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บันทึกการประชุมบุคลากรประจําเดือนธันวาคม 
ครั้งท่ี 15 /๒๕๕๗  วันจันทร# ท่ี  15  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ณ  ห)องประชุมศูนย#การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี
............................................................................................................................................................... 

ผู)มาประชุม  33   คน 
  ๑. นายวิเชียร  โชติช�วง   ผอ.กศน.อําเภอนาทวี      ประธาน  
 2. นางสนุิตย�  ไชยถาวร   ครู     
 3. นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาต ิ  ครู 
 4. นางพัทธยา  โชติรัตน�   บรรณารักษ� 
  5. นายมนตรี  ไข�มุกข�         พนักงานพิมพ�   
  6. นางสาวณิชากร  หมัดร�าหมาน  ครูอาสาสมัครฯ 
 7. นางปราณี  จันแก5ว   ครูอาสาสมัครฯ 
  8. นายพรชัย  ทองคง   ครูอาสาสมัครฯ 
 9 .นางพรทิพย�  ราชสุวรรณ  ครูอาสาสมัครฯ  
 10. นายศราวุฒิ  บุตรแสง    ครูศูนย�การเรียนชุมชน    
 11. นางโชติรส  นิยมเดชา   ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑2. นางข�อซีย;ะ  หมะหวี              ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 13. นางลัดดาวรรณ  บุตรแสง  ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑4. นางสนุี  วิชัย    ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑5. นางอุทัยทิพย�  บุญชุม    ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑6. นายโยธนิ  พรหมณี       ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 17. นางนนัทิภาคย�  เรืองเขียว  ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 18. นางจารุวรรณ  นกแก5ว   ครูศูนย�การเรียนชุมชน 
 ๑9. นางนุรีซัน  อาแว   ครูกศน.ตําบล 
           20. นางสาวคุรุสนีย�  วาน ิ   ครูกศน.ตําบล 
           21. นางรัตนากรณ�  สุวรรณศรี  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
  22. นายอดุลย  เห็นดีน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 23. นายสยาม  จันแก5ว   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒4. นางสุจนิดา  เยบ็และ             ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒5. นางวิยดา  หวันปะรัตน�  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 ๒6. นางสาวรจนา  ดูอามัน   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ 
 27. นางสาวนุจรี  หัสแหล;ะ  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ    
 28. นางสาวสิริมา  ล�าเม;าะ   ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 ๒9. นางกมลชนก  จอมทอง  ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
 30. นายอนันต�  นิลพงษ�      ครูอาสาสถาบันศึกษาปอเนาะ  
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 31. นางสาวนัยนา  หวนัเส็น  ครูผู5สอนคนพิการ 
 32. นายสกล   สวุรรณสนิท  ลูกจ5าง 
 33. นางสาวอังคณี  จันอิ             ลูกจ5าง 

ผู)ไม3มาประชุม   

  ไม�มี 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 

 นายวิเชียร โชติช�วง ผู5 อํานวยการศูนย�การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอนาทวี        
เปBนประธานการประชุมได5ดําเนินการตามระเบียบวาระดังต�อไปนี้ 

เร่ืองก3อนวาระการประชุม 

 ไม�มี  

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ)งเพ่ือทราบ 

 1.1 กําหนดให5 ส�งรายงานผลการประชุมบุคลากร ศูนย� กศน. อําเภอนาทวี ประจําเดือนธันวาคม 

๒๕๕๗  

 1.2 วิทยากรจากการไฟฟHาฝJายผลิต  แจ5งความประสงค�เพ่ือท่ีจะเข5ามาให5ความรู5เก่ียวกับการใช5
พลังงานไฟฟHาอย�างประหยัด กับคณะคุณครู ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี  

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองบันทึกการประชุม 

 ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเน่ือง 

 ไม�มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพ่ือทราบและพิจารณา 

 4.1  กลุ3มอํานวยการ  

  1. นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาติ  แจ5งบุคลากร กศน.อําเภอนาทว ีทําหน5าที่ให5การสนับสนนุการ
เตรียมความพร5อมรับการประเมินรอบสาม แก� กศน. อําเภอสะบ5าย5อย ในวนัที่ 19 ธันวาคม 2557 เวลา 08.30 น. 
รวมบุคลากร 12  คน  และได5กําหนดให5ผู5รับผิดชอบรายตัวบ�งชี้ไปให5การสนับสนนุข5อเสนอแนะในการดําเนนิงาน / 
การจัดทําเอกสาร /หลักฐาน พร5อมทั้งให5แนวทางการตอบข5อซักถามรายตัวบ�งชี้ให5แก� กศน. อําเภอสะบ5าย5อย ดงันี ้ 
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วัน / เดือน / ป: 
เวลา 

ตัวบ3งชี ้ ตัวบ3งชี้ย3อย ผู)รับผิดชอบ 

19. ธ.ค. 57 
เวลา 

08.30 น. 
ถึง 

15.30 น. 
 
