
รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) ครั้งที่ 2/2565 
วันที่  22  เมษายน  2565 

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย 
ผู้มาประชุม 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ต าแหน่งกรรมการ 
1 นายสุทนต์  ทั่งศิริ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ประธานกรรมการ 
2 นายเตชทัต  หอมบุปผา สาธารณสุขอ าเภอศรีสัชนาลัย รองประธานฯ 
3 นายพิเศษ   มั่นประสงค ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

4 นายสงกรานต์    พัฒนาดิษฐกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

5 นายชาติชาย    กิจตะวงษ์                         นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรรมการ 
6 นายธนากร     เกื้อกูล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 
7 นายจักราวุธ   เกิดช้ า นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

8 นางนงลักษณ์   ก้านเขียว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการ 

9 นายชัยพร     อมรมุณีพงศ ์ นายแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

10 น.ส.ชื่นสุข     ตันเจริญ ทันตแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

11 นางศจ ี        สถิตย์สวรรค์ นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ กรรมการ 

12 น.ส.พรรณิภา    ไชยดก พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

13 น.ส.วิรัชฎา      ดาดาษ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

14 นางกรรณิการ์   ศรีมงคลธาราธร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

15 นางสมจิตร  จันทร์สิงขรณ์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ กรรมการ 

16 น.ส.รุ้งกาญจน์  จันทร์สุคนธ์       นักกายภาพบ าบัดช านาญการ กรรมการ 

17 น.ส.ปัญญาภรณ์   เกตุคร้าม       เภสัชกรช านาญการ กรรมการ 

18 น.ส.มณทกานต์  นามแก้ว นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรรมการและเลขานุการ 
19 น.ส.ชโลทร        พุทธภูม ิ นักวิชาการสาธารณสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ร่วมประชุม   
1. นางสุกัญญา  ค าแปง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  
2. นายเอนก  จันทร์แจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
3. นางชญานิศ แป้งหอม นักวิชาการพัสดุ  
4. น.ส.จุรีรัตน์  พุ่มชุ่ม พนักงานบริการ  
ผู้ไม่มาประชุม   
1 นายธนู         เป็งน้อย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ติดราชการ 
2 นางมาลี        ค าพลอย พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

3 น.ส.กุสุมา       วีระศักดิ์ตระกูล แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ ติดราชการ 

4 นางสายชล       ปักษี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ ติดราชการ 

5 นายบรรเลง   นามกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

6 นางดาวเรือง  โฆสิต นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

7 น.ส.นันท์นลิน  เงินค า เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ติดราชการ 

8 นายนิทัศน์    รัตนนิลอมร นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

9 นายกุศล        นักรู้ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

10 นายคชา       รุ่งเรือง  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

11 น.ส.วราภรณ์   ไชยชะนะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

   /12 นางอรชร... 
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12 นางอรชร        เดือนเด่น นักโภชนาการปฏิบัติการ ติดราชการ 

13 น.ส.พัชรียา   มาโย เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

14 นางโสภา      ฉิมพาลี นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

15 นางภัทรพร      ปิลาผล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ติดราชการ 

16 นางตวงทรัพย์  สืบพันธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน ติดราชการ 

17 น.ส.วัลลภา   โกศล เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ติดราชการ 

18 ส.อ.วสันต์      เขียวสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

19 นายศตพรรษ  โตอินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

20 นางสมบูรณ์    เจติยานนท์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

21 นายสมพร  พินิจเจริญผล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

22 นางปาณิสรา   นัยเนตร พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

23 นางโสวิชญา   ประทุมมา พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

24 นางสนธยา      ทองรุ่ง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ติดราชการ 

25 นางสุวิชญา     ดวงทอง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

26 นายจ านง      นันทะกมล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ ติดราชการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1  
1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
- เรื่องส าคัญ คือ การต้อนรับ รมต. ในวันที่ 13 พ.ค. 2565 ให้กลุ่มงานบริหารฯ แจ้งพิธีการ ที่ สสจ.ส่งมาให้ 
กลุ่มงานบริหาร: หารือ ว่า จะมีการให้บริการ ในวันดังกล่าวหรือไม่ 
มติ/ ให้เปิดบริการตามเดิม แต่ให้มีการย้ายจุดบริการ คือ  

