
รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่  ๑๒  มกราคม   ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จํากัด    
*********************** 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุวัฒน์   ขันเช้ือ    สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
๒. นายโยธิน    นิลยกานนท์   ผอ.นิคมสหกรณ์บางสะพาน  
๓. นายประยูร   กังวล    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา  

      การบรหิารจัดการสหกรณ ์
๔. นายวงศ์ธารินทร์   พรหมรักษ์    ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ ์               
๕. นายประยูร  พะมะ   ผอ.กลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์ 
๖. นายบัลลังก์   สังขพิชัย  ผอ.กลุ่มตรวจการสหกรณ ์ 
๗. นายสมยศ  คงสุขไทย  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑ 
๘. นางสาววัสนา   บริบูรณ์เกษตร  รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ 
๙. นายสมบัติ  ตันติสังวรากูร  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๓   
๑๐. นายยศวรรษ   ดํายศ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ 
๑๒. นายจะเลง  พละทรัพย์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณอ์าวุโส  
๑๓. นายฉัตรชัย    สิงห์สุทธ์ิ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ  
๑๔. นางสาววัชรียา   เดือนฉาย  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๕. นางสาวณัฐพร   สมทัศน์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๖. นางสาวกรภัค   คงกระพันธ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสาวป่ินมนัส มณีประพันธ์  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๘.  นางอําไพ             พิมพะนติย์                  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๑๙. นางสาวเบญญาทิพย์  ปลักปลา             นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ 
๒๐. นางสาวเพ็ญนภา   จีนสายใจ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๒๑. นายนพรินทร์          สวุรรณรัตน์                 นิติกร 
๒๒. นางสาวอรุณวรรณ   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
๒๓.  นางสาวนฤมล   แนวอุโล   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๔.  นายอภิสทิธ์ิ   ตะลุ่มพุก  นักวิชาการสหกรณ์   
๒๕.  นางสาวประยุดา หนูสวี    นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๖.  นางสาวปิณฑิรา    หลิบนุกูล  นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๗.  นางสาวนริศรา   ชูแนม   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๘.  นางสาวรัตนาพร     ติธาดา   นักวิชาการสหกรณ์ 
๒๙.  นางสาวมธุรดา   พุ่มไสว   เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
๓๐.  นางสาวมณีรัตน์   รุ่งเรือง   พนักงานธุรการ 
๓๑.  นางสาวขนิษฐา   พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานพิมพ์ 
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๓๒. นายมานพ    สุขวงษ์   พนักงานพิมพ์ 
๓๓. นายดนัย  พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานสถานที่ 
๓๔. นายไพฑูรย์       ภู่ระย้า   พนักงานขับรถยนต์ 
๓๕. นายวีระ    แย้มศร ี   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                 
๓๖. นายสุดใจ  ใหญ่ประเสริฐ  พนักงานขับรถยนต์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายมงคล    เกิดสินธ์ุ   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ(ไปราชการ)  
๒. นายประยุทธ  มั่นฑะกะ  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ (ไปราชการ) 
๓. นางสาวสุพรรณี   ศรีรอด   นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ(ไปราชการ) 
๔. นางสาวภัทรารวีย์ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ(ไปราชการ) 
๕.  นางเกสร    ศรีวิบูลย์เวช  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ(ไปราชการ) 
๖.   นางสาวธีพิมล   คงแก้ว   นักวิชาการมาตรฐานสินค้า(ไปราชการ) 
๗.   นายเอกราช  ไพบูลย์   นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ไปราชการ) 
๘.   นางสาวกันต์ลภัส   กระดังงา  นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ (ไปราชการ) 
๙.   นางสาวอัมพร   กัลปาลี    เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ ์
๑๐. นางสาววิไล   ทับทิม                      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ (ไปราชการ) 
๑๑. นางบุปผา  ปานย้ิม   นักจัดการงานท่ัวไป (ลาป่วย) 
๑๒.  นางสาวอรจนา      สายสุข   นักวิชาการสหกรณ์(ไปราชการ) 