 

1. ผู5เรียนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี      
(10 คะแนน) 

1.1 ผู5เรียนมีสุขภาพร�างกายแข็งแรง
รวมทั้งรู5จักดูแลตนเองให5มีความปลอดภัย 
(5 คะแนน) 

นางรัตนากรณ�  สุวรรณศรี 

1.2 ผู5เรียนมีสุนทรียภาพ (5 คะแนน) 
2. ผู5เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และค�านิยมที่
พึงประสงค� (10 คะแนน) 

2.1 ผู5เรียนเปBนสมาชิกที่ดีของครอบครัว 
หรือชุมชน (4 คะแนน) 

นางสาวสิริมา  ล�าเม;าะ 

2.2 ผู5เรียนเปBนนักศึกษาที่ดีของ
สถานศึกษา (4 คะแนน) 
2.3 ผู5เรียนมีการบําเพ็ญประโยชน�ต�อ
สังคม (2 คะแนน) 

3. ผู5เรียนมีความใฝJรู5 และ
และเรียนรู5อย�างต�อเนื่อง 
(10 คะแนน) 

3.1 ผู5เรียนค5นคว5าหาความรู5จากการอ�าน 
และใช5เทคโนโลยสีารสนเทศ (5 คะแนน) 

นางอุทัยทพิย�  บุญชุม 

3.2 ผู5เรียนเรียนรู5ผ�านประสบการณ�ตรง
ร�วมกับผู5อ่ืนทั้งในและนอกสถานศึกษา 
(5 คะแนน) 

4. ผู5เรียนคิดเปBน ทําเปBน 
(10 คะแนน) 

4.1 ผู5เรียนมีความสามารถด5านการคิด 
(5 คะแนน) 

นางกมลชนก  จอมทอง 

4.2. ผู5เรียนมีความสามารถในการ
ปรับตัวเข5ากับสงัคม (5 คะแนน) 

5. ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู5เรียน        
(10 คะแนน) 

5.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู5เรียน 
การศึกษาพื้นฐาน (10 คะแนน)        

นางสุจินดา  เย็บและ 

5.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู5เรียน 
การศึกษาต�อเนื่องที่สามารถจบการศึกษา
ตามหลักสูตร / โครงการ (5 คะแนน) 

6. ประสิทธิผลการ
ดําเนินการของ
สถานศึกษา (10 คะแนน) 

6.1 . ประสิทธิผลการดําเนนิการของ
สถานศึกษา (5 คะแนน) 

นางปราณี  จนัแก5ว 

6.2 กระบวนการจัดการเรียนรู5ของครู    
(5 คะแนน) 

7. ประสิทธิภาพของการ
บริหารจัดการ และพฒันา
สถานศึกษา (5 คะแนน) 

ข5อที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ตามบทบาทหน5าที่ของผู5บริหาร
สถานศึกษา (2 คะแนน) 

นางพรทิพย�  ราชสุวรรณ 

ข5อที่ 2 ประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษา (1 คะแนน) 
ข5อที่ 3 บรรยากาศและสภาพแวดล5อม
ของสถานศึกษา (2 คะแนน) 

8. พัฒนาการของการ
ประกันคุณภาพภายในโดย
สถานศึกษาและต5นสังกัด 
(5 คะแนน) 

พัฒนาการของการประกันคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต5นสงักัด    
(5 คะแนน) 

นางอุทัยวรรณ  บาํรุงชาต ิ
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วัน / เดือน / ป: 
เวลา 

ตัวบ3งชี ้ ตัวบ3งชี้ย3อย ผู)รับผิดชอบ 

19. ธ.ค. 57 
เวลา 

08.30 น. 
ถึง 

15.30 น. 
 