- คลินิก ARI ย้ายไปที่ จุดให้บริการวัคซีน คือ หน้าห้องประชุมริมสระน้ า 
- ศูนย์เปล ย้ายไปที่ จุดใกล้โรงครัว 
- ทางเข้าออก ผู้ป่วย ให้เข้าประตูหลัง  ส่วนหน้าที่รับผิดชอบอื่นๆ มีข้อหารือ ดังนี้ 

ผู้เข้าร่วมงาน  เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ รพ. และ สสอ. อสม. ต าบลป่างิ้ว และ อสม.เขต รพ. การแต่งกาย ของอสม. 
เสื้อ อสม กางเกงสีด า รองเท้าหุ้มส้น  การแต่งกายเจ้าหน้าที่ เสื้อฟ้า กางเกง/กระโปรง สีด า  รองเท้าหุ้มส้นสีด า  เจ้า
คณะจังหวัดเป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ 
 รูปแบบ การวางผัง การจัดปรัมพิธี ใช้แบบที่ 1 (ประธานฯ อยู่ฝั่งองค์พระ)  

 การจัดท าค าสั่งคณะกรรมการเตรียมพิธีวางศิลาฤกษ์  
มติ/ ให้ สสจ.สุโขทัย จัดท าค าสั่ง โดยอ้างอิงคณะกรรมการ คปสอ. 

 ท าหนังสือ ถึงกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเชิญ รมต. มาเป็นประธานในพิธี 
มติ/ สสจ.สุโขทัยด าเนินการ 

 จัดท าร่างก าหนดการ 
มติ/ สสจ.สุโขทัยด าเนินการ 

 เขียนโครงการเพ่ือขอใช้งบประมาณ  โดย ประธาน เสนอให้ประสานงานกับ รพ.พิชัย ซึ่งเคยมีประสบการณ์
มาแล้ว 

มติ/ กลุ่มงานบริหารฯ  
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3 
 

 พิมพ์บัตรเชิญ แขกท่ีมาร่วมพิธี 
มติ/ สสอ. จะ ส ารวจรายชื่อ มาให้ แต่ ให้ บริหารเป็นผู้ท าบัตรเชิญ , ส่วน ระดับที่สูงกว่า ระดับอ าเภอ ควรให้ สสจ. 
เป็นผู้ส ารวจรายชื่อ และให้บริหารเป็นผู้ท าบัตรเชิญเช่นกัน 

 ท าหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธี 
มติ/ กลุ่มงานบริหารฯ  

 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพนิ่ง และสื่อท้องถิ่น 
มติ/ ให้คุณชาติชาย ประสาน คุณบรรเลง คุณวัชรพงษ์ ส่วนสื่อระดับจังหวัด ให้ประสาน กับ สสจ. 

 จัดเตรียมห้องรับรอง และเครื่องขยายเสียง (ผู้รับจ้าง)  
มติ/ สถานที ่ห้องประชุมชั้น 2 ผู้ดูแล กลุ่มการพยาบาลรับผิดชอบ 

 จัดเตรียมของที่ระลึก เช่น ติดดอกไม้ ที่หน้าอก แขกผู้มีเกียรติ 
มติ/ ตัดออก 

 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับดูแลประชาชน และประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของส่วนกลาง 
มติ/ กลุ่มงานบริหารฯ ร่วมกับ สสจ. 

 จัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับ  พระ  ประธานฯ แขกผู้มีเกียรติ  
มติ/ ผู้รับจ้าง และให้ขออนุเคราะห์น้ าดื่ม ส าหรับแขกทั่วไป จาก ธกส. และ ธนาคารออมสิน  

 จัดเตรียมสถานที่ สิ่งที่ใช้ในพิธีการ ที่นั่ง พัดลมแอร์  ระบบไฟฟ้า เต็นท์ โต๊ะประกอบพิธี (ผู้รับจ้าง) 
 จัดหาปี่พาทย์ และนางร าต้อนรับ ระหว่างรอฤกษ์ 

