
๑ 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๑/๒๕๕๙ 

วันจันทร์ท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๕ อาคารเอ็กซิมแบงค์ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. พันเอก ดร.นที  ศุกลรัตน์       ประธานกรรมการ 
๒. พลโท ดร.พีระพงษ์   มานะกิจ       กรรมการ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  จิตรภาษ์นันท์     กรรมการ 
๔. นางสาวสุภิญญา  กลางณรงค์       กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภักดี  มะนะเวศ     เลขานุการ กสท. 
 รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและกจิการโทรทัศน์ 
๖. นายสมบัติ  ลลีาพตะ         ผู้ช่วยเลขานกุาร  
 ผู้อ านวยการส านักกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์   
๗. พันตรี โกเมธ  ประทีปทอง        ผู้ช่วยเลขานุการ  
 ผู้อ านวยการส านักกรรมการกิจการกระจายเสยีงและโทรทัศน์ และการประชุม  
๘. นางสาวกอกนก  กิจบาลจ่าย        ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้อ านวยการส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์  
๙. นางสาวมณีรัตน์  ก าจรกิจการ       ผู้ช่วยเลขานุการ 
 ผู้อ านวยการส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 

รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโทรทัศน์ 
รักษาการผู้อ านวยการส านักการอนญุาตประกอบกิจการโครงข่าย  
สิ่งอ านวยความสะดวก และเครือ่งวิทยุคมนาคม 

๑๐. นางสาวดวงเดือน  สุเทพพร        ผู้ช่วยเลขานุการ 
  พนักงานปฏิบัตกิารระดับสูง  
  รักษาการในต าแหนง่ผูอ้ านวยการส่วนงาน 
 
 
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสทช. 
๑. นางสาวนงลักษณ์  วัชระเกียรติพงษ์ เลขานุการประธาน กสท. 
๒. นายพสุ  ศรีหิรัญ ผู้อ านวยการส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและ

โทรทัศน์ 
๓. นางรมิดา  จรินทิพย์พิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแล

กันเอง  
รักษาการผู้อ านวยการส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการ
กระจายเสียงและโทรทัศน์ 

๔. นางสาวจิตติมา  ศุภเกษม พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 
 



๒ 
 

๕. นางสาวกฤติพร  ศรียะพันธ์ พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการส่วนงาน 

๖. นางปราณี  จันทร์แสง พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๗. นางนันท์นภัส  ปัญญา พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๘. นายวิชิตโชค  อินทร์เอียด พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๙. นางสาวเขมวดี  ขนาบแก้ว พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๐. นางสาวอัจฉรีย์  เจตินัย พนักงานปฏิบัติการระดับสูง 
๑๑. นางสาวจงสุภา  ปินตาดวง พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๒. นางสาวนันทพันธ์  โอบนิธิหิรัญ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๓. นางสาวมณีนุช  ธีระดากร พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๔. นายซอแหละ  บิลหมาด พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๕. นางสาวพรรษา  กัมพูสิริ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๖. นายอภิชาต  ด ารงสันติสุข พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๗. นายพชร  สิริบริรักษ์ พนักงานปฏิบัติการระดับกลาง 
๑๘. นางสาวอัญเชิญ  เรืองชัย พนักงานปฏิบัติการระดับต้น 
๑๙. นายพิชัย  ร่วมภูมิสุข ลูกจ้าง 
 
 
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
มติท่ีประชุม ทราบ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ 
ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ท่ี ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

และกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 

 
 



๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเพ่ือทราบ 
วาระที่ ๓.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามมติ กสท. ครั้งท่ี ๔๐/๒๕๕๙ (ฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์) 
มติท่ีประชุม  ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๒ การต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ระหว่าง วันท่ี ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (ส านักการอนุญาตประกอบ
กิจการกระจายเสียง (ปส.๑))  

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 

 
วาระที่ ๓.๓ กรณีการกระท าท่ีเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการ

โทรทัศน์ ท่ีมีการออกอากาศโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายก่อนได้รับ
ค าสั่งเตือนทางปกครอง บริษัท เอส อาร์ เค มัลติมีเดีย จ ากัด (เดิมชื่อ บริษัท   
เอ พลัส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด) ช่องรายการ Hit station (ส านักคุ้มครอง
ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

   
 

มติท่ีประชุม   ทราบ 
 

วาระที่ ๓.๔ รายงานผลการแจกคูปองเพ่ือสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิตอลทีวีและ
แนวทาง แก้ไขปัญหาและอุปสรรค  (ส านักการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน (พย.)) 

