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รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ครั้งที่  7  /2556 

วันที่  1  พฤศจิกายน  2556 
ณ ห้องโสตทัศนศึกษา  โรงเรียนสภาราชินี 2 

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

ผู้มาประชุม 
      1.  นายยงยุทธ       มณีโชติ  ตําแหน่ง   ผู้อํานวยการ         ประธาน 
  2.  นางอุลาวรรณ    ปราบโรค  ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการ 
  3.  นางโสลัดดา      เศรษฐการ  ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการ 
                     4.  นายประเสริฐ      รักษ์แก้ว  ตําแหน่ง   รองผู้อํานวยการ 
  5.  นางเพ็ญรัตน์      ประเสริฐกุล  ตําแหน่ง   ครู คศ.3  
  6.  นางทิพวรรณ      ชูเวทย์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     7.  นางวรวรรณ       ศรีพล  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     8.  นางศมนวรรณ    เชาว์ทวี  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     9.  นางสาวสุจินต์     การ่อแก้ว             ตําแหน่ง   ครู ครูผู้ช่วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                    10. นางสาวกาญจนา  หนูแก้ว                ตําแหน่ง   ครู ครูผู้ช่วย 
                    11. นางอุดมศรี       กรุณกิจ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    12. นางวรรณา         ไชยบุตร  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    13. นายประดุจ        ศรีนุตสวัสดิ์           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    14. นางมาลิน       แร่ทอง  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    15. นางสาวจิราวัลย์   จตุวรพฤกษ์           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    16. นางศรีนรา         สกาวสุวรรณ           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    17. นางยุพยง       สงยอด  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    18. นางอรยาพร        ไกรเทพ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    19. นางชุติมณฑน์      หมุกรอด  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    20. นางอรอนงค์        เหลียวพัฒนพงษ์     ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    21. นายวิชาญ          มณีโชติ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    22. นายคงศักดิ์        ปัญจมาตย์             ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    23. นางนีรชา           ทับเที่ยง  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    24. นางศรีรจนา        ไทยกลาง  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
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                    25. นางพรพรรณี      ปัญจมาตย์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    26. นายเศรษฐวุฒิ     หมุกรอด               ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    27. นางสาวนงเยาว์   จริงจิตร  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    28. นางพันธ์ทิพย์      ทิพย์นุ้ย  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                    29. นางรุ่งศรี           เพชรฤทธิ์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
          30. นายศรีศักดิ์        รักษ์สุวรรณ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   31. นายมารุตต์         ลั่นเต้ง  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                   32. นางสาววิมลทา    เพียรดี  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                   33. นางพัชรี            ลันดา                   ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   34. นางรัตนา      สวัสดิมงคล           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   35. นางอารี            จําปา  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                   36. นางอัญชลี          เต็มสิริสัมพันธุ ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   37. นายเทียนชัย       แซ่อ๋ิว  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   38. นางสาวจรัสศรี    อังศุภนิช  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                   39. นายสุกิจ           ทวีศักดิ์                  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                   40. นางวันดี     แสงดํา  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   41. นายวิศรุต          โคกเขา  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                   42. นายอนุชิต     พงศ์เก้ือ  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   43. นางสาวสุจิรา      ทองแจ้ง  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                   44. นางสุดจิต     สุดแป้น  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                   45. นางอารักษ์     เอื้อปัญจะสินธุ์ ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
          46. นางสาวนาฏยา    เหลืองประเสริฐ ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  47. นางพิมชนก     ฤทธิ์สมิตรชัย             ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  48. นางศรีสุดา          พรหมดนตรี   ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  49. นางสาววิภาภรณ์   เจริญฤทธิ์  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                  50. นางสาวกิตติมา     มุ่งวัฒนา  ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                  51. นางสาวสุรัสวดี     ละงู             ตําแหน่ง   ครู ผู้ช่วย 
                  52. นางเรณู             ฮุยเคียน  ตําแหน่ง   ครู คศ.3 
                  53. นายเอนก           ศรีสวัสดิ์  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  54. นางสาวเชิญพัดชา พรหมราชแก้ว ตําแหน่ง   ครู คศ.1 
                  55. นายพิชิตพงษ์     ทวีตา  ตําแหน่ง   ครู ผู้ช่วย 
                  56. นายสมยา     บุญแก้ว  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
 
                                                                                                     /57. นายกิตติศักดิ์..........       



