
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๑๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
................................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นายเดชฤทธิ์ โทหา ประธานกรรมการ เดชฤทธิ์ โทหา 

๒ นายสมพร สุชชัยยะ กรรมการ สมพร สุชชัยยะ 

๓ นายสมาน พรมรักษา กรรมการ สมาน พรมรักษา 

๔ นางมัทรินทร์ โพธิ์ผาราช  กรรมการ มัทรินทร์ โพธิ์ผาราช 

๕ นายพรชัย ขวัญทอง กรรมการ พรชัย ขวัญทอง 

๖ นายสนอง ศฤงคาร กรรมการ สนอง ศฤงคาร 

๗ นายสมพร พิมพ์นะมาตร กรรมการ สมพร พิมพ์นะมาตร 

๘ นายบุญรัก จันทะยาง กรรมการ บุญรัก จันทะยาง 

๙ นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน กรรมการและเลขนุการ สิตาพัชร์ ผิวเงิน 

ผู้ไม่มาประชุม 

-  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ เชิญชวนสวมใส่เส้ือเหลืองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๑๐  ตลอด

เดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ 

๑.๒ แสดงความยินดีกับ นายพรชัย ขวัญทอง ซึ่งเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ีสอบและ

ได้รับการแต่งต้ังให้ด้ารงต้าแหน่งผู้อ้านวยการโรงเรียนบ้านน้้าผ้ึงประชาสรรค์ สพป.อุดรธานี เขต ๓  



  

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๓ มกราคม ๒๕๖๒ 

มติท่ีประชุม   รับรอง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เสนอเพื่อทราบ 

 ๓.๑ รายงานผลการจัดการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๓ .๒ ผลการทดสอบระดับชาติ ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผลคะแนน O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๖  

และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙๓๘ 

๓.๓ รายงานข้อมูลนักเรียนท่ีส้าเร็จการศึกษา ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

- นักเรียนส้าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓  จ้านวน  ๕๒  คน 

- นักเรียนส้าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖  จ้านวน  ๑๕  คน   

๓.๔ รายงานการรับสมัครนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

- นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  จ้านวน  ๓๘  คน 

- นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๔  จ้านวน  ๔๒  คน   

๓.๕ โรงเรียนมีก้าหนดเปิดภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ในวันจันทร์ท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  

และจะจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันศุกร์ท่ี ๑๗  

พฤษภาคม  ๒๕๖๒  โดยในวันดังกล่าวจะมีการแจกค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่าอุปกรณ์การเรียน 

ประจ้าภาคเรียนท่ี ๑  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ด้วย 

 ๓.๖ โรงเรียนจะได้รับการจัดสรรบุคลากรครูมาเพิ่มเติม ๑ คน  ในต้าแหน่งครูผู้ช่วย ตามสาขาวิชาเอก            

ท่ีขาดแคลนและจ้าเป็น คือ สาขาวิชาเอกดนตรีสากล ซึ่งคาดว่าจะได้รับบรรจุในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒   

 ๓.๗ โรงเรียนแต่งต้ัง นายบุญรัก  จันทะยาง  ต้าแหน่งครู  วิทยฐานะครูช้านาญการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าท่ี

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการสถานศึกษา  ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีก้าหนดให้สถานศึกษาท่ีมีจ้านวน

นักเรียนต้่ากว่า ๓๖๐ คนและไม่มีรองผู้อ้านวยการโรงเรียนแต่งต้ังผู้ช่วยผู้อ้านวยการสถานศึกษาได้ ๑ คน 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

 

 

 



ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔. ๑  การขอความเห็นชอบ แผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

  ๔.๒  โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ตามนโยบายของส้านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งก้าหนดให้บรรจุรายวิชาต่อต้านการทุจริตในทุกระดับช้ัน  

โรงเรียนจึงก้าหนดเป็นวิชาเพิ่มเติมส้าหรับนักเรียนทุกระดับช้ัน ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบและอนุมัติ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่น ๆ  

 ๕.๑  โรงเรียนร่วมรณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาและการออกก้าลังกาย  โดยเปิดให้บริการสนามกีฬาและ

อุปกรณ์กีฬาแก่เยาวชนและชุมชน  ในเวลาหลังเลิกเรียนและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์  ขอความร่วมมือ

ประชาสัมพันธ์ และร่วมรณรงค์    

 

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

     ลงช่ือ  ผู้บันทึกการประชุม 

      ( นางสิตาพัชร์  ผิวเงิน) 

              กรรมการและเลขานุการ 

 

 

     ลงช่ือ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             ( นายเดชฤทธิ์   โทหา) 

               ประธานกรรมการ 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๒ 
วันท่ี ๒๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ ห้องประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
................................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ผู้มาประชุม 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง หมำยเหตุ 