  ๑๓. นางสาวเจนจิรา โคกเคียน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน) 
  ๑๔. นายบรรจง  ตู้แก้ว   พนักงานขับรถยนต์ (ไปราชการ) 
  ๑๕. นายสทุศัน์    แสงสว่าง   พนักงานขบัรถยนต์ 
  ๑๖. นายดนัย  พันธ์สวัสด์ิ  พนักงานสถานที่ 
  ๑๗. นายวีระ    แย้มศร ี   พนักงานบริการเอกสารทั่วไป                                 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.  

  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุวัฒน์ ขันเช้ือ  สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประธานในที่
ประชุม  เริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี 

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
       ๑.๑ การแข่งขันกีฬาภายในกรมส่งเสริมสหกรณ์  

           - กองเชียร์ จํานวน ๑๐ คน ต้องไปร่วมกิจกรรมฯ ต้ังแต่วันที่  ๒๕-๒๗  
มกราคม  ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี 
และกองเชียร์ขอให้แจ้งขนาดเสื้อได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
     ๑.๒ ให้เจา้หน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ลงพ้ืนที่แนะนํา ตรวจสอบการ
ดําเนินงานของสหกรณ์  ใหดํ้าเนินงานให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
 
 



                     -๒- 
 
     ๑.๓ ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต
พ้ืนที่ ๔,๕ จะลงพ้ืนที่ติดตามเรื่องของสหกรณ์การเกษตรบางสะพานน้อย จํากัด 
โดยให้กลุ่มตรวจการณ์สหกรณ์ ลงพ้ืนที่ร่วมด้วย 
      

มตทิีป่ระชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐                                   
        เมื่อวันที่  ๓๐ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  

   

ฝ่ายเลขาฯ        ฝ่ายเลขาฯ ได้บรรจุรายงานการประชุมไว้หน้าเว็บไซต์สํานักงานสหกรณ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้ทุกท่านได้ตรวจสอบเป็นการล่วงหน้าแล้ว  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด 

   

มตทิีป่ระชุม      รับรองรายงานการประชมุ 
   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง  ติดตามผลการปฏิบัติงาน 
   

นายบัลลังก์  สงัขพิชัย 
ผอ.กตส.  

     ๓.๑ ข้อบกพร่องของสหกรณ์ 
          - ตามที่สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  แจ้งให้รวบรวมข้อสังเกต และ
ข้อบกพร่องของสหกรณ์ที่ยังไม่มีการแก้ไข ภายในวันที่  ๕ มกราคม ๒๕๖๑         
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๑-๒ กําลังดําเนินการรวบรวมข้อมูล ส่วนนิคมสหกรณ์          
บางสะพานและกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓  ได้รวบรวมส่งรายช่ือสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  
          - ข้อสงัเกตของผู้สอบบัญชี  กลุม่ตรวจการสหกรณ์ได้ทําหนังสือแจ้ง
ผู้เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยให้ดําเนินการแจ้งความคืบหน้าให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย สหกรณ์ พ.ว. , กลุ่มเกษตรกรทาํสวน
แสงอรุณ , กลุม่เกษตรกรผู้เลีย้งสัตว์ห้วยสัตว์ใหญ่  และทีต้่องรายงานในวันที่ 
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน จํากัด  สหกรณ์
เครดิตยูเน่ียนบ้านปรือน้อย จํากัด  สหกรณ์เคหสถานชุมชนเขาพิทักษ์  จํากัด  
และสําหรับสหกรณ์ที่จะเลิกกิจการ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบ้านรวมไทย 
จํากัด สหกรณเ์คหสถานบ้านมั่นคงหนองหิน จํากัด  สหกรณ์การเกษตรบาง
สะพาน จํากัด  กลุ่มเกษตรกรทําไร่ร่อนทอง 