~ 3 ~ 
 

                  57. นายกิตติศักดิ์       เอื้อปัญจะสินธุ์ ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  58. นางถนอมศรี        ทองเนื้อห้า  ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  59. นางกรรณิการ์      น้อยเสงี่ยม   ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  60. นายกริชานันท์      ลันดา                   ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                  61. นางสาวกุลศยา     ศิริภูวดล                ตําแหน่ง   ครู ครูผู้ช่วย 
                  62. นางสาวสาเหร๊าะ   เดชอรัญ   ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 
                  63. นางจิตติมา          ศรีเทพ  ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 
                  64. นางสาวปิยรัตน์     ทองหุ้ย  ตําแหน่ง   พนักงานราชการ 
                  65. นางสาวเสาวลี      จริงจิตร  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  66. นายชวัช             ปานทุ่ม  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  67. นางสาวชุติมน      อ้ันเต้ง  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง        
                  68. นางสาวพนัดดา     แก้ววงศ์หาญ           ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง    
                  69. นางสาวนราจันทร์  ศรีสุข  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  70. นายธวัช              อักษรไทย  ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง 
                  71. นางนัทลินยา        หอยสังฆ์           ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการ 
        72. นางสาวนิรมล        หยังหลัง           ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                    
                 73. นางสาวอัจฉรี        วีระเสถียร             ตําแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                 74. นายพิชญะ           ทองอ่อน               ตําแหน่ง    เจ้าหน้าที่งานระบบเครือข่าย 
                 75. นางสาวอรทัย        ช่วยบุญชู  ตําแหน่ง   เจ้าหน้าที่พยาบาล 
                 76. นางสาวดรุณี         เจริญรูป               ตําแหน่ง    นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                 77. นางสาวเมทาวรรณ  แซ่หล ี                 ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                 78. นางสาวยุวดี          สีมุขดา ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                 79. นางสาววิมลรัตน์    หอยสังฆ์ ตําแหน่ง   ครู คศ.2            เลขานุการ                
                   

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  1.  นางอิสรีย์          จันทร์เกษ           ตําแหน่ง   ครู คศ.2 
                     2.  นางชุติมา       สินธุเศษ            ตําแหน่ง   ครู คศ.2       (ลาป่วย) 
                     3.  นางจุฑา            โสมสง              ตําแหน่ง   ครู คศ.2       (ขออนุญาต) 
                     4.  นางวิไลวรรณ     จรุงเกียรติกุล       ตําแหน่ง   ครู คศ.2       (ลาป่วย) 
                     5.  นางกนกวรรณ    รักษา                ตําแหน่ง   ครู คศ.3       (ลาป่วย) 
                     6.  นายพิวันชัย       จันทร์เกษ           ตําแหน่ง   ครู คศ.2       (ลากิจ)    
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                     7.  นางสุดา            หยังหลัง             ตําแหน่ง   ครู คศ.2       (ลากิจ)   
                     8.  นาวสาวพัชรา     ทรัพย์มี              ตําแหน่ง   ครู อัตราจ้าง   (ขออนุญาต)  
                     9.  นายชนาธิป        สวนจันทร์         ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  (ขออนุญาต) 
                    10. นายณรงค์ฤทธิ์    มณีสุวรรณ          ตําแหน่ง   นศ.ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   (ขออนุญาต) 
 
                                                                                                             
เริ่มประชุมเวลา  เวลา  14.00   น.  
                 ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
                 1.1.  การสิ้นพระชนน์ของสมเด็จพระสังฆราช 
                       ขอให้ข้าราชการและบุคลากรทุกท่านแต่งกายไว้ทุกข์ถึงวันที่  23  พฤศจิกายน  2556  
 