 
มติท่ีประชุม   ทราบ 
 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ ๔.๑  การอนุมัติ ผังรายการหลัก ประจ า ปี ๒๕๖๐ ของสถานีกระจายเสีย ง  

จ านวน ๓ หน่วยงาน (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง (ปส.๑)) 
   
 

มติท่ีประชุม   เห็นชอบผังรายการหลัก ประจ าปี ๒๕๖๐ ของสถานีวิทยุกระจายเสียง 
จ านวน ๓ หน่วยงาน ดังนี้ 

๑. สถานีวิทยุศึกษา ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 92.00 MHz และระบบเอเอ็ม ความถ่ี 1161  kHz 
๒. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 103.00 MHz 
๓. สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ระบบเอฟเอ็ม ความถ่ี 107.25 MHz 

 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็น ตามบันทึกแนบ 

 



๔ 
 

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาค าขอชี้แจงสถานีวิทยุกระจายเสียงพยัคฆ์น้อย รหัสสถานี 
๐๑๕๒๐๑๒๕ ท่ีไม่สามารถยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการภายใน
ระยะเวลาท่ี กสท. ก าหนดตามมติท่ีประชุม กสท. ครั้งท่ี ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวัน
จันทร์ท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ (ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) /คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   อนุญาตให้ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันสถานีวิทยุกระจายเสียงพยัคฆ์น้อย  
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๒๕ ยื่นค าขอรับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการใหม่ ภายหลังครบก าหนดระยะเวลา
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตตามมติที่ประชุม กสท. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ได้ ทั้งนี้  
การยื่นค าขอรับใบอนุญาตจะต้องกระท าโดยหน่วยงานต้นสังกัดซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายใน
ประเภทกิจการบริการสาธารณะ โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นหนังสือ 
 ๒.  มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. โดย ส านักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง 
(ปส.๑) มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ผู้มีอ านาจกระท าการผูกพันสถานีวิทยุกระจายเสียงพยัคฆ์น้อย 
รหัสสถานี ๐๑๕๒๐๑๒๕ ทราบต่อไป 
 
 หมายเหต ุ

๑. กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ มีข้อสังเกตตามบนัทึกแนบ 
๒. กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทกึแนบ 

 
วาระที่ ๔.๓ การพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริม
ชุมชนท่ีมีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชน
ท่ีมีคุณภาพ พ.ศ. ... ภายหลังการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (คณะอนุกรรมการ 
พิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง /ส านักการอนุญาตประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง (ปส.๑)) 
 
มติท่ีประชุม   
๑.  เห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช . 

เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชน
ที่มีคุณภาพ พ.ศ. .... ก่อนด าเนินการเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเว็บไซต์ส านักงาน 
กสทช. ให้สาธารณชนทราบเป็นการทั่วไป 

๒.  เห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม 
และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. ... ที่ปรับปรุงแล้ว และมอบหมาย
ให้ส านักงาน กสทช. น าเสนอร่างประกาศ กสทช.ดังกล่าวต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติตามมาตรา ๒๗ (๒๔) แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และมอบหมายให้
ประธาน กสท. ในฐานะปฏิบัติการแทนประธาน กสทช. ลงนามในประกาศ กสทช.ดังกล่าว แล้วน าไปประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 



๕ 
 

 
วาระที่ ๔.๔ การยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการเพ่ิมเติม (ส านักการอนุญาตประกอบ

กิจการโทรทัศน์ (ปส.๒)) 
 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้ยกเว้นการแจ้งเปลี่ยนแปลงผังรายการของผูร้บัอนญุาต

ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงตาม
ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าผังรายการส าหรับการให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ข้อ ๑๔ และ ข้อ ๑๕ จนถึงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐  

อนึ่ง ส าหรับการจัดท าผังรายการหลักและสัดส่วนรายการ ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้ผู้รับ
อนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และผู้ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจาย
เสียงเสนอคณะกรรมการตามก าหนด 

 
วาระที่ ๔.๕  หลักการพิจารณาการตั้งสถานีวิทยุคมนาคมกรณีสถานีวิทยุทดลองประกอบ

กิจการมีระยะห่างกับสถานีตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุของ ส านักงาน กสทช. เขต 
น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร (คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการกระจายเสียง 
/ส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่าย สิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓)) 

 
มติท่ีประชุม 

 ๑.   อนุญาตให้สถานีวิทยุทดลองประกอบกิจการที่มีระยะห่างกับสถานีตรวจสอบ
การใช้ความถ่ีวิทยุของส านักงาน กสทช. เขต น้อยกว่า ๑ กิโลเมตร ออกอากาศเป็นการช่ัวคราวเพื่อรับการ
ตรวจสอบค่าความเข้มข้นของสัญญาณคลื่นพาห์หรือความแรงของสัญญาณ (Field Strength) และมอบหมาย      
ให้ส านักงาน กสทช. เขต ด าเนินการตรวจสอบมาตรฐานทางเทคนิคให้เป็นไปตามภาคผนวก ง ประกาศ กสทช.     
เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๒.  ในกรณีที่ส านักงาน กสทช. เขต ตรวจสอบพบว่าการออกอากาศของสถานีวิทยุ
ทดลองประกอบกิจการตามข้อ ๑ มีค่าความเข้มของสัญญาณคลื่นพาห์หรือความแรงของสัญญาณ 
(Field Strength) ไม่เป็นไปตามที่ประกาศฯ ก าหนด ให้แจ้งสถานีฯ ปรับปรุงมาตรฐานทางเทคนิค จนกว่าการ
ใช้คลื่นความถ่ีของสถานีจะเป็นไปตามประกาศฯ ก าหนด และให้สรุปผลรายละเอียดการปรับปรุงการใช้     
คลื่นความถ่ีดังต่อไปนี้ มายังส านักการอนุญาตประกอบกิจการโครงข่ายสิ่งอ านวยความสะดวกและเครื่องวิทยุ
คมนาคม (ปส.๓) ดังนี ้
  ๒.๑   ปรับทิศทางการแพร่คลื่นความถ่ีของสายอากาศ 
  ๒.๒  ปรับลดความสูงของสายอากาศ 
  ๒.๓  ปรับลดก าลังส่งออกอากาศ 
  ๒.๔  ปรับเปลี่ยนชนิดของสายอากาศและลดอัตราขยายของสายอากาศ 
  ๒.๕  ปรับลดค่าความเข้มของคลื่นพาห์ให้น้อยกว่า 50 mV/m หรือค่าความ
แรงของสัญญาณไม่เกิน 94 dBuV/m 
 ๓. เมื่อได้ข้อยุติตามข้อ ๒ แล้ว ให้ ปส.๓ สรุปผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม 
กสท. เพื่อทราบและด าเนินการออกใบอนุญาตวิทยุคมนาคมตาม พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ พร้อมทั้ง



