
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ  
ครั้งที่  ๖ / ๒๕๔๘ 

วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๔๘  
ณ  โรงแรมเชียงใหมออคิด  จังหวัดเชียงใหม 

 
 

รายนามผูมาประชุม    
๑. ศาสตราจารย ดร.เกษม   จันทรแกว นายกสภามหาวิทยาลัย   
๒. นายธีระวัฒน ภัทรานวัช อุปนายกสภามหาวิทยาลัย                   
๓. ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย หาญสมบัติ อธิการบด ี
๔. ผูชวยศาสตราจารยพูนศักดิ ์ บุญสาลี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๕. แพทยหญิงศรีวรรณา พูลสรรพสิทธิ์ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๖. นายแพทยชาญชัย ศิลปอวยชัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ         
๗. นายนรินทร เหลาอารยะ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       
๘. นายเรืองชัย ทรัพยนิรันดร กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๙. นายดิเรก กอนกลีบ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         

๑๐. รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ นพรัก กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                         
๑๑. นายพีระศักดิ์ พอจิต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายมานพ ดีม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายวีระ รัตนศิริกุลชัย ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระพินทร โพธ์ิศรี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
๑๕. อาจารย ดร.วิวรรธน มุขด ี กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๖. ผูชวยศาสตราจารยสุบิน แกวยัง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๗. อาจารยปริญญา บัววังโปง กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๘. ผูชวยศาสตราจารยจรูญ คําทิพย กรรมการจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
๑๙. อาจารยโศรตรีย จุฑานนท กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๒๐. อาจารยเจษฎา มิ่งฉาย กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๒๑. อาจารยอุดมศักดิ์ บังเมฆ กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๒๒. อาจารยอมร ชูเอียด กรรมการจากคณาจารยประจํา 
๒๓. อาจารย ดร.วีรชัย เศรษฐพรรค เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 

รายนามผูไมมาประชุม     
๑. ศาสตราจารย ดร.สมบัติ กาญจนกิจ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ                       

 
      รายชื่อผูเขารวมประชุม / ……. 



 ๒

 
 

รายชื่อผูเขารวมประชุม 
๑. นายพรไชย สาครเสถียรกลุ ผูชวยเลขานุการ 
๒. นางศณัฐฌา ฤกษดี ผูชวยเลขานุการ 
๓. นางสาวนิธิวดี คัณธานันท ผูชวยเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกรัตน คมสัน ผูชวยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุม    เวลา   ๑๖.๐๐   น. 
 

ระเบียบวาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจงท่ีประชุมทราบ  
 
  ๑.๑  การเตรียมการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ  ประเทศสหรัฐอมริกา 
 

 มหาวิทยาลัยแจงกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานดานการบริหารการศึกษาและพัฒนาความ
รวมมือทางวิชาการ  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา  ระหวางวันที่  ๔ - ๑๔  ตุลาคม  ๒๕๔๘  และกําหนดการ
สัมมนากอนการเดินทางไปศึกษาดูงาน  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เร่ือง ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ในวันที่  ๕   กันยายน  ๒๕๔๘  ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  
 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดขอความอนุเคราะหจากคณะกรรมการในการจัดเตรียมเอกสารและการ 
ใหขอมูลการเดินทางไปจัดทํา VISA    

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่    ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

 ฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย      
คร้ังที่  ๕ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๘   จํานวน   ๙  หนา  เสนอคณะกรรมการพิจารณา          
รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔ / ๒๕๔๘  โดยมีการแกไข ดังนี้ 
 วาระที่  ๖.๑  ขอทบทวนมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๗  เมื่อวันที่  ๒๔  กันยายน    ๒๕๔๗ 
 ใหแกไขมติ จากเดิม “ไมเห็นชอบใหยกเลิกขอความ โดยไมนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งปฏิบัติหนาที่ 
                เปนประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย” 
 