 

9. ผลการพัฒนาให5บรรลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน  
พันธกิจ และวัตถุประสงค�
ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
(5 คะแนน) 

9.1 ผลการพัฒนาให5บรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค�ของ
การจัดตั้งสถานศึกษา (5 คะแนน) 

นางสาวณชิากร หมัดร�าหมาน 

10. ผลการพัฒนาตาม
จุดเน5นและจุดเด�นทีส่�งผล
สะท5อนเปBนเอกลักษณ�ของ
สถานศึกษา (5 คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานตามจุดเน5นและจุดเด�น
ที่ส�งผลสะท5อนเปBนเอกลักษณ�ของ
สถานศึกษา (5 คะแนน) 

นางนุรีซัน  อาแว 

11. ผลการดําเนินงาน
โครงการพิเศษเพื่อส�งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 
(5 คะแนน) 

ผลการดําเนนิงานโครงการพิเศษเพื่อ
ส�งเสริมบทบาทของสถานศึกษา         
(5 คะแนน) 

นายศราวฒุิ  บุตรแสง 

12. ผลการส�งเสริมพัฒนา
สถานศึกษาเพื่อยกระดับ
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน
และพัฒนาสู�ความเปBนเลิศ
ที่สอดคล5องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 
(12 คะแนน) 

ผลการส�งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพื่อ
ยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พัฒนาสู�ความเปBนเลิศทีส่อดคล5องกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา (12 คะแนน) 

นางพทัธยา  โชติรัตน� 

รวม  12  ตัวบ3งชี้ รวม 22 ตัวบ3งชี้ย3อย รวม  12 คน 

 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.2  งานการเงิน บุคลากรและสวัสดิการ 

  1. นางพรทิพย� ราชสุวรรณ  แจ5งบุคลากรทุกคน ขอรูปถ�ายขนาด 1 นิ้ว จาํนวน 1 รูป 
และรูปถ�ายต5องใส�ชุดเคร่ืองแบบปกติขาว ส�งให5 นางพรทิพย� ราชสุวรรณ ในวนัที่ 22 ธนัวาคม 2557  ถ5าหาก
บุคลากรท�านใดไม�ส�งรูปถ�ายสามารถขอใช5รูปถ�ายที่มีอยู�  

  2. นางพรทิพย� ราชสุวรรณ  แจ5งส�งบุคลากร  ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี  เข5าร�วมอบรมการ
พัฒนาบุคลากร กศน. ในภาคใต5 หลักสูตรการวิจัยชั้นเรียน  ระหว�างวันที่ 16 – 19  ธันวาคม  2557                     
ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนสงขลา  จังหวัดสงขลา  ตามรายชื่อ ดังนี ้
     - นางนันทิภาคย� เรืองเขียว 
   3. นางพรทิพย� ราชสวุรรณ  แจ5งขอเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงานฉลองวันข้ึนปVใหม�                   
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และมีการแลกของขวัญคนละ 300 บาท 
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   4. นางพรทิพย� ราชสุวรรณ แจ5งกําหนดการจัดกิจกรรม “ปVใหม� สุขใจ” กศน.สงขลา   
ร่ืนเริง ข้ึนในวันที่ 26 ธนัวาคม 2557 ณ โรงแรมบีพี สมิหรา บีช สงขลา อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา บุคลากรทุกคน
ต5องแต�งกายในงาน “สวย หล�อ ดูดี มีระดับ” และมีการประกวดกิจกรรมประเภทต�างๆ 

ที่ประชุม     รับทราบ 

          4.3  งานวิเคราะห#นโยบายและแผน 
 

  1. นางสาวณิชากร หมัดร�าหมาน  แจ5งส�งตวัอย�างกําหนดการจดักิจกรรม “เวทีปรองดอง

สมานฉันท� ”สานสัมพันธ�ไทยพทุธ มุสลิม เพื่อสันตสิุข และกําหนดการจัดกิจกรรม “วันกตัญZู สู�สังคมไทย ” ให5 
กศน.ตําบลทุกตําบล สามารถดาวน�โหลดแบบฟอร�มได5จาก file facebook กลุ�ม กศน.อําเภอนาทวี          
เพื่อดําเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรม 