มติ/ ประสาน โรงเรียนเมืองเชลียง ขอสนับสนุน ร าศรีสัชนาลัย  
 นิมนต์พระสงฆ ์

มติ/ กลุ่มงานบริหารฯ 
 เตรียมแผนรักษาความปลอดภัย การจราจร และรถน าขบวน 

มติ/ กลุ่มงานบริหารฯ ประสานต ารวจ  
 จัดเตรียมสถานที่จอดรถผู้เข้าร่วมงาน และรถรับส่ง 

มติ/ กลุ่มงานบริหารฯ ประสานต ารวจ เรื่องการจัดจราจร การจัดสถานที่จอดรถ และโรงเรียนหาดสูง รวมถึง รถราง ที่
จัดส่งคนเข้าร่วมจากสถานท่ีจอดรถ 

 จัดเตรียมรถพยาบาล 
มติ/ กลุ่มการพยาบาล (ER) 

 จุดตรวจ ATK 
มติ/ กลุ่มงานปฐมภูมิ 
 ทั้งนี้ รูปแบบต่างๆ ให้ผ่านความเห็นชอบ จาก สสจ.สุโขทัยอีกครั้ง 
1.2 เรื่องท่ีรองประธานแจ้งให้ทราบ  - 
ระเบียบวาระท่ี  2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (ครั้งที ่1/2565) 

-รับรอง- 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 
3.1 ติดตามการปรับปรุงผลงาน ตามเป้าหมายความครอบคลุมการให้บริการวัคซีน  / คุณสมจิตร+คุณชาติชาย+คุณ
สงกรานต์ 
คุณสงกรานต์/ เป้าหมาย จะแก้ไม่ได้ แต่สามารถอ้างอิง ข้อมูลการให้บริการจาก Moph IC ได้ เนื่องจาก ได้ตรวจสอบ
ความซ้ าซ้อนแล้ว  
 
 
 

/ติดตามเรื่อง... 
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3.2   ติดตามเรื่องการท าบัญชียา และการได้รับอนุมัติใช้ ใน รพ.สต./ นพ.ชัยพร 
นพ.ชัยพร/ ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว มีการแยกบัญชียาชัดเจน  ระหว่าง รพ.สต. และ PCC โดยประสานงานกับ กลุ่ม
งานเภสัชกรรมแล้ว 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเสนอที่ประชุมให้รับทราบ 
4.1 กลุ่มงานประกันฯ/ มณทกานต์  

1. รายงานความก้าวหน้า การติดตาม แผนงาน-โครงการ ณ 20 เมษายน 2565 

โครงการใช้งบประมาณทั้งหมด ไม่ได้ส่งโครงการ อนุมัติ 

32  
(2,025,340-) 

5  
(97,815) 

27 
(1,927,525) 

โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว 
-โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอ าเภอ (DHDC) / 1 กิจกรรม =47,600 
-โครงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและการก ากับติดตาม ปี 2565 / 2 กิจกรรม (ประชุม คปสอ.+รับนิเทศ จาก สสจ. )/ 
= 8,000 
-โครงการการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด / 141,710.8 

2. รายงานการใช้งบประมาณ  

แหล่ง
งบประมาณ 

งบประมาณเดิมที่ระบุในแผน งบประมาณที่เปลี่ยนแปลง 

1. เงินบ ารุง 2,163,412 1,628,330 
2. PPB 269,554 223,624 
3. NCD 83,250 80,250 
4. LTC 88,500 88,500 

5. PPA 22,525 22,225 
6. ยาเสพติด 141,710.8 141,710.8 

รวม 2,768,952 2,184,640 
กองทุนต าบล 629,010 ขอ สสอ. ติดตามโครงการ กองทุนสุขภาพระดับต าบลจากแผนงาน 

ที่ส่งให้งานแผนงานฯ  เนื่องจากได้ติดตามไปแล้ว จากรายงานการ
ประชุมครั้งที่ 1/2565 

**แหล่งงบ 1-5 จะโอนเมื่อโอนเข้าเงินบ ารุง รพ.แล้ว ใช้ เงินบ ารุงทั้งหมด 
4.2 รองประธานฯ แจ้ง รางวัลการท างาน อ าเภอศรีสัชนาลัย ได้รับรางวัล พชอ., อสม.ดีเด่น 5 สาขา จาก 12 สาขา, 
ผู้สูงอายุดีเด่น, งานวิจัยส่งประกวด 12 ผลงานแต่ไม่ได้รับรางวัล 
ที่ประชุมรับทราบ  
4.3 PCC/ นพ.ชัยพร 
 ส าหรับการเปิดให้บริการ PCC แห่งใหม่ 2 แห่ง จะเริ่มให้บริการ ดังนี้ 