   

ประธานฯ       ขอให้เข้าไปดูแล ช่วยเหลือสหกรณ์ที่คาดการณ์ว่าจะต้องเลิกกิจการว่ามี
สาเหตุมาจากอะไร  ซึ่งสหกรณ์บางแห่งมีสาเหตุที่ไม่น่าจะโดนยกเลิกกิจการ  
ฝากเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าแนะนํา ดูแล ส่งเสริม และตรวจสอบความ
ถูกต้องทุกกิจกรรมของสหกรณ์ 

   
มติที่ประชุม        รับทราบ 
   



   
                   -๓- 
   

ประธานฯ       ๓.๒  การยกระดับช้ันสหกรณ์ (กจส.)  
            การยกระดับช้ันสหกรณ์  เป็นงานตามแผน  มสีหกรณ์ที่ยกระดับ
ทั้งสิ้น ๒๐ แห่ง ให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์๑-๓ ตรวจสอบว่าแต่ละสหกรณ์ใน
ความรับผิดชอบสามรถยกระดับช้ันได้หรือไม่ และมอบหมายกลุ่มจัดต้ังและ
ส่งเสริมสหกรณ์ตรวจสอบรายช่ือสหกรณ์และความถูกต้องด้วย 
            สหกรณ์ที่ยกระดับจากช้ัน ๓ ไปช้ัน ๒ จํานวน ๒ แห่ง ได้แก่ สหกรณ์
ผู้ปลูกสับปะรดประจวบคีรีขันธ์ จํากัด  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงหนองหิน 
จํากัด 
           สหกรณ์ที่ยกระดับช้ันจาก ๒ ไปช้ัน ๑ ได้แก่ สหกรณ์ชาวสวนยาง
ประจวบคีรีขันธ์ จํากัด สหกรณ์การเกษตรหนองพลับรุ่งเรือง จํากัด  สหกรณ์
โรงสีข้าวพระราชทานอ่าวน้อย จํากัด  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเป่ียมสุข 
จํากัด  สหกรณ์ชาวไร่หนองปุหลก จํากัด สหกรณ์กองทนุชาวสวนยางร่อนทอง 
จํากัด สหกรณก์ารเกษตรบางสะพาน จํากัด  สหกรณ์การเกษตรบางสะพาน
น้อย จํากัด  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบ้านห้วยยาง จํากัด  สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์คบ้านเนินดินแดง จํากัด สหกรณ์ชาวสวนมะพร้าวประจวบคีรขีันธ์ 
จํากัด  สหกรณ์ชาวสวนยางหัวหิน จํากัด  สหกรณ์การเกษตรปราณบุร ีจํากัด 
สหกรณ์การเกษตรห้วยสัตว์ใหญ ่จํากัด ชุมนุมโคนมภาคใต้และภาคตะวันตก 
จํากัด ร้านค้าสหกรณ์ค่ายธนะรัตน์  จํากัด สหกรณ์ชุมชนบ้านมั่นคงเขาพิทักษ ์
จํากัด  สหกรณ์นิคมบางสะพาน  จํากัด  สหกรณ์กองทนุสวนยางบางสะพาน 
จํากัด  สหกรณ์หมู่บ้านรวมไทย  จํากัด   
           ในการประชุมครั้งต่อไปให้ผู้ชําระบัญชี นําข้อมลูของสหกรณแ์ต่ละแห่งที่
รับผิดชอบมาด้วย  เพ่ือเป็นขอ้มูลในการยกระดับช้ันสหกรณ์ต่อไป 

   

มติที่ประชุม        รับทราบ 
   

ประธานฯ      ๓.๓  การรักษามาตรฐานสหกรณ์ ให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปบันทึกข้อมูล
ให้ครบทุกข้อ  ให้แล้วเสร็จวันที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   

นายประยูร  พะมะ 
ผอ.กจส. 

