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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

รายงานการประชุม 

    คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ 

ครั้งที่ 111/2/2560 

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560 

ณ หองประชุมศาสตราจารย ดร. สปิปนนท  เกตุทัต  โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

*   *   *   *   *   *   * 

รายนามกรรมการที่เขาประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. ศกัรินทร  ภูมรัิตน ประธานกรรมการ 

2. ดร. โกศล  เพ็ชรสุวรรณ ที่ปรึกษา 

3. รองศาสตราจารย ดร. คณุหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ ที่ปรึกษา 

4. ศาสตราจารย ดร. ประสาท  สบืคา กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

5. รองศาสตราจารย ดร. เอกชัย  ลลีารัศม ี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

6. ดร. ฉันทวิทย  สุชาตานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัฐชาต ิ มงคลนาวิน กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

8. อธกิารบดมีหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการโดยตําแหนง 

(รองศาสตราจารย นายแพทยปรีชา  สุนทรานันท     ผูแทน) 

9. เลขาธกิารคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน กรรมการโดยตําแหนง 

(นางสุจติรา  พัฒนะภูม ิ    ผูแทน) 

10. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. ณรงค  ศริิเลศิวรกุล) 

11. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการโดยตําแหนง 

(ดร. พรพรรณ  ไวทยางกูร) 

12. ผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ กรรมการและเลขานุการ 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ยุวด ี นาคะผดุงรัตน) 

 

รายนามกรรมการที่ติดภารกิจไมสามารถเขาประชุมได 

1. ดร. กฤษณพงศ  กรีตกิร ที่ปรึกษา 

2. ศาสตราจารยกติตคิุณ ดร. คุณหญิงสุชาดา  กรีะนันทน ที่ปรึกษา 

3. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ กรรมการโดยตําแหนง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

รายนามผูรวมประชุม 

1. รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลศิปญญากุล 

2. นายเศวต  ภูภากรณ รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

3. นายชัยวัฒน  เชื้อมั่ง รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

4. นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย รองผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

5. นางสาวสุดารัตน  ธรีะกติตวัิฒนา ผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

6. นายบรรจบ  วงศโกมลเชษฐ หัวหนาฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

7. นางสาวสายสมร  ยมวชริาสนิ หัวหนาฝายคลังและพัสดุ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

8. นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

9. นางสาวเกดสุภา  จันทนาวิวัฒน ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

10. นางสาวศรัญญา  วรรณธนวิจารณ ผูชํานาญการ  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

11. นางสาวศุภมาส  เจอืกโวน เจาหนาที่ปฏบิัตกิาร  ฝายอํานวยการ  โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ 

 

เริ่มประชุมเวลา 15.05 น. 
 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน/เลขานุการแจงใหทีป่ระชุมทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 1.1 การเชญิ รองศาสตราจารย ดร. ววิัฒน  เรอืงเลศิปญญากุล เขารวมประชุม 

 ตามที่คณะกรรมการบริหาร (คร้ังที่ 110/1/2560 วันที่ 10 มกราคม 2560) ไดเห็นชอบให  

รองศาสตราจารย ดร. วิวัฒน  เรืองเลศิปญญากุล  เปนผูไดรับคัดเลอืกใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน

มหดิลวิทยานุสรณ นัน้   ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ดร. ศักรินทร  ภมูรัิตน  ไดเชญิ รองศาสตราจารย 

ดร. วิวัฒน  เรืองเลศิปญญากุล  เขารวมการประชุมคร้ังนี้ดวย  และจะเร่ิมปฏบิัตหินาที่ในตาํแหนงผูอํานวยการ

ตัง้แตวันที่ 17 มนีาคม 2560 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 1.2 การเขาเฝาทูลละอองพระบาท เปนการสวนพระองค 

 ในวันที ่15 มนีาคม 2560 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานพระราชวโรกาสใหโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

เขาเฝาทูลละอองพระบาท เปนการสวนพระองค  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