                1.2.  ขอแสดงความยินดีกับรองอุลาวรรณ  ปราบโรค  ที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็นรองผู้อํานวยการ
ชํานาญการพิเศษ 
 

                1.3.  ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ได้ร่วมรับผิดชอบในการจัดการแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศูนย์การแข่งขันโรงเรียนสภาราชินี 2  และศูนย์อื่นๆ  ตลอดถึงการรับผิดชอบส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63   
                        -  โรงเรียนสภาราชินี 2  ได้รับรางวัลเหรียญทอง        จํานวน   31   เหรียญ  
                                                                    เหรียญเงนิ         จาํนวน  22   เหรียญ 
                                                                    เหรียญทองแดง   จํานวน   11  เหรียญ 
และได้เป็นตัวแทนแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  ณ จังหวัดพัทลุง  จํานวน  4  รายการ คือ 
                        1.  การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 
                        2.  การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 
                        3.  การแข่งขันระบํามาตรฐาน ม.4-ม.6 
                        4.  การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 
 

                1.4.   การจัดการเรียนการสอน  ผู้อํานวยการได้เน้นย้ําให้ครูถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
                       -  ครูสอนเต็มท่ี  นักเรียนจะเรียบร้อย 
                       -  การวัดผล จะมีผลต่อผลการเรียนของนักเรียนสิ่งสําคัญของการวัดผล  คือ  การออกแบบ และ
น้ําหนัก ในการวัด  ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อสอบล้วนๆ อย่างเดียว  แต่อาจมีกิจกรรมอื่นๆ ประกอบด้วย  
                       -  การติดตามนักเรียนติด 0 , ร , มส. 
                       -  เอกสารทางวิชาการเก่ียวกับการเรียนการสอนมีความสําคัญมากขอให้ครูรับผิดชอบอย่างเต็มที่  
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2  เป็นต้นไปโรงเรียนกําหนดให้ครูใช้ Book Mark  แทน ปพ.5 
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                       ผู้อํานวยการตั้งเป้าหมายให้โรงเรียนส่งโรงเรียนเข้ารับรางวัล 
                       1.  โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง 
                       2.  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง 
                       ผูอํ้านวยการย้าํในเรือ่งการจัดการเรียนการสอนให้ครูทุกคนไดส้อนให้เตม็ที ่ หากมีการลาก็ให้
ดําเนินการเรื่องคาบสอนให้เรียบร้อย 
 

               1.5.  เรื่องสิทธิเด็ก  หากมีการกระทําผิดเกี่ยวกับสิทธิเด็กให้คุณครูรายงานผู้อํานวยการโดยด่วน เพ่ือ
รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้นต่อไป 
               1.6.  ผู้อํานวยการย้ําว่าเนื่องจาก สพฐ.ให้ความสําคัญมากดังนั้นจึงขอให้ครูได้สอดส่องดูแลด้วย  และ
ให้ครูดูแลนักเรียนในเรื่องโอกาศทางการศึกษาและนักเรียนออกกลางคัน  
               1.7  ผู้อํานวยการแจ้งว่าปีการศึกษา  2557  โรงเรียนได้รับครูบรรจุใหม่เพิ่ม 4 อัตรา 
                      

               1.8.  การนิเทศภายในมีความสําคัญมากในการจัดการเรียนการสอน  ผู้อํานวยการ  รองผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิชาการ  และหัวหน้ากลุ่มสาระ จะกําหนดปฏิทินในการนิเทศครูผู้สอนทุกคน 
 

               1.9.  ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างจากรัฐบาลที่รับเงินค่าจ้างไม่ถึง 15,000.-บาท  จะได้รับเงินตกเบิกตั้งแต่ 
วันที่ 1  ตุลาคม  2555  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2556   
 

