖๒. นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์ 
๖๓.  นางสาวสิรินทิพย์ เอี่ยมสาหร่าย 
๖๔.  นายพีรศักดิ์ ทองกลม 
๖๕.  นายประยงค์  ศรีไพสณท์ 
๖๖.  นางชรินทร์ ทองค า 
๖๗.  นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยม 
๖๘.  นางสาวกนกวรรณ  จงเกษกรณ์ 
๖๙.  นางมาลัย  ต้อนแก้ว 
๗๐.  นางสินี สุนทรา 
๗๑.  นางสาวภัสราภรณ ์  โพธิ์พันธุ์ 
๗๒.  นางสาวศุภิกา  ทิพย์อ้าย 
๗๓.  นางสาวทาริกา อุดเทพ 
๗๔.  นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจ 
๗๕.  นางสาวมาลินี  เกศธนากร 
๗๖.  นางรณิดา อินทร์ฉ่ า 
๗๗.  นายมนัส ประจักษ์อ านาจ    
๗๘.  นายนิททรร์ ศรีเนาวรัตน์                    
๗๙.  นางสาวฉตัรเงิน สอนบุญเกิด 
๘๐.  นางสาวเจนจิรา  นิลพัส 
๘๑.  นางสาวนวลปรางค์  ปิ่นทอง 

๘๒.  นายวีระศักดิ์ บุญสุวรรณ์ 
๘๓.  นางสาวพิจิตรา  กลั่นสุธน 
๘๔.  นางสาวธนิตา แจ่มเมือง 
๘๕.  นางสาวสุกัญญา หอมสุวรรณ์ 
๘๖.  นางสาวอัชราภรณ์  ทองไทย 
๘๗.  นางสาววราล ี ทองไทย 
๘๘.  นางสาวลลนา  จูเฉย 
๘๙.  นางสุรีรัตน์  ขอบบัวคลี่  
๙๐.  นายคันชิต  สุขลี่ 
๙๑.  นางสีปรั่ง  พุททองศรี   
๙๒. นางสาวสุวรรณนี ขุมโมกข์ 
๙๓.  นางสุภัทตรา นกทนงค์ 
๙๔.  นางสายฝน งามข า 
๙๕.  นายประกอบ  สุทธศิริ 
๙๖.  นางพรรณี สุทธศิริ 
๙๗.  นายทศพล  พวงเงิน 
๙๘.  นายสมเดช  แป้นอินทร์ 
๙๙.  นายวิสูตร สุขสมรัตน์ 
๑๐๐. นายสรร ทิวาลัย    
๑๐๑. นายภานุพงศ์ สิงห์สาธร                   
๑๐๒.  นายสุนทร  สุวรรณวัฒนากุล 
๑๐๓. นางสาวดวงกมล  รอดรักษา 
๑๐๔. นางสาววิรันดา  มีทัพ 
๑๐๕. นายหฤษฎ์ เชียวขุดทด 
๑๐๖. นายมนูญ รักอยู่ 
๑๐๗. นางสาวกัลยรัตน์  ประวัติ 
๑๐๘. นางสาวอริสรา บาทบ ารุง 
๑๐๙. นางสาวรุจิราภรณ์  กล้าจีน 
๑๑๐.  นางสาวภาณุมาศ ไขยเบ้า 
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ผู้ไม่มาประชุม ๗  คน   
        ๑. นายจันทร์  เพ็ชรยิ้ม          (ไปราชการ) 

                             ๒.  นางสาววริยา ชาติสุทธิ์       (ไปราชการ) 
                             ๓.  นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บ ารุง     (ไปราชการ) 
                             ๔.  นางสาวศิริพร จะริวรรณ     (ไปราชการ) 
                             ๕.  นายวิเชียร หลวงกิจจา       (ไปราชการ) 
                             ๖.  นายบงกช  ยศสมบัติ         (ไปราชการ) 
                             ๗.  นายวิรัช ญาณปัญญา         (ไปราชการ) 
 
 ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุมทราบนา 
            ๑.๑  พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“ ความสามัคคีนั้น อาจหมายความถึงเห็นชอบเห็นพ้องกันโดยไม่แย้งกัน ความจริงงานทุกอย่างหรือ 
การอยู่เป็นสังคมย่อมต้องมีความขัดแย้งกัน ความคิดต่างกัน ซึ่งไม่เสียหาย แต่อยู่ที่จิตใจของเรา ถ้าเราใช้หลักวิชาและ
ความปรองดองด้วยการใช้ปัญญา การแย้งต่าง ๆ ย่อมเป็นประโยชน์ หากมีรากฐานของความคิดอย่างเดียวกัน รากฐาน
ของความคิดนั้นคือ แต่ละคนจะต้องท าให้บ้านเมืองมีความเป็นปึกแผ่น ”  
         พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี 
จักรีนฤบดนิทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ผู้เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ 
 ๒๙ ตุลาคม ๒๕๑๗  
มติที่ประชุม   - รับทราบ -                         
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม  - รับรอง -                                    
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
                - ไม่มี -                                    
มติที่ประชุม    -  
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อทราบและเพื่อยึดถือปฏิบัติ 
          ๔.๑  เรื่องจากผู้อ านวยการ 