  



- 3 - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 ตามที่ไดมกีารประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  คร้ังที่ 110/1/2560 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560  นัน้  ฝายเลขานุการไดเสนอรายงานการประชุมดงักลาว   

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 

ระเบยีบวาระที่ 3.1 การคัดเลอืกนักเรยีนเขาเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4 ปการศึกษา 2560 

 โรงเรียนไดดําเนนิการคดัเลอืกนกัเรียนเขาเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2560 แลว   

พรอมทัง้ไดเรียกนักเรียนมารายงานตวั เรียบรอยแลว  โดย ณ วันที่ 24 กมุภาพันธ 2560 โรงเรียนไดเรียก 

ตัวสํารองถงึลําดับที่ 19  รวมมนีักเรียนที่มารายงานตัวเปนนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 4 ปการศกึษา 2560  

ทัง้สิ้น 241 คน เปนนักเรียนชาย 166 คน และนักเรียนหญิง 75 คน 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพจิารณา 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 การอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 

 โรงเรียนไดเสนอผลการเรียน โครงงาน ผลการปฏบิัตกิจิกรรมพัฒนาผูเรียน  ของนักเรียนที่สําเร็จ

การศกึษาชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศกึษา 2559  เพื่อพจิารณาอนุมัตกิารสําเร็จการศกึษาใหแกนกัเรียน 

จํานวน 234 คน  เปนนักเรียนชาย 157 คน และนกัเรียนหญิง 77 คน  มผีลการเรียนเฉลี่ย 3.68  โดยที่มรีะดับผล

การเรียนสูงสุด 4.00 และระดับผลการเรียนต่ําสุด 2.62  

มติที่ประชุม 

 อนุมัตกิารสําเร็จการศกึษาของนกัเรียนชัน้มัธยมศกึษาปที่ 6 ปการศกึษา 2559 จํานวน 234 คน  

พรอมทัง้ตัง้ขอสังเกตเกีย่วกับผลการเรียนเฉลี่ยของนกัเรียนวา นักเรียนสวนใหญมผีลการเรียนเฉลีย่สะสม 

ในชวง 3.79-3.99  แสดงใหเห็นถงึคณุภาพการประเมนิผลของโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณที่มเีกณฑการประเมนิ

ที่ไดมาตรฐาน 

 

  



- 4 - 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 4.2 รายงานผลการสอบบญัชแีละประเมินผลการใชจายเงนิและทรัพยสนิของโรงเรยีน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 บริษัท สํานักงานสามสบิสีอ่อดติ จํากัด  ไดรายงานผลการสอบบัญชแีละการประเมนิผลการใช

จายเงนิและทรัพยสนิของโรงเรียน สําหรับงวดบัญชปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ

และประเมนิผลไดพจิารณาผลการตรวจสอบดังกลาวแลว 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบใหโรงเรียนจัดสงรายงานผลการสอบบัญชแีละประเมนิผลการใชจายเงนิและทรัพยสนิของ

โรงเรียน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปยังสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.3 การขออนุมัติจางผูสอบบัญชแีละประเมินผลการใชจายเงนิและทรพัยสนิของ

โรงเรยีน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ในการสอบบัญชแีละประเมนิผลการใชจายเงนิและทรัพยสนิของโรงเรียน ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2560  มบีริษัทสอบบัญชเีสนอราคาในการสอบบญัชฯี จํานวน 2 บริษัท  คอื บริษัท สํานักงานสามสบิสี ่

ออดติ จํากัด เสนอในราคา 130,000 บาท และบริษัท สอบบัญชธีรรมนติ ิจํากัด  เสนอในราคา 120,000 บาท  

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2560  ใหความเห็นวา  

แมบริษัทสํานักงานสามสบิสี่ออดติ จํากัด จะเสนอราคาสูงกวา แตมผีลงานที่มคีุณภาพ และไดสอบบัญชฯี  