- PCC สะท้อ ขอให้บริการ ของ ประชาชนเขต รพ.สต.สะท้อก่อน เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 ให้บริการ จันทร์ พุธ 
ศุกร ์ 

 
/PCC สารจิตร... 
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- PCC สารจิตร ให้ บริการ ประชาชนเขต รพ.สต.แสนตอ และ สารจิตร เริ่ม 2 มิถุนายน 2565 ให้บริการ 
อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์  

ส าหรับเรื่องสถานที่ มีความพร้อมให้บริการแล้ว แต่ยังไม่มีพิธีเปิด  
ที่ประชุม/ รับทราบ 
4.4 กลุ่มงานทันตกรรม/ ทพญ.ชื่นสุข 
กลุ่มงานทันตกรรม แจ้ง งดการออก รพ.สต. และติดตาม รพ.สต.คุณภาพ เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่ติดโควิด หลายคน 
ที่ประชุม/ รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
5.1 สสอ. (คุณพิเศษ) 
1. เสนอ ขออนุมัติ การปรับโครงสร้างบัญชีค่าจ้าง พกส. และลูกจ้างรายเดือน 5 % 
มติ/ เห็นชอบ อนุมัติตามที่ขอ  
2. การขอปรับต าแหน่ง พกส.และการจ้าง 

2.1.ขอปรับต าแหน่ง พกส. จพ.สาธารณสุข ต าแหน่งเลขที่ 1สท00600 เป็น พกส.ต าแหน่งนักวิชาการ รพ.สต.
แม่ส า 

2.2.ขอจ้าง พกส. ต าแหนง เจ้าพนักงานธุรการ ต าแหน่งเลขท่ี 1สท00331 รพ.สต.แม่สิน  
2.3. ขอจ้าง พกส. ต าแหน่งพนักงานบริการ ต าแหน่งเลขที่ 1สท00752 รพ.สต.บ้านสะท้อ เนื่องจากลาออกมี

ผล 1 พ.ค.65 
มติ/ เห็นชอบ อนุมัติตามที่ขอ ทั้ง 3 ต าแหน่ง 
3. ขอสนับสนุนเงิน Fix Cost รอบ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย.65)  
การเงิน (คุณเอนก) รับเงิน fix cost หลังวันที่ 26 เมษายน  2565 
4. ขอรับการสนับสนุนเพิ่มพิเศษส าหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราว  
ประธานฯ/ เจ้าหน้าที่ที่มิใช่ข้าราชการต้องใช้เงินบ ารุง รพ.สต. หากพะวงเรื่องเงินไม่พอ อาจต้องใช้เงิน CUP สนับสนุน
ภายหลัง โดยให้ปรับแผนการใช้เงินบ ารุงภายหลัง และเห็นว่า คปสอ.เรามีข้อตกลงการสนับสนุนงบประมาณ กรณี การ
ดูแลผู้ป่วยเข้า HI ซึ่งอาจมีเงินสนับสนุนพอสมควร และสามารถน ามาใช้จ่ายตามระเบียบการใช้เงินบ ารุงได้ 
ที่ประชุม/ รับทราบ 
5. ขอรับการสนับสนุน ถุงขยะติดเชื้อ  
ประธานฯ/ เบื้องต้น งานพัสดุ แจ้งให้ทราบว่า จ านวนที่ขอไม่เท่ากัน บางแห่งก็มาก บางแห่งก็น้อย  
รองประธานฯ/ ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้ป่วยแต่ละแห่ง 
ประธานฯ/ บริหารแจ้งว่า จะจัดสรรให้แต่อาจได้ไม่ครบเท่าจ านวนที่ขอมา 
6. ขอสลับต าแหน่ง พยาบาล คือ เจนจิรา  ตึกชาย และ พิมพ์ลภัส รพ.สต.แม่สิน แต่ทั้งนี้ต้องเสนอเรื่องไปที่ สสจ. 
ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบ 
7. สสอ. จะมีการนิเทศติดตามงาน ขึงขอสนับสนุน รถตู้ ในการออกนิเทศงาน 
ประธานฯ / อนุมัติ แต่ไม่มี พขร.ให้ 
รองประธานฯ/ เสนอ และแต่งตั้งให้คุณพิเศษ เป็น คนขับ แล้ว 
5.2 กลุ่มงานปฐมภูมิ (คุณสมจิตร) 
 การให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ตอนนี้ ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว หารือ เรื่องการให้บริการ เสนอ 
ให้ รพ.สต.ด าเนินการ ทาง รพ.สต. ติดขัดหรือไม่ 
คุณสงกรานต์/ ขอวางแนวทางเรื่องการให้บริการก่อน ในส่วนของ รพ.สต. ซึ่งจ าเป็นต้องด าเนินการวัคซีนโควิดให้เสร็จสิ้น
ก่อน มีความเป็นไปได้ว่า จะสามารถด าเนินการเองได้ แต่ทั้งนี้ ต้องขอกลุ่มงานปฐมภูมิ สนับสนุนบุคลากรเรื่องการบันทึก 
Platform  