๖ 
 

รายงานผลการด าเนินงานตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ ปส.๑ ทราบเพื่อก าหนดเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ
เพิ่มเติม ต่อไป  

 
วาระที่ ๔.๖ ข้อเสนอเพ่ิมเติมของกลุ่มผู้ประกอบกิจการให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

กรณีการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนผ่านการรับชมโทรทัศน์ในระบบแอนะล็อกไปสู่
ระบบดิจิตอล ส านักกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล (จส.) /ส านักกฎหมายกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (มส.) /ส านักส่งเสริมการแข่งขันและก ากับดูแลกันเอง (สส.) 

 
มติท่ีประชุม   มอบหมายให้ส านักงาน กสทช. ช้ีแจงผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ 

ในระบบดิจิตอลตามที่ส านักงาน กสทช. เสนอต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๗ การพิจารณาค าขอของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด กรณีการส่งสัญญาณ

โทรทัศน์ท่ีให้บริการเป็นการท่ัวไปด้วยมาตรฐานความคมชัดสูงผ่านดาวเทียม  
(ส านักนโยบายและวิชาการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (วส.)) 

 
 มติท่ีประชุม   ไม่อนุญาตตามค าขอของบริษัท ทีซี บรอดคาสติ้ง จ ากัด ที่ขอให้ 
ผู้ให้บริการโครงข่ายฯที่รับสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่มีมาตรฐานความคมชัดสูง ผ่านดาวเทียมไทยคม ๘ 
จัดล าดับบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปที่มีมาตรฐานความคมชัดสูง อยู่นอกเหนือจากล าดับช่องรายการ
หมายเลข ๓๐ – ๓๖  
 หมายเหตุ   รับรองมตทิี่ประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๗ นี้ เพื่อน าไปด าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๘ เรื่องร้องเรียนกรณีบริษัท ซีทีเอช เคเบิล ทีวี จ ากัด ยกเลิกการให้บริการ  
แพ็กเกจ BPL บนกล่องรับสัญญาณ SUN Box ของบริษัท ไลฟ์สตาร์ จ ากัด  
(คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ / 
ส านักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (บส.)) 

 
มติท่ีประชุม  ให้ส านักงาน กสทช. พิจารณาเพิ่มเติม 

 
วาระที่ ๔.๙ กรณีการตรวจสอบพบการออกอากาศรายการ “คลุกวงใน อินไซด์ข่าว”เมื่อวัน

พุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง Spring Radio คลื่น
ความถี่ 98.50 MHz มีเน้ือหาไม่เหมาะสม (ส านักก ากับผังและเนื้อหารายการและ
พัฒนาผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ผส.)) 
 
มติท่ีประชุม  มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ

พิจารณายุติเรื่อง 
 
หมายเหตุ  กสทช. สุภิญญา กลางณรงค์ เปิดเผยความเห็นตามบันทึกแนบ 

 



๗ 
 

วาระที่ ๔.๑๐ (ร่ าง) แผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ฉบับท่ี ๒  
พ.ศ. ๒๕XX – ๒๕XX) (คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการสายงาน
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ /ส านักอ านวยการสายงานกิจการกระจาย
เสียงและโทรทัศน์ (อส.)) 

 
มติท่ีประชุม ให้กรรมการ กสท. แต่ละท่าน น ากลับไปศึกษาเพิ่มเติม แล้วน าเสนอ 

ที่ประชุม กสท. เพื่อพิจารณาต่อไป 
 
วาระที่ ๔.๑๑ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายชื่ออนุกรรมการในคณะอนุกรรมการคุ้มครอง

ผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (ส านักกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ และการประชุม (กส.)) 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบรายช่ืออนุกรรมการใน

คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ดังนี ้
๑. ให้ นายนิพนธ์ โพธ์ิพัฒนชัย พ้นจากการเป็นอนุกรรมการ 
๒. แต่งตั้งให้ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ เป็นอนุกรรมการ 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕       เรื่องอ่ืนๆ  
  ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๓๕ น. 
 
 
 
  

 


