
รายงานการประชุม ผู�บริหาร สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
คร้ังที่    3/2555 

วันที่   8   เดือน  มีนาคม พ.ศ. 2555 
ณ ห�องประชุมลายสือไท   สํานักงาน  กศน.จังหวดัสุโขทัย 

 
รายช่ือผู�มาประชุม 

1. นายป�ณณพงศ ท�าวอาจ  ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 2. นางสาวศรีโสภา มีเจริญ  รองผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
 3. นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส   ผอ. กศน. อําเภอสวรรคโลก 
 4. นายแฉล�ม ธนาทิพยกุล          ผอ. กศน. อําเภอกงไกรลาศ 
 5. นายรามณรงค โตนชัยภูมิ       ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย 
 6. นายสําอางค บุญเกิด     ผอ. กศน. อําเภอคีรีมาศ 
 7. นายสําราญ ใจดา   ผอ. กศน. บ�านด6านลานหอย 
 8. นางยุณีรัตน   เปลี่ยนทอง   (แทน) ผอ. กศน. อําเภอทุ6งเสลี่ยม 
 9. นายสมมาตร คงเรือง   ผอ. กศน. อําเภอเมืองสุโขทัย 

10. นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ผอ. กศน. อําเภอศรีนคร 
11. นายจิรพงศ  ผลนาค   ผอ.กศน.อําเภอศรีสําโรง 
12. นางริสา วัฒนะรัตน   บรรณารักษชํานาญการพิเศษ 
13. นางหทัยภัทร ทองเปAา  นักจัดการงานท่ัวไป ปฏิบัติการ 

          14. นายบรรเลง  ยงญาติ   นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
 15. นายวินัส  ทุนแท6ง     นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 16. นางภารดี ก่ิงแก�ว   ครู แทน ผอ. กศน.อําเภอศรีสัชนาลัย (บ6าย) 
 
รายช่ือผู�ไม.มาประชุม 
   -  
รายช่ือผู�ร.วมประชุม 
 1.นางพนารัตน  วสุวัฒนะศรี  รองผู�อํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย 
 2.นางวงเดือน  พรมวิชัย   ครูผู�ช6วย ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย 
 3.นางสาวจรัญญา  ชัยอ�าย  นักจัดการงานท่ัวไป 
 
เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
  
 นายป�ณณพงศ  ท�าวอาจ  ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย(ประธานท่ีประชุม) กล6าวเปDด
ประชุมและได�ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังต6อไปนี้ 
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ระเบียบวาระที่  1 :  เร่ืองที่ประธานแจ�งให�ทราบ 
 
 1.1 การประสานแผนบูรณาการร.วมกับหน.วยงานอ่ืนประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 
 นางพนารัตน  วสุวัฒนะศรี  รองผู�อํานวยการศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสุโขทัย ได�เข�าร6วม
ประชุมเสนอแนวทางการทํางาน เก่ียวกับการศึกษาสําหรับคนพิการ โดยคนพิการต�องได�รับการศึกษาตลอดชีวิต
และได�รับการศึกษาอย6างมีคุณภาพ 
 พ.ต.อ.สิทธิรัตน สื่อสุวรรณ ผู�กํากับการ 6 กองบังคับการฝGกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน ร6วมประชุมเสนอแนวทางการดําเนินการเตรียมความพร�อมสู6ประชาคมอาเซียน ในปI 2558 โดยมี
แนวคิดว6าเม่ือเปJนอาเซียนแล�วคนสุโขทัยจะได�อะไรจากอาเซียน ท้ังนี้ ตชด.จะเปDดศูนยเตรียมความพร�อมสู6
ประชาชมอาเซียน ในวันท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2555 และภารกิจท่ี ตชด.เก่ียวข�อง คือ การทําหน�าท่ีด�าน ตม.และ
ศุลกากร   
 และนางสาวสุดใจ  บุตรอากาศ  ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ จากสํานักงาน กศน.ได�มาติดตามผลการ
ดําเนินงาน การจัดหาหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย 
ท้ัง 9 แห6ง ผลการดําเนินงานของ กศน.อําเภอทุกแห6ง ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ�างและส6งมอบหนังสือเรียนถึงมือ
ผู�เรียนครบทุกแห6งตามกําหนด 
 