ของโรงเรียนตดิตอกันเพยีง 2 ป คอื ปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  อีกทัง้ยังไดตรวจสอบและประเมนิความ

เสี่ยงระบบสารสนเทศและการสือ่สารของโรงเรียนเพิ่มดวย  ในขณะที่ บริษัทสอบบัญชธีรรมนติ ิจํากัด  

ไดสอบบัญชฯี ของโรงเรียนหลายปตดิตอกัน คอื ปงบประมาณ 2549-2557  ดังนัน้ เพื่อความเหมาะสม  

ควรเวนชวงเวลาในการสอบบัญชฯี จากบริษัทเดิม คอื บริษัทสอบบัญชธีรรมนติ ิจํากัด ประมาณ 3-5 ป   

คณะอนุกรรมการฯ จงึไดเสนอความเห็นตอคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพจิารณาเกี่ยวกับการจาง บริษัท 

สํานักงานสามสบิสีอ่อดติ จํากัด เปนผูสอบบัญชฯี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบใหโรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบจากสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิ ในการจาง  

บริษัท สํานักงานสามสบิสีอ่อดติ จํากัด เปนผูสอบบัญชฯี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามที่

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 4.4 การครบวาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

ในคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

 ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานสุรณ 

ชุดที่ 4 (ชุดปจจุบัน) จะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  โรงเรียนจงึไดเสนอรายละเอียด

เกี่ยวกับการเสนอชื่อประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการบริหารฯ  พรอมทัง้ได 

ขอความเห็นชอบกรอบการดําเนนิการและใหโรงเรียนเสนอขอความเห็นชอบรัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธกิาร

เพื่อใชระเบยีบโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ วาดวยการเสนอชื่อประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ โดยเจาหนาที่และผูปกครอง พ.ศ. 2556  สําหรับการสรรหา

ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 5  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.5 โครงรางรายงานประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 โรงเรียนไดเสนอโครงรางรายงานประจําป ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยจะเนนเร่ืองบทบาทของ

โรงเรียนในระดับนานาชาตใิหชัดเจนขึ้น 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ   

 

ระเบยีบวาระที่ 4.6 แผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ  

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 โรงเรียนไดเสนอแผนการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ  พรอมใหขอเสนอแนะเพิ่มเตมิวาโรงเรียนควรสื่อใหสังคมไดรับรูถงึรายละเอียดหรือ

กจิกรรมของโรงเรียนใหครบทุกดาน  

 

ระเบยีบวาระที่ 4.7 การสํารวจความพงึพอใจและพัฒนาการใหบรกิาร 

 โรงเรียนไดเสนอแผนพัฒนางานตามผลการประเมนิการใหบริการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบ   
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 4.8 การเลื่อนเงนิเดือนและการจายเงินเพิ่มพเิศษใหแกครูและเจาหนาที่  

ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 75/1/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560) จงึใหโรงเรียน

เสนอขอความเห็นชอบในการพจิารณาเลื่อนเงนิเดอืนและจายเงนิเพิ่มพเิศษใหแกครูและเจาหนาที่ประจําคร่ึงแรก

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ซึ่งมคีรูและเจาหนาที่ที่มสีทิธไิดรับการพจิารณาจํานวน 120 คน   

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบการเลื่อนเงนิเดอืนและการจายเงนิเพิ่มพเิศษใหแกครูและเจาหนาที่ ประจําคร่ึงแรกของ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  ตามที่คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลเสนอ   

 

ระเบยีบวาระที่ 4.9 การประเมินผลการปฏบิัติงานของผูตรวจสอบภายใน  โรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณ 

ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560 (วาระลับ) 

 คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลไดประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูตรวจสอบภายใน 

(นางสาวสุดารัตน  ธรีะกติตวัิฒนา)  ประจําคร่ึงแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560  เรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมนิตามที่คณะอนุกรรมการฯ เสนอ 

 

