
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1/2562 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
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ผู้เข้าประชุม 
นายทนงศักดิ์   พุทธมาตย์ 
นางนุวงศ์รัตน์  กิจเจริญ 
นางสาวภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
นางเทวี         นุ่นสวัสดิ์ 
นายพกรชัย     สมแสน 
นายสุวิทย์       สื่อกลาง 
นายภาณุพงศ์   จัดแจง 
นายเดชาคาร พรหมพินิจ 
นายชุมพล    พุฒพันธ์ 
นายทวีศิลป์   สุดเสน่ห์ 

 
ประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
รองประธานสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 
เลขานุการสภา 

 
ทนงศักดิ์  พุทธมาตย์ 
นุวงศ์รัตน์  กิจเจริญ 
ภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า 
เทวี        นุ่นสวัสดิ ์
พกรชัย   สมแสน 
สุวิทย์     สื่อกลาง 
ภาณุพงศ์  จัดแจง 
เดชาคาร  พรหมพินิจ 
ชุมพล    พุฒพันธ์ 
ทวีศิลป์   สุดเสน่ห ์
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ผู้ไม่มาประชุม 
นายนราศักดิ์   สุทธิโคตร
นางชวนพิศ    เทศรุ่งเรือง 

 
สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล 

 
นราศักดิ์  สุทธิโคตร 
ชวนพิศ   เทศรุ่งเรือง 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
นายธานีวัฒน์   โมราราษฎร ์
นายปราโมทย์  แก้วก่า 
นายนเรศ        กิณเรศ 
น.ส.ณัฐชยา   เฉลิมชัย  
นางสุวัจนา    โมราราษฎร์
นางวัลลภา    ทิพสิงห์ 
นายสาคร     มุงธิสาร 
น.ส.นาตยา   ชาตะรักษ์ 
นางกุลประภา  ศรีสะอาด 
น.ส.ภัทร์ชนม์ ขันธ์พัฒน์ 
นางขนิษฐา    สุดเสน่ห์ 
นายแสงทอง  อินธิแสง 
นางเพลินตา    เพชรพรรณ 

 
นายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
รองนายกเทศมนตรี 
ผู้อำนวยการกองคลัง 
เลขานุการนายกเทศมนตรีที่
ปรึกษานายกเทศมนตรี 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
รองปลัดเทศบาล 
ผู้อำนวยการกองช่าง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 
ธานีวัฒน์   โมราราษฎร์ 
ปราโมทย์  แก้วก่า 
นเรศ        กิณเรศ 
ณัฐชยา     เฉลิมชัย 
สุวัจนา     โมราราษฎร์
วัลลภา     ทิพสิงห์ 
สาคร       มุงธิสาร 
นาตยา     ชาตะรักษ์  
กุลประภา  ศรีสะอาด 
ภัทร์ชนม์   ขันธ์พัฒน์ 
ขนิษฐา     สุดเสน่ห ์
แสงทอง    อินธิแสง 
เพลินตา    เพชรพรรณ 

 

เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมได้มาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภาได้เชิญสมาชิก
สภาเข้าที่ประชุม โดยนายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์ ประธานสภาเทศบาล เป็นประธานในที่ประชุมดำเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ 
ประธาน - เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุม การประชุมในวันนี้เป็นการ ประชุม        
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  2562 ในวันนี้มีสมาชิกมาประชุมครบองคป์ระชุม        
  กระผมขอเปิดการประชุม สำหรับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ทราบ ไม่มี ขอผ่านไปวาระท่ี 2 ครับ  
                   พนักงานเทศบาลที่โอน(ย้าย)มาใหม่ คือ นางเพลินตา เพชรพรรณ ตำแหน่ง นักวิชาการ 



2 

ที่ประชุม  - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธาน - การประชุมครั้งที่แล้ว การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ขอให้ท่านสมาชิกสภาได้ตรวจดูรายงานการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งให้

สมาชิกสภาทุกท่านแล้ว สมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความใดหรือไม่ หากไม่มี
สมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาล ถือว่าที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อความในรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่   
แล้ว และ รับรองรายงานการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ประธาน - 3.1 รายงานสรุปสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญท่าน 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ – เรียนประธานสภาเทศบาลกระผม นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบล

พรรณานิคม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541  ถึงแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.  2543  ข้อ  
33  ความว่า  ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันใน
การควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  โดยมี
หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลือ  และให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

  1.  ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน 
  2.  ควบคุมบัญชี  รายงาน  และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน  และหนี้ 
  3.  ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน  การขอเบิกเงิน  และการก่อหนี้ผูกพัน   