     ๓.๔ โครงการ ๕ ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ่(กจส.)  
          งบประมาณส่วนของสํานักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบฯ  ในปีน้ีคือ  
๔๑,๙๔๐ บาท รับผิดชอบอําเภอหัวหิน  ปี ๒๕๖๐ เป้าหมาย ๔๘ ราย ปี 
๒๕๖๑ มีผูส้มคัรทั้งสิ้นจํานวน  ๖๔ ราย กิจกรรมคือการพบปะ ๓ ประสาน  
ซึ่งกลุ่มจัดต้ังและส่งเสริมสหกรณ์  จะดําเนินงานจัดกิจกรรม ในวันที ่               
๓๑ มกราคม ๒๕๖๑  

    
   

มติที่ประชุม      รับทราบ 



                     -๔- 

 

น.ส.กรภัค  คงกระพันธ์  
จพง.ปก. 

     ๓.๕ รายงานผลการเบิกจา่ยงบประมาณ (ฝบท.) 
          ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 7,867,568.86 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 5,938,281.16 บาท  คิดเป็นร้อยละ 75.48  จากเป้าหมาย
ร้อยละ ๖๖ 

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
    ๔.๑  การตรวจการสหกรณ์ 

นายบัลลังก์  สงัขพิชัย 
ผอ.กตส. 

        การตรวจการสหกรณปี์น้ีจะใช้แนวทางเดียวกับปีที่ผ่านมา คือ  
        -ผู้ใดส่งเสริมสหกรณ์ใด ให้ตรวจการสหกรณ์แห่งน้ัน ตรวจอย่างน้อย 
จํานวน ๑ ครั้ง  งบประมาณ  ๔๒๐ บาท  
      - ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ เป้าหมาย ๑๗ สหกรณ์  เขตความรับผิดชอบกลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ ๑ จํานวน ๑๐ แห่ง เขตความรับผิดชอบกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๓ 
จํานวน ๗ แห่ง การตรวจการณ์แบบ Full team มีงบประมาณให้ ๓,๐๖๐ บาท แต่
หากนายทะเบียนสั่งให้ลงพ้ืนที่การตรวจการสหกรณ์ งบประมาณ  ๑,๒๖๐ บาท 
    ๔.๒  จกบ.เป้าหมายในการดําเนินงาน คือ ๔ ครั้ง กลุ่มตรวจการสหกรณ์จะ
จัดประชุม จกบ. ไตรมาสละ ๑ ครั้ง  
    ๔.๓  การชําระบัญชี  กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้งบประมาณ ๒๔,๐๐๐ บาท ให้
ผู้ชําระบัญชีแห่งเดิม แห่งละ ๑,๐๐๐ บาท  และผู้ชําระบัญชีแห่งใหม ่ แห่งละ 
๓,๐๐๐ บาท  
    ๔.๔  การจัดเก็บข้อมูลการรับฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์  เป็น
ข้อมูลที่ต้องใช้งบทดลองของสหกรณ์ ซึ่งหากข้อมูลไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถ
รวบรวมข้อมูลได้  จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์แจ้งสหกรณ์ทุกแห่งใหร้ายงาน
งบทดลองให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ทราบทุกเดือน  หรือให้กลุ่ม
ส่งเสริมสหกรณ์ นําแบบในการรวบรวมข้อมูลจากกลุม่ตรวจการสหกรณ ์ไปเก็บ
ข้อมูลที่ต้องการจากสหกรณ์ต่างๆ  

   

ประธานฯ      - การจัดเก็บข้อมูลการรับฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์  ใหท้าํ
หนังสือแจ้งขอข้อมูลจากสหกรณ์  เก่ียวกับการรับฝากเงินและการกู้เงินระหว่าง
สหกรณ์  โดยให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์รวบรวมข้อมูล และแจ้งให้กลุ่มตรวจการ
สหกรณ์ทราบก่อนวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน 