               1.10. การเลื่อนข้ันเงินเดือนของผู้บริหารและข้าราชการครู ของ สพม.13  (ครั้งที่ 2)  ปีงบประมาณ 
2557  ได้เลื่อนขั้นดังนี้ 
                     1.  เลื่อน  1.5   ขั้น   จํานวน        7   คน 
                     2.  เลื่อน    1   ขั้น    จํานวน  1,919   คน 
                     3.  เลื่อน  0.5  ขั้น     จํานวน     164  คน 
                     4.  ไม่เลื่อนข้ัน          จํานวน       58  คน     เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ครบ  4 เดือน หรือ  
ลาศึกษาต่อ หรือ ลาป่วยเกินกําหนด 
 

               1.11.  สพฐ.ขอคืนเงินรางวัล  (โบนัส)  ปีงบประมาณ  2554  คนละ  16.32.-บาท 
 

               1.12. โรงเรียนมีน้ําดื่มบริการคุณครูและบุคลากรทุกท่านขอให้ติดต่อที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 

               1.13.  โรงเรียนจะติดตั้งเครื่องเสียงให้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละห้องเรียน   
โดยตั้งเป้าหมายจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ   2557 
 

               1.14.  ผู้อํานวยการย้ําเรื่องการอยู่เวรยามครูในวันหยุดให้ครูถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและในช่วงโรงเรียน
หยุดเรียนเพื่อให้ครูไปทัศนศึกษาให้ครูแลกเปลี่ยนเวรยามกันให้เรียบร้อย 
 
 
                                                                                                /1.13.  เรื่องการใช้ห้องเรียน....... 
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               1.15. เรื่องการใช้ห้องเรียนขอให้ครูที่ใช้ห้องเรียนต่างๆ  ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดในห้องเรียนด้วย 
 

               1.16.  งบประมาณ ของ ส.ส.สุกิจ  อัตโถปกรณ์  ปี 2557  ได้จัดสรรงบประมาณให้อย่างแน่นอน เป็น
จํานวนเงิน  1,000,000.-บาท  เพ่ือทําหลังคาทางเชื่อมระหว่างโรงอาหารและอาคารเรียน 
 

               1.17.  ผู้อํานวยการ แจ้งเรื่องการเก็บเงินระดมทุน  โรงเรียนเก็บจํานวน  1,200.บาท ต่อ 1 คน  เพ่ือ
จ้างครูต่างประเทศ และค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 
 

                       1.18.  รายงานการประชุม ผู้อํานวยการ ให้ลงเว็บไซต์โรงเรียน 
 

               1.19.  ในกรณีการประชุมครูถ้าเดือนไหนไม่ประชุมครู ผู้อํานวยการจะแจ้งผ่านเว็บไซต์เช่นเดียวกัน 
 
                                                     ทีป่ระชุมรับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
                      

                         ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ี 6/2556 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
         3.1.  ฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
                        ครูศรีนรา  สกาวสุวรรณ  แจ้งปฏิทินฝ่ายวิชาการ  (ตามเอกสารที่แจกในที่ประชุม) 
                 
                3.2.  ฝ่ายบริหารงานบุคคล   

        รองประเสริฐ  รักแก้ว     
1.  รองประเสริฐ  รักแก้ว  ขอบคุณครูทุกคนที่ร่วมวางพวงมาลา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 
 

2.  รองประเสริฐ  รักแก้ว  แจ้งเปลี่ยนแปลงบุคลากรในฝ่าย  (รายละเอียดตามคําสั่ง 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล)   

 

        3.  รองประเสริฐ  รักแก้ว  ย้ําเรื่องการอยู่เวรประจําสัปดาห์ ให้ครูได้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 
 

        4.  หากครูท่านใดจะให้นักเรียนเข้าห้องสมุดให้ครูช่วยดูแลด้วย 
 

        5.  รองประเสริฐ  รักแก้ว  แจ้งโรงเรียนจะจัดทําระบบ My office  ให้สมบูรณ์เพ่ือใช้ในการแจ้ง
ข่าวสาร ทั้งนี้เพ่ือประหยัดเวลาและกระดาษ 

 
 
                                                                                                /6.  ครูอนุชิต....... 
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        6.  ครูอนุชิต  พงศ์เก้ือ  เพ่ิมเติมเรื่องการประชุมชั้นเรียน  Classroom  metting  โดยมี
เอกสารให้  มีขั้นตอนดังนี้ 