 1.2 เรื่องท่ีประธานแจ�งให�ทราบ 
      1.)  การรับประกาศเกียรติคุณ “องคกรท่ีมีกิจกรรมดีเด6นทางด�านสังคมระดับจังหวัด” 
      2.)  เร6งรัดการเบิกจ6ายงบประมาณเยียวยาน้ําท6วม ซ่ึงสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย ได�รับ
งบประมาณจํานวน 3 อําเภอ 
      3.)  ความเคลื่อนไหว เรื่อง หมอกควัน, ไข�หวัดนก, การเกิดพายุฤดูร�อน-น้ําท6วม 
      4.)  ยาเสพติด สํานักงาน กศน.ให�มีการสุ6มตรวจยาเสพติดในแต6ละอําเภอ 
      5.)  การตรวจราชการ จะมีประชุมประมาณ 20 มีนาคม 2555 จะดูเรื่องศูนยการเรียนรู�อาชีพ 
      6.)  ผลการออกนิเทศพ้ืนท่ี มีท้ังพอใจและไม6พอใจ ในเรื่องการวัดผล/ประเมินผล/โครงการ/การ
วิจัยทางการศึกษา, การสอบ N-NET/NT 
      7.)  2 เมษา วันรักการอ6าน และเปDดห�องสมุดประชาชนอําเภอศรีนคร 
      8.)  การประชุมหัวหน�าส6วน ในเดือนมีนาคม ให�ผู�ท่ีได�รับรางวัลเข�าร6วมประชุม เพ่ือรับมอบรางวัล
จากผู�ว6าราชการจังหวัด 
      9.)  การประชุมบรรณารักษ ในวันท่ี 13 มีนาคม ท่ี กศน.อําเภอคีรีมาศ โดยการทําชุดสื่อไปแสดง 
     10.) การส6ง ผู�อํานวยการศูนย กศน.อําเภอ เข�าร6วมประชุม โดย นายจิรพงศ ผลนาค ผอ.กศน.
อําเภอศรีสําโรง เข�าร6วมงาน “อนาคตการศึกษาไทย” 
      
ระเบียบวาระที่  2 :  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2555 
 
 ประธานท่ีประชุมได�เสนอรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7 เม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 ให�ท่ีประชุม
พิจารณา 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล�ว รับรองรายงานการประชุมโดยไม6มีการแก�ไข 
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ระเบียบวาระที่  3 : เร่ืองที่เสนอให�ที่ประชุมทราบ 
 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล�ว 
      3.1.1. กลุ.มอํานวยการ, กลุ.มตรวจสอบภายใน  
          - ไม6มี 
 
       3.1.2. กลุ.มยุทธศาสตร8และการพัฒนา, กลุ.มส.งเสริมภาคีเครือข.ายและกิจการพิเศษ 

     1)  การจัดการศึกษาสําหรับกลุ.มเป=าหมายคนพิการ 
   - ไม.มี 
 
      3.1.3 กลุ.มส.งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ.มส.งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ.มนิเทศติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา 
      1.) การทําข�อสอบ ปลายภาคเรียนท่ี 2/2554 
   - การจัดทําข�อสอบในวันท่ี 1-3 มีนาคม 2555 ซ่ึงเปJนการจัดทําข�อสอบวิชาเลือก 
สําหรับวิชาบังคับส6งมาจาก สํานักงาน กศน. และหลักสูตร 2544 มาจาก สถาบัน กศน.ภาคเหนือ 
   - กําหนดการรับข�อสอบในวันท่ี 8 มีนาคม 2555  
   - กําหนดการสอบในวันท่ี 10-11 มีนาคม 2555  
   - ให�นํากระดาษคําตอบมาส6งในวันท่ี 15 มีนาคม 2555 เพ่ือจะได�นําไปตรวจท่ี 
สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ในวันท่ี 18 มีนาคม 2555  
   - กําหนดการสอบซ6อมในวันท่ี 24 มีนาคม 2555 ซ่ึงให�อําเภอดําเนินการสอบเอง 
    