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   

น.ส.วัสนา  บรบูิรณ์เกษตร 
รก.ผอ.กสส.๒ 
 

     ๔.๕  แนวทางการกํากับดูแลและแนะนําส่งเสริมสหกรณ์  ประจําปี
งบประมาณ  ๒๕๖๑  
           กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้แจกเอกสารที่เก่ียวข้องให้ผู้อํานวยการกลุ่มงาน 
ว่ากลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒ ได้นําสหกรณ์มาวิเคราะห์เป็นรายสหกรณ์ ว่าแต่ละแห่งจะ
อยู่ในแนวทางใด  พร้อมกับงบประมาณเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาต่อไป  



                   -๕- 
 

ประธานฯ      งบประมาณที่จัดสรรน้ัน ใช้สําหรับการดําเนินงานติดตาม กํากับดูแลส่งเสริม
สหกรณ์ เป็นเงิน ๓,๑๖๐ บาท/สหกรณ ์  และหากจะเข้าแนะนําส่งเสริม
เพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว้  ใหข้ออนุญาตเป็นครั้งคราว  โดยให้ฝ่ายบริหารท่ัวไป 
จัดทําตัวอย่างแบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการและแจ้งให้กลุ่มงาน/กลุ่ม
ส่งเสริมทราบ  เพ่ือนํามาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป   

   

มติที่ประชุม      รับทราบ 
   

ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง  เสนอให้ที่ประชุมรับทราบ 
   

นายบัลลังก์  สงัขพิชัย 
ผอ.กตส.  

      แนวทางการสั่งการการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์/กลุ่มเกษตร  ตอนน้ี
ผู้สอบบัญชีจะส่งรายงานระหว่างปี ซึ่งจะมีการสรุปผลการตรวจว่าพบปัญหา/
อุปสรรคอะไรบ้าง และแจ้งผลให้สํานักงานสหกรณ์จังหวัดทราบ โดยหนังสือจะ
เข้ากลุ่ม กบส. และจะมีการตรวจครึ่งปีของผู้สอบบัญชี หากพบปัญหา/อุปสรรค 
ผู้สอบบัญชีทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ /รองนายทะเบียนสหกรณ์  ว่าพบ
ข้อบกพร่องอะไรบ้าง  โดยหนังสือจะเข้า กตส. และเสนอต่อรองนายทะเบียน
สหกรณ์ ซึ่งรองนายทะเบียนสหกรณ์ จะมีขอ้สั่งการ ให้กลุม่ส่งเสริมสหกรณ์ลง
ไปกํากับ แนะนํา ดูแล หรือใช้มาตรา ๑๖ (๑) ในการเข้าสง่เสริม แนะนํา หรือ
มาตรา ๒๓ (๑)  แต่หากเป็นข้อบกพร่องของกลุ่มเกษตรกร ใหใ้ช้พระราช
กฤษฎีกา มาตรา ๒๗ ในการสั่งให้กลุ่มเกษตรกรแก้ไขข้อบกพร่อง  จึงขอความ
ร่วมมือว่า หากมีการสั่งการของรองนายทะเบียนสหกรณ์ ขอให้กลุ่มสง่เสริม
สหกรณ์ ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนด   

   

ประธานฯ      เมื่อมีการสัง่การท้ายหนังสือเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้เก่ียวข้องดําเนินการตาม
ข้อสั่งการ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบตามกําหนด 

   

มติที่ประชุม        รับทราบ 
 

ปิดประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 

 

(ลงช่ือ)       บุปผา   ปานย้ิม     ผู้บันทึกการประชุม 
  ( นางบุปผา   ปานย้ิม )    

                  นักจัดการงานทั่วไป 
 
    (ลงช่ือ)     กรภัค    คงกระพันธ์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
            ( นางสาวกรภัค  คงกระพันธ์ ) 
                เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 