๑ นายเดชฤทธิ์ โทหา ประธานกรรมการ เดชฤทธิ์ โทหา 

๒ นายสมพร สุชชัยยะ กรรมการ สมพร สุชชัยยะ 

๓ นายสมาน พรมรักษา กรรมการ สมาน พรมรักษา 

๔ นางมัทรินทร์ โพธิ์ผาราช  กรรมการ มัทรินทร์ โพธิ์ผาราช 

๕ นายพรชัย ขวัญทอง กรรมการ พรชัย ขวัญทอง 

๖ นายสนอง ศฤงคาร กรรมการ สนอง ศฤงคาร 

๗ นายสมพร พิมพ์นะมาตร กรรมการ สมพร พิมพ์นะมาตร 

๘ นายบุญรัก จันทะยาง กรรมการ บุญรัก จันทะยาง 

๙ นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน กรรมการและเลขนุการ สิตาพัชร์ ผิวเงิน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

-  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

๑.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันท่ี ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒                    

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม จึงเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม 

  



ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๑๐  เดือนพฤษภาคม                    

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติท่ีประชุม   รับรอง  

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เสนอเพื่อทราบ 

 ๓.๑ การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 ๓.๒ ข้อมูลอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โรงเรียนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน  ๒๒ คน 

โดยโรงเรียนได้การจัดสรรบุคลากรมาเพิ่มเติม ๑ คน  คือ นายปฏิวัติ ลาภาอุตร ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย                

สาขาวิชาเอกดนตรีสากล บรรจุวันท่ี ๑๕พฤษภาคม ๒๕๖๒  และในปีงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒                  

มีข้าราชการครูเกษียณอายุราชการ  ๑ คน คือ นายบุญรัก จันทะยาง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญ

การพิเศษ            

 ๓.๓ ข้อมูลนักเรียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โรงเรียนมีจ านวนนักเรียนท้ังส้ิน ๒๔๓ คน   

 ๓ .๔ งานก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ านวน ๒ รายการ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   ๑.) ส้วมนักเรียนหญิง 

   ๒.) สนามกีฬาอเนกประสงค์  

๓ .๕ ผลการทดสอบระดับชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ผลคะแนน O-NET นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๒๖  

และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๐.๙๓๘ 

๓.๖ แจ้งมาตรการการดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนและมาตรการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพื่อหารือและขอความร่วมมือช่วยสอดส่องดูแลร่วมกัน 

  ๑.) รณรงค์สวมหมวกกันน็อคร้อยเปอร์เซ็นต์ ส าหรับนักเรียนท่ีขับขี่รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 

  ๒.) มาตรการเกี่ยวกับนักเรียนท่ีขออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน  โดยหากนักเรียนมีภารกิจ

จ าเป็นต้องออกนอกบริเวณโรงเรียน ให้เขยีนบันทึกขออนุญาตครูเวรประจ าวันหรือครูฝ่ายกิจการนักเรียน 

เมื่อนักเรียนได้รับอนญุาตเรียบร้อยแล้ว จะมีบัตรคล้องคออนุญาตออกนอกบริเวณโรงเรียน ดังนัน้หากพบ

เห็นนักเรียนอยู่ภายนอกบริเวณโรงเรียนท่ีไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงได้ว่าไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

๓.) นักการภารโรง นัง่ประจ าท่ีป้อมยาม เพื่อตรวจบัตรอนุญาตเข้า – ออกบริเวณโรงเรียนของ

นักเรียน และให้บริการผู้มาติดต่อราชการ  



  ๔.) มีการติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 

  ๕) ขอความร่วมมือจากชุมชน ไม่อนุญาตให้นักเรียนน ารถจักรยานยนต์ไปจอดฝากไว้  และแจ้ง 

มาตรการเริ่มแรกอาจมีการล็อคล้อรถส าหรับนักเรียนท่ียังฝ่าฝืนกระท าอยู่ 

๖) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีก าหนดจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน โดยครูประจ าช้ันออก

เย่ียมบ้านช่วงหลังเลิกเรียน ในห้วงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒   

๗) โรงเรียนมีการจัดท าประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน 

 ๓.๘ โรงเรียนมีการขับเคล่ือนนโยบายการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะด้าน

อาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านอาชีพ และทักษะชีวิต ส่งเสริมรายได้ระหว่างเรียน                     

ผ่านกิจกรรมท่ีหลากหลายท้ังกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 

 - นักเรียน กลุ่ม Young Trader ของโรงเรียน ได้รบัคัดเลือกเป็น ๑ โรงเรียน ใน ๕ โรงเรียน                        

ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Udon 

Young Startup) โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี จะจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐ บาท  

ใหด้ าเนินการส่งเสริมการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มุกประดับ 