       2.) การสอบ N-NET / NT 
   ได�ดําเนินการสอบเรียบร�อยแล�ว ซ่ึง สทศ.มีการจัดส6งข�อสอบท่ีดีมาก 
 
 3.2 รองผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 
  1.)  ได�รับคําชม เรื่อง การจัดงาน สคบ. จาก องคการบริหารส6วนจังหวัดสุโขทัย 
  2.)  การจัดการความรู� (KM)  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 
 3.3 เรื่องท่ีหัวหน�ากลุ.มงานเสนอให�ท่ีประชุมทราบ 
  3.3.1 กลุ.มอํานวยการ, กลุ.มตรวจสอบภายใน 
            1.) การรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
          เพ่ือเปJนโอกาสให�สตรีในทุกกลุ6ม ทุกส6วน มีส6วนร6วมในกระบวนการคัดเลือกกรรมการฯ
มากข้ึน  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) ประธานกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีได�เห็นชอบให�ขยายเวลารับลงทะเบียนเปJนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ท่ีจะสิ้นสุดลงในวันท่ี 
29 กุมภาพันธ 2555 เปJนสิ้นสุดในวันท่ี 31 มีนาคม 2555 และสําหรับการคัดเลือกสมาชิกกองทุนฯ เปJน
คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตําบลและจังหวัดให�เลื่อนไปก6อน และจักได�กําหนดและแจ�งให�
ส6วนราชการภายหลัง 
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       2.) สํารวจความต�องการทางการศึกษาและกิจกรรมการเรียนรู� 
ตามท่ี สํานักงาน กศน. ให�สํารวจข�อมูลเชิงลึก  เก่ียวกับความต�องการทางการศึกษา

และกิจกรรมการเรียนรู�ของประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล/ชุมชน โดยสํารวจจากประชาชนท่ีมีอายุตั้งแต6 6 ปIข้ึนไป ท่ีมี
ชื่อตามทะเบียนบ�านเปJนรายบุคคล และกรองข�อมูลตามความเปJนจริง โดยกําหนดส6งข�อมูลเปJน 2 ระยะ คือ 
ก6อนวันท่ี 15 มีนาคม 2555 (เท6าท่ีเก็บข�อมูลได�) และก6อนวันท่ี 30 มีนาคม 2555 (ส6วนท่ีเหลือท้ังหมด) ส6วน
ระบบการรวบรวมข�อมูล อยู6ในข้ันตอนการพัฒนาระบบจะแจ�งให�ทราบทาง E-office 
 
       3.) ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล/หน.วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข.าย ดีเด.น 
ประจําปC 2554 
   สํานักงาน กศน.แจ�งผลการคัดเลือกบุคคล/หน6วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข6าย 
ดีเด6น ประจําปI 2554 ดังนี้    

1. ผู�อํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ/เขต ดีเด6น 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ ได�แก6 นายสมมาตร คงเรือง กศน.อําเภอเมือง จ.สุโขทัย 

2. ศิษยป�จจุบัน ดีเด6น 
รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ได�แก6 ภาคเหนือ นายวินัย ทองทุ6ง กศน.อําเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัย 

3. อาสาสมัครส6งเสริมการอ6าน ดีเด6น 
รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ ได�แก6 ภาคเหนือ นางจีม เพ็งเจbก กศน.เมือง จ.สุโขทัย 

 4. ครูประจํากลุ6ม ดีเด6น 
  รางวัลชนะเลิศ อันดับ 3 ได�แก6 ภาคเหนือ นางวาสนา บุณยมณี กศน.อําเภอเมือง  จ.สุโขทัย 
 5. ชํานาญการเปJนชํานาญการพิเศษ 
  นางยุรีรัตน  เปลี่ยนทอง 
 
       4.) เร.งรัดดําเนินการจัดหาหนังสือเรียน 
   ให�อําเภอเร6งรัดดําเนินการจัดหาหนังสือเรียน ให�เสร็จภายในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 
2555 ตามท่ี สํานักงาน กศน. ได�มีศึกษานิเทศเข�ามาตรวจสอบ 
  