แกไขเปน / …… 



 ๓

 
 แกไขเปน “ไมพิจารณา  เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับฉบับใหม ป ๒๕๔๘  ท่ีมีเนื้อหาชัดเจน 
 สมบูรณแลว และที่ประชุมเห็นชอบการนับคะแนนเสียงครั้งตอไป ใหนับรวมนายกสภามหาวิทยาลัย 
 ซึ่งปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานการประชุม เปนหนึ่งในองคประชุมดวย  หากมีการเลือกตั้งและคะแนนเสียง 
 เทากัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูช้ีขาด 
 
ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง  
 
  ๓.๑  โครงการพัฒนาครูประจําการ 
  
ความเปนมา สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๔๘

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาครูประจําการ โดยไดมอบหมายใหคณบดีคณะครุศาสตรดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาครูประจําการ และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนเปนรูปเลม                 
โดยใหผนวกเรื่องการสอนทางไกลไวในเนื้อหาของโครงการดวยนั้น คณบดีคณะครุศาสตรไดดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดโครงการพัฒนาครูประจําการ  และรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนโครงการพัฒนา
ครูประจําการเรียบรอยแลว  โดยไดชี้แจงเพิ่มเติม วาจากการประชุมคณะกรรมการครุสภา เมื่อวันท่ี  ๑๕  
สิงหาคม  ๒๕๔๘ เลขาธิการคณะกรรมการครุสภาไดแจงวาคณะกรรมาธิการการศึกษาไดพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณให ๔๐ ลาน เพื่อนํามาพัฒนาผูบริหาร  ฉะนั้น ผูบริหารท่ียังไมมีวุฒิก็จะไดรับการพัฒนาทุกคน  
แตในสวนของระดับปริญญาตรี ครุสภาไมไดของบประมาณไว ดังนั้นจํานวนจึงเปน ๓๐ ตามที่เขตพื้นที่
การศึกษาไดคัดเลือกและเสนอชื่อมาแลว  

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  
 

๓.๒  งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  
 
ความเปนมา ตามที่สภามหาวิทยลัยไดใหความเห็นชอบปฏิทินงบประมาณและกรอบแนวคิดการจัดสรร 

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ แลวน้ัน เพื่อใหการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
มหาวิทยาลัย    จึงขอเสนองบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙  โดยรายละเอียดดังกลาว                        
ไดผานความเห็นชอบในหลักการจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่                     
๔ / ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียบรอยแลว               
 

ประเด็นนําเสนอ /……….. 



 ๔

      
 

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ กรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓ 
และกรอบที่ ๔   เปนจํานวนเงิน ๖๙,๐๐๗,๒๐๐.- 

มติที่ประชุม เห็นชอบ กรอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๔๙ กรอบที่ ๒ กรอบที่ ๓ และ
กรอบท่ี ๔   เปนจํานวนเงิน ๖๙,๐๐๗,๒๐๐.- บาท  ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
 
 

  ๔.๑     ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา 
 

ดวยมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ  เรื่อง การดําเนินการใหไดมาซ่ึงกรรมการสภาวิชาการ 
ลงวันที่  ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๔๘  โดยใหแตละคณะดําเนินการเลือกกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย
ประจํา คณะละ ๑ คน บัดนี้ทุกคณะไดแจงผลการเลือกกรรมการเรียบรอยแลว  อาศัยอํานาจตาม
ความในขอ ๑๔ แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ วาดวย หลักเกณฑ คุณสมบัติ และวิธีการ
เลือกกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  มหาวิทยาลัยจึงประกาศผลการเลือก
กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารยประจํา  ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ดังนี้ 
๑.  ดร.สมภพ  พัทดิพันธ ผูแทนคณาจารยคณะเกษตรศาสตร 
๒. รศ.พิศมัย  หาญสมบัติ ผูแทนคณาจารยคณะครุศาสตร 
๓.  อาจารยธนัตถา กรพิทักษ ผูแทนคณาจารยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๔.  อาจารยอชิตพล ศศิธรานุวัฒน ผูแทนคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
๕.  ผศ.เชาว  เพ็ชรราช ผูแทนคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
๖.  อาจารยศศิพร สุดใจ  ผูแทนคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
 
 
 

๔.๒ / ……. 
 