  บัดนี้  สิ้นปีงบประมาณ 2561 แล้ว  เพ่ือให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง   จึงขอรายงาน
สถานะการเงิน  การคลัง  ประจำปีงบประมาณ  2561  ตอ่สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 
ทราบ ดังนี้ 

                    รายรับจริง    แยกเป็น 
- ภาษีอากร                      จำนวน       536,467.17 บาท 
- ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ    จำนวน       402,500      บาท 
- รายได้จากทรัพย์สิน           จำนวน    1,137,023.24 บาท 
- รายได้เบ็ดเตล็ด      จำนวน         15,235     บาท 
- รายได้จัดสรรจากรัฐบาล     จำนวน  17,798,572.48 บาท 
- เงินอุดหนุนทั่วไป                จำนวน  15,888,155      บาท 

           รวมรายรับจริง  35,777,952.89   บาท 
                      รายจ่ายจริง  แยกเป็น 

- งบกลาง             จำนวน     4,227,928.30 บาท 
- เงินเดือน  (ฝ่ายการเมือง)  จำนวน     2,528,663      บาท 
- เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ)  จำนวน   12,051,139       บาท 
- ค่าตอบแทน   จำนวน        360,431       บาท 
- ค่าใช้สอย            จำนวน     3,773,709.80 บาท 
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- ค่าวัสดุ    จำนวน     3,033,047.44 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค            จำนวน        804,789.13 บาท 
- เงินอุดหนุน            จำนวน     3,752,000      บาท 
- ค่าครุภัณฑ์            จำนวน      1,044,000      บาท 
- ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     จำนวน     1,911,500      บาท 

รวมรายจ่ายจริง          33,487,207.67    บาท 
                 จึงนำเรียนที่ประชุมสภาเพ่ือโปรดทราบ 
ประธาน - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะอภิปรายซักถาม หรือไม่ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 

 มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขออภิปรายซักถาม ที่ประชุมรับทราบ 
ประธาน ประธาน        - 3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี  

(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  ชี้แจง 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ – เรียนประธานสภาเทศบาลกระผม นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบล

พรรณานิคมพร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี ตำบลพรรณานิคม เมื่อวันที่ 
18 ธันวาคม 2554 ได้มีการแถลงนโยบายและแนวทางในการบริหารราชการของเทศบาลตำบล
พรรณานิคม ต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ไปแล้วนั้น ซึ่งการ
กำหนดนโยบายดังกล่าวได้ใช้ข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้พ่อแม่พ่ีน้องชาวเทศบาลตำบลพรรณานิคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่ง
หมายถึงการมีความรู้ มีสุขภาพดี มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีปฏิบัติสืบต่อกันมา และมี
สภาพแวดล้อมที่ดีให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์   การพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม ที่กำหนดไว้ว่า  

                “ มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม นำการศกึษา พัฒนาเป็นเลิศ “ 

            บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการของเทศบาลตำบลพรรณานิคม มาครบ
หนึ่งปีอีกครั้ง เพื่อปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2596 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบ ับท ี ่  13 ) พ.ศ.2552 มาตรา  48 ทศ วรรค 5 กระผมนายธาน ีว ัฒน ์  โมราราษฎร์  
นายกเทศมนตรีตำบลพรรณานิคม  ได้บริหารงานเทศบาลตำบลพรรณานิคม ตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภา จึงขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารราชการต่อสภาเทศบาล  
จากนโยบาย 6 ประการ สำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นที่กระผมได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบล
พรรณานิคม เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารราชการในช่วงระยะเวลาที่ได้บริหารงานตามวาระ ซึ่ง
มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
เพ่ือเป็นหลักโดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคือ “ ร่วมคิด ร่วมทำและร่วมปฏิบัติ” เพ่ือให้เทศบาล
ตำบลพรรณานิคม น่าอยู่ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายประจำปี 2561 ซึ่งรายละเอียดดังเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้ว ขอบคุณ
ครับ 

ประธาน - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะอภิปรายซักถาม หรือไม่ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขออภิปรายซักถาม ที่ประชุมรับทราบ 

ประธาน - 3.3 รายงานผลการติดตามประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ขอเชิญท่าน 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์)  นายกเทศมนตรี ชี้แจง 
นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ – เรียนประธานสภาเทศบาลกระผม นายธานีวัฒน์ โมราราษฎร์ นายกเทศมนตรีตำบล 
 