       5.) สํารวจสถานท่ีในการติดตั้งครุภัณฑ8คอมพิวเตอร8พร�อมอุปกรณ8 
   ตามท่ีสํานักงาน กศน.ได�ดําเนินการจัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร พร�อมอุปกรณ สําหรับ
ศูนยการเรียนชุมชน (กศน.ตําบล) จํานวนท้ังหมด 7 ชุด เนื่องจากการดําเนินการก6อสร�างยังไม6แล�วเสร็จ จึงให�
ศูนยอําเภอได�สํารวจสถานท่ีท่ีมีความพร�อมในการติดต้ังครุภัณฑคอมพิวเตอร  
 
  3.3.2 กลุ.มยุทธศาสตร8และการพัฒนา, กลุ.มส.งเสริมภาคีเครือข.ายและกิจการพิเศษ 

1.) การจัดสรรงบประมาณ งบอุดหนุน  
ได�มีการจัดสรรงบประมาณแล�ว 
 

       2.) การตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ 
   จะมีประชุมประมาณ 20 มีนาคม 2555 จะดูเรื่องศูนยการเรียนรู�ชุมชน 
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.  3.3.3 กลุ.มส.งเสริมการศึกษานอกระบบ, กลุ.มส.งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย, กลุ.มนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
       1.) เทียบระดับการศึกษา 
   เปJนนโยบายของกระทรวง จาก 1 ครั้ง/ปI เปJน 4 ครั้ง/ปI และนโยบายของ
ผู�อํานวยการ สํานักงาน กศน.สุโขทัย ให� ครู 1 คน/นักศึกษา 1 คน ในการเทียบระดับการศึกษา  
 
       2.) โครงการ “ปลูก การอ.าน สานปFญญา 2 เมษา รักการอ.าน”  
   ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดให�ปI 2552-2561 เปJนปIแห6งทศวรรษแห6งการอ6าน
ของประเทศ และให�การส6งเสริมการอ6านเปJนวาระแห6งชาติเพ่ือสร�างสัมคมแห6งการเรียนรู�ตลอดชีวิต โดย
กําหนดให�วันท่ี 2 เมษายน ของทุกปI “เปJนวันรักการอ6าน” ซ่ึงเปJนวันคล�ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี    
   สํานักงาน กศน. ได�กําหนดให� ห�องสมุดประชาชนท่ัวประเทศ  จัดกิจกรรม “ปลูก  
การอ6าน  สานป�ญญา  2  เมษา รักการอ6าน” ในวันท่ี 2 เมษายน 2555  พร�อมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน
ตามท่ี กําหนด  ท้ังนี้ สามารถดาวน โหลดเอกสารแนวทางการดํา เนินงานโครงการฯได� ท่ี เว็บไซต 
http://www.nfe.go.th/  และ  http://dnfe5.nfe.go.th 
 
3.3.4 ศูนย8การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ 
 ผู�บริหาร กศน. อําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ 
 3.4.1 กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย โดย นายสมมาตร คงเรือง ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้  
   การคัดเลือกบุคคล/หน6วยงาน/สถานศึกษา/ภาคีเครือข6าย ท่ีจัดหรือสนับสนุนการจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด6น ประจําปI 2554, การคัดเลือกผู�บริหารสถานศึกษาดีเด6น 
ระดับประเทศ เนื่องในวันสถาปนา กศน. ประจําปI 2554, การจัดมหากรรมการศึกษาตามอัธยาศัยด�านโครงงาน
และการส6งเสริมการอ6านประจําปI 2555,การจัดโครงการค6ายพัฒนาศักยภาพผู�เรียนด�านวิทยาศาสตร,การเก็บ
ข�อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ 
 
 3.4.2 กศน.อําเภอสวรรคโลก โดย นายกิตติศักด์ิ พันธุโอภาส ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
  เหลียวหลัง  มองหน�า พัฒนาสู6ปIคุณภาพด�วยระบบสารสนเทศ,ครู กศน.ประเมินคุณธรรม 
สําหรับนักศึกษา กศน.,ร6วมกิจกรรม สคบ.,การเก็บข�อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ,การสอบ N-NET/NT,การ
นิเทศ กศน.ตําบล,เรียนรู�การจัดหลักสูตร กศน.ปI 2551, 
 