ที่ประชุม     รับทราบ 

 4.4 กลุ3มงานการศึกษานอกระบบ 

  1. นางรัตนากรณ�  สุวรรณศรี  แจ5งดําเนินการแต�งตั้งคณะทํางานกิจกรรม ค�ายเสริมสร5าง
ค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการแล5ว  ระหว�างวนัที่ 16 – 18 ธันวาคม 2557 ณ ค�าย ร.5 พัน.3                
(ค�ายมหาจักรีสิรินธร) ตาํบลท�าประดู� อําเภอนาทวี จงัหวัดสงขลา ให5บุคลากรที่มีรายชื่อตามคําสั่งปฏิบัติงานตาม
หน5าที่ และมีการเปลี่ยนแปลงในคําสั่งแต�งตั้งคณะทํางานกิจกรรมค�ายเสริมสร5างค�านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
ของบุคลากร ดังนี ้
    - นายพรชยั ทองคง  ฝJายพิธีกรและกิจกรรม 
    - นายสกล สวรรณสนิท  ฝJายประมวลภาพกิจกรรม 
    - นางสุจินดา เย็บและ  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยง 
    - นางสาวรจนา ดูอามัน  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลฉาง/กลุ�มที่ 1 
    - นางสาวสิริมา ล�าเม;าะ  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลนาหมอศรี/กลุ�มที่ 1 
    - นางกมลชนก จอมทอง  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลคลองทราย/กลุ�มที่ 2 
    - นายอนนัต�  นลิพงษ�  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลคลองกวาง/กลุ�มที่ 2 
    - นางจารุวรรณ  นกแก5ว  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลทับช5าง/กลุ�มที่ 2 
    - นางอดุลย  เห็นดนี  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลประกอบ/กลุ�มที่ 3 
    - นางปราณี  จนัแก5ว  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลสะท5อน/กลุ�มที่ 3 
    - นางสาวนุจรี  หัสและ  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลท�าประดู�/กลุ�มที่ 4 
    - นายสยาม  จนัแก5ว  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลปลักหนู/กลุ�มที่ 4 
    - นางวิยดา  หวันปะรัตน�  ฝJายวิทยากรพี่เลี้ยงตาํบลนาทว/ีกลุ�มที่ 4 
    - นางรัตนากรณ�  สุวรรณศรี ฝายวิทยากรพี่เลี้ยง ศรช.เทศบาลและเลขานุการ 
ที่ได5รับมอบหมายอย�างเคร�งครัด  

ที่ประชุม     รับทราบ 
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          4.5  กลุ3มงานการศึกษาตามอัธยาศัย 
 

  1. นายสกล  สุวรรณสนิท แจ5งกลุ�มงานใดหรือบุคลากรท�านใด มีแบบฟอร�มหรือเอกสารที่
จะเผยแพร�ให5กับบุคคลอ่ืน ส�งให5 นายสกล สุวรรณสนิท ได5ทาง  E–mail : dkkaraok @ hotmail.com. เพื่อที่จะ
นําไปแขวนไว5ในเว็บไซต� กศน.อําเภอนาทวี ตรงตาํแหน�งเมนูทางด5านซ5ายมือ หัวข5อ เอกสารดาวน�โหลด 
  2. นายสกล  สุวรรณสนิท แจ5งบุคลากรท�านใดต5องการดูรายงานการประชุมล�วงหน5า และ
รายงานการประชุมย5อนหลัง สามารถดูได5จากหน5าเว็บไซต� กศน.อําเภอนาทวี ตรงตําแหน�งเมนทูางด5านซ5ายมือ หัวข5อ 
รายงานการประชุม 
  3. นายสกล  สุวรรณสนิท แจ5งบุคลากรท�านใดต5องการดูรายงานการจัดกิจกรรมประจําปV 
สามารถดูได5จากหน5าเว็บไซต� กศน.อําเภอนาทวี ตรงตําแหน�งเมนูทางด5านซ5ายมือ หัวข5อ ตารางการจัดกิจกรรม
ประจําปV 