 ๕

 
  ๔.๒   หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 
   
ความเปนมา หนวยงานขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 

๔.๒.๑    คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 
 จากหมวดเงิน คาสาธารณูปโภค  เปนหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอยวัสดุ 
 และจากรายการ  คาโทรศัพท และคาไปรษณีย เปนรายการ  ซื้อวัสดุ 
 เปนจํานวนเงิน  ๕,๐๐๐.- บาท 
 เหตุผลและความจําเปน  เพื่อใชในการจัดซื้อวัสดุบริหารสํานักงาน 

๔.๒.๒    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 ขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม 
 จากรายการจัดทําเอกสารการสอนและขอสอบสําหรับนักศึกษา  

เปนรายการ ซอมบํารุงเครื่องขยายเสียงในหองเรียน 
เปนจํานวนเงิน  ๔,๐๐๐.- บาท 
เหตุผลและความจําเปน  เพื่อซอมบํารุงเคร่ืองขยายเสียงในหองเรียน 
๔.๒.๓    บัณฑิตวิทยาลัย 

 ขอโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 
 จากหมวดเงิน คาตอบแทนใชสอยวัสดุ  เปนหมวดเงินรายจายอื่น 
 และจากรายการ คาตอบแทนการสอน เปนรายการ หนวยกิตถอนคืน 
 เปนจํานวนเงิน  ๕,๗๐๐.- บาท 
 เหตุผลและความจําเปน  เปนคาตอบแทนหนวยกิตถอนคืนรายวิชาปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครู 

๔.๒.๔    กองแผนงาน  สํานักงานอธิการบดี  
 ขอโอนหมวดเงิน โดยรายการคงเดิม  

จากหมวดเงินคาตอบแทนใชสอยวัสดุ เปน หมวดเงินคาสาธารณูปโภค 
เปนจํานวนเงิน  ๕๐,๐๐๐.- บาท 
เหตุผลและความจําเปน  เพื่อใหมีงบประมาณสําหรับจัดสงเอกสารในงานพัฒนาหลักสูตร  
ซึ่งจําเปนตองสงเอกสารทางไปรษณียจํานวนมาก 

 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 

๔.๓  รายงาน / ...... 



 ๖

 
 

๔.๓  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามโครงการเยี่ยมเยียน  ๖  คณะ และสํานักงาน
อธิการบดี ของสภาคณาจารยและขาราชการ 

 
สภาคณาจารยและขาราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ไดจัดทําโครงการเยี่ยมเยียนคณาจารย 

ขาราชการ และพนักงาน ของ  ๖ คณะ และสํานักงานอธิการบดี  จึงขอนําเสนอความคืบหนาของโครงการ 
การเยี่ยมเยียน พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามโครงการฯ ซึ่งไดดําเนินการไปแลว ๒ คณะ  คือ                    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะเกษตรศาสตร สําหรับกําหนดการเย่ียมเยียนครั้งตอไป ดังนี้ 

 -    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
 -    คณะวิทยาการจัดการ วันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘ 
 -    คณะครุศาสตร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสํานักงานอธิการบดี วันที่  ๗  กันยายน  ๒๕๔๘  
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 
  ๕.๑    สํานักงานอธิการบดีขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม 
 
ความเปนมา ดวยสํานักงานอธิการบดีไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิมจากรายการ 

โปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร  เปนรายการ  เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุค  โดยมีเหตุผลและความจําเปนเนื่องจาก   
ผูพัฒนาโปรแกรมฐานขอมูลบุคลากรไมสามารถพัฒนาโปรแกรมไดทันปงบประมาณ ๒๕๔๘ และประกอบ
กับครุภัณฑเดิมที่มีอยูมีอายุการใชงานมาก สํานักงานอธิการบดีจึงนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิม เปนจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท   

ประเด็นนําเสนอ ขออนุมัติ การเปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิมจากรายการ โปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร   
เปนรายการ  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค  เปนจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท   

มติที่ประชุม อนุมัติการ เปลี่ยนแปลงรายการโดยหมวดเงินคงเดิมจากรายการ โปรแกรมฐานขอมูลบุคลากร   
เปนรายการ  เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค  เปนจํานวนเงิน ๔๐,๐๐๐.- บาท   ตามเสนอ 
 
 
 
 

๕.๒   ราง ระเบียบ / ..... 