        ๔.๑.๑  การจอดรถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                 การจอดรถของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ห้ามจอดขวางบริเวณต้นไม้  

เนื่องจาก การจอดรถ และการถอยเข้าออก ไม่สะดวกอาจเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
                ๔.๑.๒  การแต่งกาย  
                           การแต่งกายของข้าราชการครูและบุคลากรให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย โดยรายละเอียดดังนี้ 
 



~ ๔ ~ 

 

วันจันทร์  -  แต่งกาย  ข้าราชการ 
วันอังคาร -   แต่งกาย  ไว้ทกข์สุภาพ 
วันพุธ  - แต่งกาย ลูกเสือ –  เนตรนารี – ยุวกาชาด และผู้ไม่ได้สอนกิจกรรม แต่งกาย ไว้ทุกข์สุภาพ 
วันพฤหัสบดี – แต่งกาย ไว้ทุกข์สุภาพ 
วันศุกร์ – แต่งกาย ไว้ทุกข์สุภาพ 
และข้าราชการครูและบุคลากรสุภาพบุรุษ ผูกไทน์ให้เรียบร้อยทุกท่าน 

มติที่ประชุม     - รับทราบ -                         
   ๔.๒  เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป  (นายธนดล สุมังคละ)                                                            

                    ๔.๒.๑  การขอสับเปลี่ยนเวรยาม และการอยู่เวรยามทั้งกลางวันและกลางคืน 
                      ๑.  สับเปลี่ยนเวรยามให้เรียบร้อยเมื่อมีภารกิจ 
                               ๒.  เวรกลางวันให้ประจ าอยู่ที่ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป หรือ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ตนเอง
สังกัด หรือ ห้องกลุ่มบริหารต่าง ๆ 
                    ๔.๒.๒  การออกนอกบริเวณโรงเรียน  
                              การออกนอกบริเวณโรงเรียนต้องขออนุญาตก่อนออกทุกครั้ง 
             ๔.๒.๓  การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ในสถานศึกษา 
                               การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ในสถานศึกษา สามารถปฏิบัติได้แต่ต้องนอกเวลาราชการ 
                    ๔.๒.๔  การเข้าสอน ขอให้เข้าสอนให้ตรงเวลา 
                               การเข้าสอน ขอให้เข้าสอนให้ตรงเวลา และปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเคร่งครัด 
                    ๔.๒.๕  การเตรียมความพร้อมรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ในวันที่  
๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  
                               ใหค้ณะครูและบุคลากรที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งในการด าเนินงาน ปฏิบัติด้วยความเคร่งครัด และ
เตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ SCQA ในวันที่  ๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  

๔.๒.๖  การท าความสะอาดห้องเรียน 
                               ใหค้ณะครูและบุคลากรทุกท่าน เน้นเรื่องความสะอาดของห้องเรียนและดูแลความสะอาด
ห้องเรียนให้สะอาด ก่อนจัดการเรียนการสอน 
            ๔.๓  เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ (นางสาวศิรินันท์  ยอดฉิมมา) 
                   ๔.๓.๑  ปฏิทินงานวิชาการ ภาคเรียนที่ ๑ /๒๕๖๐ 
                               ๑๑ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐  ส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
                   ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐          ส่งตารางเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐  ครูประจ าวิชาจัดข้อสอบส่งงานวัดผล 
๒๕ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐  สอบข้อสอบกลาง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
๒๕ – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  สอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 
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๒ – ๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐     นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ – ๓   

                                     รายงานตัว โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  
๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐          ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐ 

                   ๔.๓.๒   ปฎิทินการเรียนซ้ า 
๒ กันยายน ๒๕๖๐            กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
๓ กันยายน ๒๕๖๐            กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

                   ๔.๓.๓  งานศิลปะหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
                             วันที่ 9 -11  พฤศจิกายน ๒๕๖๐   งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗    
                                                                         ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ  
                               วันที ่13 -15  พฤศจิกายน ๒๕๖๐  งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗   
                                                                          ระดับภาค (จังหวัดก าแพงเพชร) 
                              สามารถดูข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ Website งานศิลปะหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
                   ๔.๓.๔   การอบรมการน ากระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
                              ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในสถานศึกษา 
                              เป็นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษาฯ 
มติที่ประชุม    - รับทราบ -                         
             ๔.๔  เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ (นายธนดล  สุมังคละ) 
                    ๔.๔.๑  การเขียนขอใช้เงินในโครงการ การจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ด าเนินการ 
                    ๔.๔.๒  การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ  ส่ือ TV  คอมพิวเตอร์ 
                              ไม่อนุญาตให้เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่าง ๆ  สื่อ TV  คอมพิวเตอร์   
มติที่ประชุม    - รับทราบ -                         