ที่ประชุม       รับทราบ 
 
 4.6  งาน  กศน.ตําบล 
 

  1. นายพรชัย ทองคง แจ5งกําหนดการแข�งขันกีฬาระดบัต�างๆ ดังนี ้
    - ระดับภายในอําเภอ แข�งขันวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ณ สนามปลักหนู  
เวลา 09.00 น. 
    -  ระดับโซน 4 อําเภอชายแดน  แข�งขันวันที่ 27 – 29 มกราคม 2558      
ณ สนามกีฬานิคมเทพา ต.ท�าม�วง อ.เทพา จ.สงขลา เวลา 14.00 น. 
    - ระดับจังหวัด แข�งขัน เดือนมีนาคม – เมษายน 2558 (ที่จังหวัดสงขลา) 
    - ระดับโซน 5 จังหวัดชายแดนใต5 แข�งขัน เดือน เมษายน 2558                 
(ที่จังหวัดยะลา)  ซ่ึงมีประเภทกีฬามี  2 ประเภท คือ กีฬาฟุตบอลชาย และกีฬาซักเยอทีมผสม ชาย 5 คน          
หญิง 5 คน ซ่ึงจะมีการแข�งขันกีฬา ฟุตบอลชาย และ ชักเยอ ในเวลาพักคร่ึงของกีฬาฟุตบอล ทั้ง 2 คู� และได5กําหนด
สีประจาํอําเภอ ดังนี้  
    - กศน. อําเภอจะนะ  สีแดง 
    - กศน. อําเภอนาทวี  สีชมพ ู  
    - กศน. อําเภอจเทพา  สีเขียว 
    - กศน. อําเภอสะบ5าย5อย  สีฟHา  

  2. นายพรชัย ทองคง แจ5ง กศน.ตําบลทุกตาํบล ดําเนนิการคัดเลือกแกนนําเด็กและ
เยาวชน อายุระหว�าง 15 - 25 ปV เข5าร�วมโครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนอําเภอ  และได5แบ�งการคัดเลือกแกนนํา
เด็กและเยาวชนออกเปBน  3  โซน  ได5แก�  โซนชายแดน  1 คน  โซนวฒันธรรม  1  คน  โซนเขาน้ําค5าง  1  คน และ
ศรช.เทศบาล  2  คน  ในวันที่ 12 มกราคม 2558  ณ โรงเรียนนาวีวิทยาคม  อําเภอนาทวี  จังหวัดสงขลา         
เวลา 08.30 น. – 16.00 น.  

ที่ประชุม      รับทราบ 
 



 4.7 กศน.ตําบล (ทั้ง  10 ตําบล 

   1. นางนนัทิภาคย� เรืองเขียว หัวหน5า
ศูนย� กศน.อําเภอนาทวี ทุกคนร�วมทําบุญทอดผ5าปJา  ณ ศูนย� 
อําเภอนาทวี จังหวัดสงขลา  
    2. นางอุทัยทิพย�  บุญชุม หัวหน5า
สั้น วิชาการทาํขันหมากอิสลาม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิชาการทาํขนมเพื่อการค5า
   3. นางขอซีย;ะ  หมะหวี หัวหน5า
วิชาการทาํขนมเพื่อการค5า 
   4. นางลัดดาวรรณ  บุตรแสง  ครู กศน
วิชาการทาํขันหมากอิสลาม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิชาการจับจีบผ5าปูโต;ะคลาสสิค

ที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืนๆ 
   ไม�มี 

ที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา  12.๐๐  น.    

 

 

      ( นายวิเชียร  โชตชิ�วง )                                               
ผู5อํานวยการศูนย� กศน.อําเภอนาทว ี                                            
     ผู5ตรวจบันทึกการประชุม   
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ตําบล ) 

นนัทิภาคย� เรืองเขียว หัวหน5า กศน.ตาํบลคลองทราย แจ5ง
อําเภอนาทวี ทุกคนร�วมทําบุญทอดผ5าปJา  ณ ศูนย� 90 สมเด็จพระศรีนครินทร�ฯ ตําบลคลองทราย    

อุทัยทิพย�  บุญชุม หัวหน5า กศน.ตาํบลนาหมอศรี แจ5งเปnดหลักสูตรวิชาชีพระยะ
สั้น วิชาการทาํขันหมากอิสลาม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิชาการทาํขนมเพื่อการค5า 

นางขอซีย;ะ  หมะหวี หัวหน5า กศน.ตําบลฉาง แจ5งเปnดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

ลัดดาวรรณ  บุตรแสง  ครู กศน. ตําบลปลักหนู  แจ5งเปnดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
ขันหมากอิสลาม และหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้ วิชาการจับจีบผ5าปูโต;ะคลาสสิค 

)                                                 ( นางสาวอังคณี  จนัอิ 
                                                  ผู5บันทึกการประชุม

 

แจ5งเชิญบุคลากร        
สมเด็จพระศรีนครินทร�ฯ ตําบลคลองทราย    

ตาํบลนาหมอศรี แจ5งเปnดหลักสูตรวิชาชีพระยะ

ตําบลฉาง แจ5งเปnดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

แจ5งเปnดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 

นางสาวอังคณี  จนัอิ ) 
ผู5บันทึกการประชุม 