 3.4.3 กศน.อําเภอศรีนคร โดย นายธรรมรัตน เตชะบุญบันดาล ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
  โครงการพัฒนาบุคลากร กศน. ด�าน ICT,ประชุมรับมอบนโยบาย การดําเนินงาน ปI 2555,ร6วม
โครงการ สคบ.,การเก็บข�อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ การสอบ N-NET/NT,ร6วมกิจกรรมมหากรรมทาง
การศึกษา ฯลฯ 
 
 3.4.4 กศน.อําเภอคีรีมาศ โดย นายสําอางค  บุญเกิด ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้การมอบเกียรติ
บัตร ให�แก6นายวินัย  ทองทุ6ง ศิษยป�จจุบันดีเด6น,การประชุมบุคลากร,ร6วมกิจกรรม งานของดี คีรีมาศ,ร6วมงาน 
สคบ.,การรับการประเมินจากต�นสังกัด,การสอบ N-NET ฯลฯ 
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 3.4.5 กศน.อําเภอบ�านด6านลานหอย โดย นายสําราญ ใจดา ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
  กิจกรรมค6ายอนุรักษธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อม,การประชุมผู�บริหารและบรรณารักษ 
ประจําเดือนกุมภาพันธ, กิจกรรมอบรมการเขียนโครงการ,การรับการนิเทศจากสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย,
การเก็บข�อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ,ร6วมงาน สคบ. ฯลฯ 
 
 3.4.6 กศน.อําเภอศรีสําโรง โดย นายจิรพงศ ผลนาค ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ร6วมโครงการ สคบ.,การเก็บข�อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯและร6วมเปJนสมาชิก,การจัดสอบ 
N-NET,จัดมหกรรมโครงงานของนักศึกษา,การจัดทําข�อสอบ,ยาเสพติด,การร6วมงาน อนาคตการศึกษาไทย 
 
 3.4.7 กศน.อําเภอกงไกรลาศโดย นายแฉล�ม ธนาทิพยกุล ได�รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
  ประชุมรับมอบนโยบายการจัดกิจกรรม กศน.,ร6วมโครงการ สคบ.ลการประเมินโดยต�นสังกัด,
การฝGกอบรมวิชาผู�กํากับลูกเสือวิสามัญ ชั้นความรู�เบ้ืองต�น,การเก็บข�อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ,กิจกรรม
หน6วยบําบัดทุกข บํารุงสุข สร�างรอยยิ้มให�ประชาชน  
 
 3.4.8 กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยโดย นางภารดี ก่ิงแก�ว (แทน) ผอ.กศน.อําเภอศรีสัชนาลัยได�รายงานผล
การปฏิบัติงานดังนี้ 
  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและองคกรนักศึกษา,การสอบ N-NET/NT,การเก็บข�อมูล
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ,กิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเคลื่อนท่ี ฯลฯ  
 
 3.4.9 กศน.อําเภอทุ6งเสลี่ยม โดย นางยุณีรัตน  เปลี่ยนทอง (แทน) ผอ. กศน. อําเภอทุ6งเสลี่ยมได�
รายงานผลการปฏิบัติงานดังนี้ 
  จัดประชุมกรรมการสถานศึกษา,ร6วมโครงการ สคบ. โครงการอําเภอเคลื่อนท่ี,การเก็บข�อมูล
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ,การสอบ N-NET/NT,โครงการพัฒนาคุณภาพผู�เรียน ค6ายวิชาการ,การประเมิน
สถานศึกษาโดยต�นสังกัด,ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
      
ระเบียบวาระท่ี  4 :  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 
  4.1 การจัดกิจกรรมส.งเสริมการอ.าน 2 เมษา ของทุกปI “เปJนวันรักการอ6าน” ซ่ึงเปJนวันคล�าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และมีการเปDดห�องสมุดประชาชนอําเภอ
ศรีนคร 
 
ระเบียบวาระท่ี 5   : เรื่องอ่ืน ๆ 
  
  5.1 การทํางานอย.างโปร.งใส   ต�องมีคําตอบในการทํางาน 
 

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

ปDดประชุมเวลา  17.00 น. 



 7 

 

 
 