   - กิจกรรมฌาปนกิจครบวงจร นักเรียนรวมกลุ่มกนัสร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับงานฌาปนกิจไว้ส าหรับ

ให้บริการแก่ชุมชน และสร้างรายได้ระหว่างเรียน  เช่น พวงหรีด ดอกไม้จันทน์ เหรียญโปรยทาน ของช าร่วย 

และรับพิมพ์การ์ดงานฌาปนกิจ เป็นต้น 

 - โรงเรียนได้จัดต้ัง เพจขายสินค้าออนไลน์ช่ือ “Shop Online By Student Namaipit” ซึ่งรวบรวม              

ประชาสัมพันธ์และขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทุกอย่างของนักเรียน  เช่น มุกประดับ เครื่องฌาปนกิจครบวงจร             

ขนมไทย อาหารแปรรูป น้ าพริก ดอกไม้ประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์จากเกลือ กกและไหล เป็นต้น    

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔. ๑  การจัดท าผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในเดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

  เนื่องจาก นายบุญรัก จันทะยาง ต าแหน่ง ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ จะเกษียณอายุ

ราชการในเดือนกันยายน ๒๕๖๒  ทางโรงเรียนจึงก าหนดจัดงานมุฑิตาจิต  ในวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๒  

และจะจัดท าผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาข้ึนในวันดังกล่าว เพื่อระดมเงินในการสร้างซุ้มประตูโรงเรียน จัดซื้อ

อุปกรณ์กีฬา จัดสรรเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักเรียน และต่อเติมรั้วโรงเรียนท่ียังไม่แล้วเสร็จ 

 มติท่ีประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ด าเนินการจัดท าผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันท่ี ๗ กันยายน 

๒๕๖๒  

 



ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอื่น ๆ  

 -    

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น. 

    

     ลงช่ือ ผู้บันทึกการประชุม 

      ( นางสิตาพัชร์  ผิวเงิน) 

              กรรมการและเลขานุการ 

 

 

     ลงช่ือ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             ( นายเดชฤทธิ์   โทหา) 

               ประธานกรรมการ 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๓ 
วันท่ี ๓  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ณ ห้องประชุมรัชมังคลาภิเษก (ห้องโสตทัศนศึกษา) โรงเรียนนาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
................................................................................................... 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 

ผู้มาประชุม 

๑. นายเดชฤทธิ์ โทหา  ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพร สุชชัยยะ  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน 

๓. นายสมาน พรมรักษา  กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๔. นางมัทรินทร์ โพธิ์ผาราช  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง 

๕. นายพรชัย ขวัญทอง  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า 

๖. นายสนอง ศฤงคาร  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา 

๗. นายสมพร พิมพ์นะมาตร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

๘. นางลักษณา ค าบอนพิทักษ์ กรรมการผู้แทนครู 

๙. นางสิตาพัชร์ ผิวเงิน  กรรมการและเลขนุการ 

ผู้ไม่มาประชุม 

-  

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

- แจ้งเตือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–๑๙) โดยทาง

โรงเรียนควรมีมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Diseases ๒๐๑๙ : 

COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 

 

วาระท่ี ๒  เรื่องทบทวนและรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓ / ๒๕๖๒ วันท่ี ๒๑  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 มติท่ีประชุม  รับรอง  

 



วาระท่ี ๓  เสนอเพื่อทราบ 

 ๓.๑ ผลกรบริหารจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

 ๓.๒ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 

๒๐๑๙ (Covid–๑๙)   

  ๓.๓ รายงานการใช้จ่ายเงินผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 

๓.๔ รายงานการด าเนินงานพฒันาด้านอาคารสถานท่ี งบประมาณซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร

ประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

๓.๕ ข้อมูลอัตราก าลัง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  

   - นางสาวอารญา สุขรมย์ ต าแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) บรรจุวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  

 ๓.๖ ข้อมูลนักเรียน ประจ าภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนนักเรียนท้ังส้ิน ๒๓๐ คน 

  ๓.๗ งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบอื่น ๆ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทาสีอาคาร

เรียน ๑ อาคารเรียน ๒ อาคารเรียน ๓ และปรับปรุงหอประชุมปูกระเบ้ืองใหม่ ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   

วาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๔. ๑  แผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดเรียน ในวันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓              

ในสถานการณ์เฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid–๑๙) 

๔.๒ การออกแบบความเห็นชอบในการเปิดเรียน วันท่ี ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓    
 

วาระท่ี ๕  เรื่องอื่น ๆ  

-            

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

     ลงช่ือ ผู้บันทึกการประชุม 

      ( นางสิตาพัชร์  ผิวเงิน) 

              กรรมการและเลขานุการ 

 

 

     ลงช่ือ    ผู้รับรองรายงานการประชุม 

             ( นายเดชฤทธิ์   โทหา) 

               ประธานกรรมการ 