               1.  ขั้นเตรียมการ   (คณะทํางานเตรียมให้) 
               2.  ขั้นดําเนินการ   (ครูที่ปรึกษาดําเนินการ) 
               3.  ขั้นสรุปรายงาน (อยู่ในเว็บไซต์) 
 

          7.   ครูวิศรุต  โคกเขา  เสนอว่า   
               1.  ให้ครูที่ปรึกษา ควรจะปรับเปลี่ยนโดยให้ครูที่ปรึกษาห้องใดให้สอนนักเรียนในห้องนั้น 
               2.  การเช็คนักเรียนหนีเรียนของครูแต่ละคนในแต่ละคาบสอนให้ครูเขียนให้ละเอียด 
 

          8.  ครูมารุตต์  ลั้นเต้ง  ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าให้ครูช่วยเช็คชื่อนักเรียนในแต่ละคาบให้ละเอียด 
 

          9.  ผู้อํานวยการรับทราบแล้วและจะนําปัญหาไปหารือกับฝ่ายบริหารอีกครั้ง 
 

        10.  ผู้อํานวยการ  ให้แนวปฏิบัติว่าในการมอบรางวัลและเกี่ยวข้องหน้าเสาธงให้ทําในวัน
พฤหัสบดี ของแต่ละสัปดาห์ 

 

        11.  ครูอารี  จําปา  เพ่ิมเติมว่า  ในการเช็คชื่อนักเรียนหนีเรียนจะดําเนินการอย่างไร 
 

        12.  ผู้อํานวยการ ชี้แจงว่าให้ดําเนินการติดตามโดยให้ครูผู้สอนติดตามก่อนหากแก้ไม่ได้ให้
รายงานหัวหน้าระดับและงานปกครอง 
                          

                   3.3.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
                          รองโสลัดดา  เศรษฐการ 
                            1.  รองโสลัดดา  เศรษฐการ  จะแจ้งตารางการใช้ห้องเรียนทุกห้อง 
 

                            2.  ห้องเรียนที่ไม่ใช่ห้องปฏิบัติการได้ทําการซ่อมแซมกลอนประตู  หน้าต่างเรียบร้อยแล้ว 
 

                            3.  รองโสลัดดา  เศรษฐการ  ขอความร่วมมือครูเวรประจําวันช่วยดูแลโรงอาหาร ช่วยทําหน้าที่อย่าง
เคร่งครัด 
 

                            4.  การใช้ห้องพยาบาลหากมีนักเรียนขออนุญาตไปนอนห้องพยาบาลให้ครูเซ็นชื่ออนุญาตให้ด้วย 
 

                            5.  ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่อยุ่ในงานที่รับผิดชอบเพื่อจะ
รวบรวมรายงานต่อไป 
 
 
 
                                                                                                      /3.4.   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ…… 
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             3.4.   ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 
                     -  ครูวิมลรัตน์  หอยสังฆ์  แจ้งเรื่องการส่งโครงการและการเตรียมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัล
พระราชทาน 
                      -  ครูพิมชนก  ฤทธิ์สมิตรชัย  แจ้งครูทุกท่านที่มีสัญญายืมเงินให้รีบดําเนินการล้างสัญญายืมเงิน
ด้วย 
 
                            ที่ประชุมรับทราบตามที่เสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
                      
                             -ไม่มี- 
 
                              

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
                  

                             - ไม่มี – 
                                                                                               
 

                   ประธานกล่าวปิดประชุม          
     

ปิดประชุมเวลา    16.00    น.                                                    

                                                                                  
                                                                                   (นางสาววิมลรัตน์   หอยสังฆ์) 
                                                                                       ผู้จดรายงานการประชุม  
                                         

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                      (นางนัทลินยา   หอยสังฆ์) 
                                                                                      ผู้พิมพ์รายงานการประชุม  
 
 

                                                                                               
               (นายยงยุทธ   มณีโชต)ิ 
                                                                                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