 



4 
                                   พรรณานิคมพร้อมคณะผู้บริหาร ขอรายงานผลติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ 2561 ต่อสภาเทศบาลตำบลพพรรณานิคม  ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

                                   ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น     
เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 
30 วัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพรรณานิคม
ได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน  แผนงาน /โครงการ  ตามแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลพรรณานิคม พ.ศ. 2561 – 2564 และได้รายงานผลพร้อมความเห็น
ให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลพรรณานิคมทราบ  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานและ
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปีต่อไป  จึงนำเรียนต่อสภาเทศบาลตำบลพรรณา
นิคมทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  พ. ศ. 2561 - 2564 
รายละเอียดตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านแล้ว ขอบคุณครับ 

ประธาน - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด มีข้อสงสัยจะอภิปรายซักถาม หรือไม่ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) 
มติที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขออภิปรายซักถาม ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
ประธาน  - 4.1 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 ขอเชิญท่านเลขานุการ             
                     สภาชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 
เลขานุการสภา  - เร ียนประธานสภาที ่เคารพผมนายทวีศ ิลป์   ส ุดเสน่ห ์ เลขานุการสภา ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ
ที่2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 บัญญัติว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความใน
ข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ประธาน  - เมื่อสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคมครั้งแรกเม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที ่
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) ประชุมได้กำหนดสมัยประชุมสามัญแรกในเดือน กุมภาพันธ์ ของปีถัดไปและกำหนดสมัย

ประชุมสามัญเป็น ๔ สมัย คือกำหนดในเดือน กุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม เดือนสิงหาคม และ
เดือนพฤศจิกายน ขอปรึกษาในที่ประชุมสภาว่า ที่ประชุมสภาจะกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัย
สามัญเหมือนกับทุก ๆ ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ขอเชิญเสนอได้เลยครับ 

น.ส.ภิทธไสว - เรียนประธานสภาเทศบาลที่เคารพ ดิฉัน นางสาวภิทธไสว ตู้ไม้ป่า สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉันขอ
เสนอให้กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562  เป็น ๔ สมัย คือกำหนดในเดือน 
กุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม เดือน สิงหาคม และเดือน พฤศจิกายน ระยะเวลาและวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย กำหนดในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน และมีกำหนดไม่เกิน 30 
วัน สำหรับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ 
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                    ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป กำหนดในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 และระยะเวลาของสมัยประชุม

สามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้มีกำหนดไม่เกิน ๓o วัน 
ประธาน  - สมาชิกสภาท่านใด จะเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่า สมาชิกสภาท่านใด
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) เห็นชอบตามที่คุณภิทธไสว  ตู้ไม้ป่า เสนอโปรดยกมือ 
มติที่ประชุม  - เห็นชอบกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562  เป็น ๔ สมัย คือกำหนดในเดือน 

กุมภาพันธ์ เดือน พฤษภาคม เดือน สิงหาคม และเดือน พฤศจิกายน ระยะเวลาและวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัย กำหนดในวันที่ 1 ของแต่ละเดือน และมีกำหนดไม่เกิน 30 
วัน สำหรับวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และ ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป กำหนดในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖3  

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธาน - สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะนำเรียนในที่ประชุมในวาระนี้อีกหรือไม่ หากไม่มีขอขอบคุณ 
(นายทนงศักดิ์ พุทธมาตย์) คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลและท่านผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม

สภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม  ที่เสียสละเวลาให้ความร่วมมือในการประชุมสภาในวันนี้  ขอปิด
การประชุม เลิกประชุมเวลา   12.00  น. 

************************* 

(ลงชื่อ)                                 เลขานุการสภา/จดรายงานการประชุม 

     (นายทวีศิลป์  สุดเสน่ห์) 

                              (ลงชื่อ)                                  ประธานสภาเทศบาลตำบลพรรณานิคม 

   (นายทนงศักดิ์  พุทธมาตย์) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ทำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล   ได้ตรวจ
รายงานการประชุมนี้แล้ว เมื่อวันที่.............เดือน..................................พ.ศ.2562 

 

                              (ลงชื่อ)                               ประธานคณะกรรมการฯ 

                                       (นายชุมพล  พุฒพันธ์) 
  

                                (ลงชื่อ)                                 กรรมการ ฯ 

                                       (นายนราศักดิ์    สุทธิโคตร) 
 

                               (ลงชื่อ                                   กรรมการ ฯ 

                                      (นายภาณุพงศ์   จัดแจง) 


