
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
ครั้งที่ ๔ /๒๕๕๗ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต   

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

ผู้มาประชุม 
 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต               ประธาน 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชัยยศ   วนิชวัฒนานวุัติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและหัวหน้าฝ่าย 
        ศิลปวัฒนธรรม 
๓. ดร.จักรพันธ์  นาน่วม    ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๔. นางพรทิพย์ มั่งคั่ง    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
๕. นางวธัญญา ลุนชัยภา    (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะ  
        วิศวกรรมศาสตร์   
๖. อาจารย์พิจิตรา  ปฏิพัตร   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 
๘. อาจารย์สามารถ  ปลั่งประมูล   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาลัยนานาชาติ 
๙. อาจารย์พลอยชนก  ปทุมานนท์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะการแพทย์แผนไทย 
        อภัยภูเบศร 
๑๐. อาจารย์ชานน  ชลวัฒนะ   รองคณบดีคณะการจัดการและการท่องเที่ยว 
๑๑. ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา   (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์ 
        และนิติศาสตร์ 
๑๒. ดร.ทิษฏยา  เสมาเงิน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะสหเวชศาสตร์ 
๑๓. อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน  รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ 
๑๔. อาจารย์นิภาพรรณ  อนันต์พลศักดิ์  ผู้ช่วยคณบดีคณะโลจิสติกส์ 
๑๕. ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
๑๖. อาจารย์วัชรพงษ์  แจ้งประจักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์คณะ 
        มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๗. อาจารย์ปริยา นุพาสันต์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
        คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๘. ดร. สิริเชษฐ์  รัตนะชิตธวัช   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษคณะ 
        เทคโนโลยีการเกษตร 
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๑๙. นายกชกร ผดุงรัชดากิจ   (แทน) ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต  
        วิจัยและชุมชนสัมพันธ์คณะเภสัชศาสตร์ 
๒๐. นางสาวพรรณนิภา พิพัฒน์   (แทน) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๑. ดร. บุญช ู บุญลิขิตศิริ   รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ 
        คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๒๒. ดร.วิโรจน์  อรุณนพรัตน์   หวัหน้าฝ่ายบ าเพ็ญประโยชน์ 
๒๓. อาจารย์มะลิวัลย์ คุตะโค   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะเทคโนโลยีทางทะเล 
๒๔. อาจารย์ภัทราพร ทองนิ่ม   (แทน) รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
๒๕. ดร.ณัฐพล  ชมแสง    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิตคณะอัญมณี 
๒๖. นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร  ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
๒๗. นายธนเดช  วัฒนไชย   หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
 
ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น) 
๑. อาจารย์วุฒิชัย  แก้วแหวน   ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต 
        คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์   
๒. อาจารย์จักรี  กิจประเสริฐ   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและวิชาชีพ 
        คณะดนตรีและการแสดง 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์    (แทน) ประธานโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
        และบริหารธุรกิจ 
๒. นายวีรภัทร พุกกะมาน    (แทน) รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตสระแก้ว 
๓. นายโกมินทร์  ขันธิรัตน์   หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต  
        กองกิจการนิสิต 
๔. นางสุชาดา  อาศัยสุข    หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต 
๕. นางปรัชรัศม์  มาศจรัสพัฒน์   หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป กองกิจการนิสิต 
๖. นายแมน  แสงอุทัย    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๗. นายมานพ  น้ าทรัพย์    นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๘. นางสาวกนกนาถ  อินต๊ะบูรณ์   นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิต 
๙. นางสาวสุดาพิม  สาระกุล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต 
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เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐  น. 
 เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมา  ไทยก้าว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ประธาน
การประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมแล้วด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  
 ๑.๑ ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
  ๑.๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   ๑.๑.๑ เรื่อง รายงานการประชุมองค์การนิสิตร่วมกับสโมสรนิสิต เรื่อง การ
พิจารณาก าหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ ๕๙ 
   ด้วยองค์การนิสิต สภานิสิตและสโมสรนิสิต ได้ประชุมหารือร่วมกันพิจารณาการจัด
กิจกรรมประเพณีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจ าปี ๒๕๕๗ และมหาวิทยาลัยจะเชิญชวนผู้สนใจ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าวตามร่างก าหนดการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยตามเอกสารแนบ 
            ๑.๑.๒ เรื่อง รายงานการประชุมเพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน เรื่อง การทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ ระดับอุดมศึกษา (U-NET) 
   ด้วยสภานิสิตจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภานิสิต องค์การนิสิตและสโมสร
นิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือพิจารณาหาแนวทางร่วมกัน เรื่อง การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ระดับอุดมศึกษา (U-NET) เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ผ่านมา โดยมีข้อสรุป
รายงานการประชุมและแถลงการณ์ร่วมกันตามเอกสารแนบ 
   ๑.๑.๓ เรื่อง หมดวาระการบริหารงานของอธิการบดี 
   ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นี้อธิการบดีจะหมดวาระลงและสภา
มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งศาสตราจารย์นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย เป็นผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นไปจนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ๑.๒ นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
   ๑.๒.๑ เรื่อง ขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๕๗ 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยบูรพาได้ก าหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ครบรอบ ๕๙ ปี ในวันอังคารที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้มีพิธีเปิดงานตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ 
หอประชุมธ ารง  บัวศรี เพื่อให้มีนิสิตจากทุกส่วนงานเข้าร่วมพิธีและร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับเกียรติ
บัตรนิสิตดีเด่น จึงขอความร่วมมือจัดนิสิตเข้าร่วมพิธีและส่งแบบตอบรับไปยังกองกิจการนิสิตภายในวันศุกร์ที่ 
๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งได้มีหนังสือไปยังทุกส่วนงานเรียบร้อยแล้ว     
 ๑.๓ ว่าที่ร้อยตรีพุฒิธร สวาสนา (แทน) รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการ
สิงห์ครามข้ามชาติ มิตรภาพข้ามแผ่นดิน ณ วิทยาลัยก าปงเฌอเตียล โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์และการพัฒนาชุมชน 
  วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดกิจกรรมโครงการปาฐกถาราชบัณฑิตสัญจร ในเรื่อง
ของมาตรการลดความขัดแย้งในสังคมไทยวิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา (ชูพิกุลชัย) ชปีลมันน ์
ประธานส านักธรรมศาสตร์และการเมืองราชบัณฑิต 
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   ๑.๔ อาจารย์ประจักษ์  จิตเงินมะดัน รองคณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ
ดังนี้ 
  วันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะกรรมการสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ 
ได้จัดโครงการสัมมนากิจกรรมนิสิต ณ บ้านป่าริมเข่ือนรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยได้วางแผนโครงการการ
ท ากิจกรรมประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ และการเตรียมความพร้อมการรับน้อง เช่น การฝึกปฐมพยาบาล การ
รู้จักยา การเรียนรู้จิตวิทยาและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ 
 ๑.๕ ดร. ฉัตรกมล  สิงห์น้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านิสิตคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬาร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยลักษณะกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพงานพัฒนานิสิต กระบวนการคิดและกิจกรรมการรับน้อง 
 ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร  กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๑๖-๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นิสิตแพทย์ชั้นคลินิกได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยปฐม
พยาบาลในงานเทศกาลวันไหลบางแสนร่วมกับเทศบาลแสนสุข 
  วันที่ ๑๘-๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ งานบริหารกิจการนิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้เข้าร่วม
โครงการจริยธรรมสัญจร ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๗ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมของ
คณะอนุกรรมการจริยธรรมแพทยสภา โดยมีผู้เข้าร่วม ๘ คน เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้เห็นถึงการใช้ชีวิตความเป็น
แพทยผ์ู้เสียสละและผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์เพ่ือประชาชนและชุมชน 
  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลปัจจุบัน ได้แก่ อาจารย์แพทย์สุริยา  โปร่งน้ าใจ 
 ๑.๗ นางสุชาดา  อาศัยสุข หัวหน้ากลุ่มงานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 
  ในช่วงปิดภาคการเรียนหากหน่วยงานใดมีการจัดโครงการอบรมทางหอพักยินดีให้บริการที่
พักโดยเป็นห้องปรับอากาศพักห้องละ ๔ คน อัตราค่าท่ีพักคืนละ ๘๐๐ บาท จนถึงประมาณสิ้นเดือนมิถุนายน 
หากเป็นนิสิตสามารถเข้าพักได้ทั้งนิสิตระดับปริญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 
 ๑.๘ ดร. บุญชู  บุญลิขิตศิริ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
แจ้งให้ท่ีประชุมทราบดังนี้ 
  วันที่ ๒-๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการ Exchange Student 
โดยส่งตัวแทนนิสิต จ านวน ๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการศิลปะ ณ Yunnan Arts University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือทราบ 
 
มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ 
             ประธานได้น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามรายละเอียดเอกสารประกอบ 
การประชุม 
 
ประเด็นเสนอ เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 
 
มติ  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๗ โดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๔ จาก “รองคณบดี” แก้ไขเป็น “ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต” 
  หน้าที่ ๙ บรรทัดที่ ๒๕ จาก “๐๔.๓๐ น.” แก้ไขเป็น “๐๔.๐๐ น.” (แก้ไขโดยกรรมการบริหาร) 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
     (-ไม่มี-) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  ๔.๑ พิจารณาโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษาของ
เครือข่ายภาคตะวันออก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 
  ด้วยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำให้กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรจัดด ำเนิน
โครงกำร/กิจกรรมกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ เครือข่ำยภำคตะวันออก   
ในวงเงินจ ำนวน 1,500,000 บำท ซึ่งมหำวิทยำลัยบูรพำในฐำนะแม่ข่ำยได้เชิญสถำบันสมำชิก (รวม 8 
สถำบัน) มำประชุมเพ่ือพิจำรณำจัดสรรงบประมำณและมอบหมำยให้กลับไปเขียนโครงกำร/กิจกรรมและส่งมำ
ภำยในวันที่ 22  พฤษภำคม  พ.ศ. 2557  เพ่ือจะได้สรุปและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำย 
ภำคตะวันออก (กรรมกำรชุด B ) เพ่ือเสนอตำรำงโครงกำร/กิจกรรมในนำมเครือข่ำยภำคตะวันออก  ขอรับ
กำรอนุมัติงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
  ในส่วนของมหำวิทยำลัยบูรพำนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุปว่ำจะจัดสรรหรือก ำหนดหน่วยที่จะจัด
ด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม  ในกำรนี้จึงเห็นสมควรหำรือว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไร  (รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ
ประกอบกำรประชุม) 
 
ประเด็นเสนอ   เพ่ือพิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณ และก ำหนดหน่วยที่จะรับจัดด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม 
 
มติ  ที่ประชุมมอบหมำยให้คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ด ำเนินโครงกำรขอรับงบประมำณ 
  เพ่ือใช้จัดกิจกรรมโครงกำรกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ 
  เครือข่ำยภำคตะวันออก 
   
 
 
 



๖ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ  
 ๕.๑ กลุ่มงานแนะแนวและวินัยนิสิต เสนอให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง รูปแบบการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนิสิตใหม่ โดยประธานเสนอให้ปรับก าหนดการ รูปแบบกิจกรรมและห้อง เสนอเป็น
วาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๕.๒  ประธานได้เสนอในที่ประชุม เรื่องการพิจารณารูปแบบการจัดสรรทุน ๘ 
กรกฎ เบื้องต้นให้กองกิจการนิสิตเป็นผู้ด าเนินการโดยใช้รายชื่อนิสิตที่จัดล าดับไว้แล้วในการด าเนินการและ
เสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๕.๓  ระบบใบรับรองกิจกรรม (ทรานสคลิปกิจกรรม) 
    ส านักคอมพิวเตอร์ได้น าเสนอระบบการบันทึกโครงการกิจกรรม วิธีบันทึก
และการพิมพ์ใบรับรองกิจกรรมนิสิตให้กับคณะกรรมการฯ ทราบรายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม ซ่ึง
ประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้กลุ่มงานกิจกรรมนิสิตและพัฒนานิสิตด าเนินการเรื่อง การทดลองใช้ระบบ
และการพัฒนาปรับปรุงรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานด้านใบรับรองกิจกรรมนิสิตและ
เสนอเป็นวาระสืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตครั้งต่อไปวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
ที่ประชุมได้ก าหนดประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๓๐ น. แล้วประธาน
กล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น. 
 

 

 

 

 

          (นายแมน   แสงอุทัย) 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 

                        
 
           (นางสาวภิญโญ  เปี่ยมประสาทพร) 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