  ๔.๕   เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (นายธนดล  สุมังคละ) 
                    ๔.๕.๑  การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
                              วันที่ ๔ – ๕  กันยายน ๒๕๖๐  คณะกรรมการจะประเมินผลการประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างานของข้าราชการครูและบุคลากร และให้จัดเตรียมเอกสาร เพ่ือรับการประเมิน  
ณ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
 
 



~ ๖ ~ 

 

                    ๔.๕.๒  การจัดงานเกษียณ ครูพีรศักดิ์ ทองกลม  
                              ก าหนดจัดงานวันที่ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐  งบประมาณ  ๖๘,๕๐๐ บาท แบ่งออกเป็น 
งบประมาณจากกองทุนสวัสดิการ ๒๐,๐๐๐ บาท และ งบประมาณจากสวัสดิการโรงเรียน  ๔๘,๕๐๐ บาท 
มติที่ประชุม   - รับทราบ -                          

  ๔.๖  เรื่องจากรองผู้อ านวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน (นายวิชาญ  โพธิ์อ่อง) 
                   ๔.๖.๑  ปัญหายาเสพติด หนีเรียน และไม่เข้าห้องเรียน 
                               ๑.  มอบหมายครูที่ปรึกษา ก ากับ ดูแลนักเรียนอย่างเคร่งครัด 
                               ๒.  ครูผู้สอบเช็คชื่อก่อนจัดการเรียนการสอนทุกครั้ง 
                               ๓.  คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ช่วยกันดูแลอย่างใกล้ชิด เมื่อพบนักเรียนหนีเรียน 
                     ๔.๖.๒  การใช้โทรศัพท์ของนักเรียน 
                              กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ไม่อนุญาตให้นักเรียนน าโทรศัพท์มาใช้ ถ้าพบเห็นนักเรียนน ามาใช้ 
ให้เก็บส่งที่กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
                     ๔.๖.๓  ความประพฤติของนักเรียน 
                               มอบหมายให้คณะครูที่ปรึกษา และ ครูผู้สอนทุกท่าน ช่วยกันดูแลความประพฤติของนักเรียน 
เช่นการพูด การมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ การทะเละวิวาท  
                      ๔.๖.๔  การแต่งกายของนักเรียน 
                                ให้คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ช่วยกันดูแลเรื่องการแต่งกายของนักเรียน ให้ถูกระเบียบ 
เรียบร้อย ถูกต้อง ตามการแต่งกายของโรงเรียน 
                       ๔.๖.๕  ความรับผิดชอบต่อหน้าที่  
                                 -  เวรหน้าประตูโรงเรียน   ใหค้รูเวรที่รับผิดชอบยืนรับนักเรียน และส่งนักเรียนขึ้นรถกลับบ้าน 
                                 -  เวรหน้าโรงอาหาร   ให้ครูเวรที่รับผิดชอบ ตรวจและดูแลการรับประทานอาหารของนักเรียน 
                                  -  บริเวณเขตพ้ืนที่   ครูที่ปรึกษาทุกท่าน ร่วมดูแลและก ากับนักเรียนท าความสะอาด  
ให้เรียบร้อย 
                                  -  เวรหน้าประตู คาบท่ี ๑  ให้ครูเวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและจดบันทึกทุกครั้ง 
                                  -  แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ให้ส่งทุกสิ้นเดือน 
                                  -  สรุปข้อมูลนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน (ขาด ลา ป่วย) ให้ส่งข้อมูลทุกวัน ณ กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียน เพื่อเป็นสถิติในการมาเรียนของนักเรียน 
                                   -  การฝึกซ้อมกีฬาและเชียร์ลีดเดอร์ ให้ฝึกซ้อมบริเวณโรงเรียน ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น และ
ห้ามจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยซ้อม 
                       ๔.๖.๖  การถวายดอกไม้จันทน์ (ครูสุชาติ  โตสงคราม) 
                                พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 
25-29 ตลุาคม .2560  จัด ณ วัดท่าตะโก  การแต่งกายเต็มยศไว้ทุกข์  



~ ๗ ~ 

 

มติที่ประชุม   - รับทราบ -        
ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
           ๕.๑     -  ไม่มี -    
มติที่ประชุม       - 
ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องจากกลุ่มสาระฯ/บุคลากรอื่นๆ ของโรงเรียน                 

๖.๑     -  ไม่มี -    
 มติที่ประชุม      - 
ระเบียบวาระท่ี ๗  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 ๗.๑  สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จ ากัด (รองฯ ธนดล สุมังคละ) 
        สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จ ากัด จัดประชุมกลุ่ม ๖ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

มติที่ประชุม      - รับทราบ -        
 
 
          
 
 
            
                                    (นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์)                     (นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร) 

        ผู้จดรายงานการประชุม                        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 