ระเบยีบวาระที่ 4.10, 4.11 และ 4.12  การประเมินผลการปฏบิัติงาน  คาตอบแทนรายเดือน  

และคาตอบแทนแปรผันตามผลการดําเนนิงานของผูอํานวยการโรงเรยีน 

มหดิลวทิยานุสรณ  ประจําครึ่งแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2560  (วาระลับ)  

 บันทกึขอตกลงการปฏบิัตงิานในตาํแหนงผูอํานวยการโรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ (นางยุวด ี  

นาคะผดุงรัตน)  กําหนดใหผูอํานวยการรายงานความกาวหนาในการดําเนนิงานใหคณะกรรมการบริหาร 

ทราบทุกรอบระยะเวลา 6 เดอืน  หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด 

 คณะอนุกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูอํานวยการไดรายงานผลการประเมนิ 

การปฏบิัตงิานของผูอํานวยการ พรอมทัง้เสนอคาตอบแทนรายเดอืนและคาตอบแทนแปรผันตามผลการบริหาร

ของผูอํานวยการตอที่ประชุมเพื่อพจิารณา 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบผลการประเมนิการปฏบิัตงิานของผูอํานวยการ คาตอบแทนรายเดอืนและคาตอบแทน 

แปรผันตามผลการบริหารตามที่คณะอนุกรรมการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผูอํานวยการเสนอ 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 5.1 รายงานการเงนิและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 ฝายคลงัและพัสดุไดจดัทาํรายงานการเงนิและการบัญช ีณ ไตรมาสที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560  

ซึ่งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล  เมื่อวันที่ 9 มนีาคม 2560  ไดตรวจสอบแลว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.2 การประเมินสมรรถนะของงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

 โรงเรียนไดเสนอ (ราง) แบบประเมนิสมรรถนะตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนง และรายละเอียดการ

ประเมนิของสมรรถนะแตละดาน (Compentency Dictionary)  ซึ่งคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล (คร้ังที่ 

75/1/2560 วันที่ 9 กุมภาพันธ 2560) ไดเห็นชอบแลว 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.3 ผลการศึกษาตอของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2559 

 โรงเรียนไดตดิตามผลการศกึษาตอของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปที่ 6 ปการศกึษา 2559  ปรากฎวา 

ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2560  นักเรียนของโรงเรียนไดรับคัดเลอืกเขาศกึษาตอในระดับอุดมศกึษาแลว 78 คน  

อยูระหวางรอฟงผลการคดัเลอืก 156 คน 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระที่ 5.4 การประเมินผลการปฏบิัติงานขององคการมหาชน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดสงรายงานการประเมนิผลการปฏบิตังิานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานของ

โรงเรียนมหดิลวิทยานุสรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใหโรงเรียนพจิารณา  ซึ่งโรงเรียนตรวจสอบแลว

เห็นชอบตามรายงานที่ สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ  
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ   

ครัง้ที ่111/2/2560  วันที่ 14 มนีาคม พ.ศ. 2560 

ระเบยีบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

ระเบยีบวาระที่ 6.1 การประชุมคณะกรรมการบรหิารโรงเรียนมหดิลวทิยานุสรณครั้งตอไป 

 โรงเรียนไดเสนอกําหนดการประชุมและวาระการประชุมทีส่าํคัญสําหรับการประชุมคณะกรรมการ

บริหารฯ ในรอบหนึ่งป  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบระเบยีบวาระที่ 6.1 

มติที่ประชุม 

 รับทราบกําหนดการประชมุคณะกรรมการบริหารฯ คร้ังตอไป คอื คร้ังที่ 112/3/2560 

ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560  เวลา 15.00 น.   

 

 

เลกิประชุมเวลา  17.30 น. 

 

 

 นางสาวสุวพชิญ  คาฮัว้ นายสุรพล  ฤทธิ์รวมทรัพย 

 ผูบันทกึการประชมุ ผูตรวจบันทกึการประชุม 