 ๗

  ๕.๒   ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย และ  ราง ประกาศมหาวิทยาลัย  
           เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

ความเปนมา จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํารางกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศเกี่ยวกับการ   จัด
การศึกษาและบริการวิชาการ ครั้งที่ ๕ / ๒๕๔๘  เมื่อวันที่  ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๘  ท่ีประชุมไดมีมติ   
เห็นชอบในหลักการ ราง ระเบียบสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘  และ ราง ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ  

ประเด็นนําเสนอ ขอความเห็นชอบ  
๑. ราง  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
๒. ราง ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ  
๓. ราง  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  
๔. ราง ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ือง การรับ จายเงินคาธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

          มอบหมายให มหาวิทยาลัยดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการและนําเสนอที่ประชุม 
 เพื่อพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป   ดังน้ี  

๘.๑  จัดทําเปนตารางเปรียบเทียบระหวางระเบียบและประกาศฉบับเดิมกับระเบียบและประกาศฉบับใหม  
           วาเน้ือหามีความแตกตางกันอยางไร 
 ๘.๒  ระบุใหชัดเจนวามหาวิทยาลัยมีความจําเปนตองปรับคาธรรมเนียมขึ้นเน่ืองจากเหตุผลใด 
 ๘.๓  ควรมีขอมูลตนทุนการผลิตเสนอที่ประชุมประกอบการพิจารณาดวย 
 ๘.๓  แกไขขอความในประกาศ “ ท้ังนี้ต้ังแตวันออกประกาศฉบับนี้เปนตนไป”  
           แกไขเปน “ท้ังนี้ต้ังแตภาคเรียนที่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๔๙  เปนตนไป” 
 ๘.๔  เพิ่มเติมขอความในระเบียบและประกาศ “ใหยกเลิกระเบียบ ………….”  
           “ใหยกเลิกประกาศ…..…”  เนื่องจากเปนระเบียบและประกาศฉบับใหม  
 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่นๆ  
 

  ๖.๑   การนําเสนอรางขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ และงานอื่นๆ  
 
  ท่ีประชุมขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในเรื่องการนําเสนอรางขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ  

หรืองานอื่นๆ ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียด เน้ือหา โดยขอใหจัดทําตารางเปรียบเทียบระหวาง
ขอมูลเดิมกับขอมูลท่ีเสนอขอเปลี่ยนแปลงใหม  พรอมเหตุผลช้ีแจงการขอเปลี่ยนแปลงดวย                       
เพื่อประกอบการพิจารณา   

๖.๒    / ……… 



 ๘

 
  ๖.๒   พิจารณาอํานาจการโอนหมวดเงินและเปล่ียนแปลงรายการ 
 

 ท่ีประชุมเห็นชอบในหลักการ  การมอบอํานาจการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย                         
ใหอธิการบดีหรือคณะกรรมการ ชุดตางๆของมหาวิทยาลัย 
 มอบหมายให มหาวิทยาลัยวิเคราะหงานในอํานาจของสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุม 
เพื่อพิจารณามอบอํานาจใหอธิการบดี หรือคณะกรรมการชุดตางๆ ของมหาวิทยาลัย  เชน เร่ืองการ
เสนอขออนุมัติการโอนหมวดเงินและเปลี่ยนแปลงรายการ 
 
 ๖.๓  กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ คร้ังที่ ๗ / ๒๕๔๘ 
 

  สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๗ / ๒๕๔๘ ในวันอังคารท่ี  ๒๗ 
กันยายน  ๒๕๔๘   เวลา  ๙.๓๐  น.  ณ  หองประชุมสิริราชภัฏ ช้ัน ๙ อาคารภูมิราชภัฏ 

 

 ปดประชุมเวลา   ๒๐.๐๐   น.  
 
 
        นิธิวดี    คัณธานันท                                    
               บันทึก/พิมพ รายงานการประชุม            
 
 
 
 

                  นายวีรชัย   เศรษฐพรรค 
            ตรวจ / ทาน รายงานการประชุม 