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม รับทราบ 
5.3 กลุ่มงานการแพทย์/ นพ.ชัยพร 
นพ.ชัยพร/ การส่งข้อมูลผู้ป่วยเข้าดูแลรักษาในระบบ SI/HI ปัญหาเบื้องต้นมีอะไรบ้าง 
คุณมณทกานต์/ ผู้ป่วยรับบริการซ้ าซ้อน ทั้งจากสถานพยาบาลอื่น และการเข้าระบบภายในอ าเภอ ทั้ง SI และ HI รพ.สต. 
สามารถด าเนินการในส่วนของ SI ได้หรือไม่ รวมถึงเรื่องการเรียกเก็บ 
คุณสงกรานต์/ สามารถท าได้ ในกรณี SI แต่พยาบาล ไม่แน่ใจในการประเมินอาการ และ รพ.สต.บางแห่งมีความพร้อมไม่
เหมือนกัน หากจะท าต้องท าเหมือนกันทุกแห่ง  และขอเสนอ ขอเลื่อนเวลาการรับเคสถึงเวลา 12.00 น. 
คุณวิรัชฎา/ ที่ผ่านมา บุคลากรใน HI Center ติด โควิด จึงต้องขอให้งานประกันช่วยรับเคส ตอนนี้กลับมาท างานกัน
หมดแล้ว สามารถให้บริการประสานงานใหไ้ด้เตม็ที่ อาจมีปัยหาการส่งยาช้าบ้าง เนื่องจากมีหลายขั้นตอน  
มติ/ ให้ท าแบบระบบเดิม และขยายเวลาการส่งเคสถึง 12.00 น. 
คุณมณทกานต์/ ขอ รพ.สต.แต่ละแห่ง ตรวจสอบข้อมูล การรับเคส ทุกราย ว่าเคสไหนเข้าระบบ HI/SI โดย ในซองยา 
คนไข้แต่ละเคส จะเขียนระบุไว้ ส่วนการสนับสนุน งบประมาณ ให้ทุกราย ๆ ละ 2,000 ไม่จ ากัดสิทธิการรักษา และจะ
โอนเข้าเงินบ ารุง รพ.สต. แต่ ปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการแจ้งโอนเงิน HI ออกแต่รายการ ใน Statement ซ่ึงงานประกัน
จะแจ้งให้ทราบต่อไป ส่วนกรณี SI การชดเชย ได้รายละ 1,000 บาท โรงพยาบาลจะเปน็ผู้ติดตามผู้ป่วยเอง 
มติ/ รับทราบและเห็นชอบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
  

 
..........................................
(น.ส. มณทกานต์  นามแก้ว) 

 
 
ผู้บันทึกการประชุม 

(เลขานุการ) 

  
 

 
.................................................. 

(นายสุทนต์  ทั่งศิริ) 

 

 
 
ตรวจทาน 
(ประธานฯ) 

  
  


