
รายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดราชบุรี 
ครั้งที่ 10/2561 

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561  เวลา  15.00  น. 
ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ช้ัน 3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี  อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

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

ผู้เข้าประชุม 
1.  นายวีรัส  ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
2.  นางอังคณา  ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
3.  พ.ต.อ.อนุรักษ์ พรพุทธศรี แทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
4.  พ.อ.จีระเดช  มั่งไธสง  แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  กรรมการ 
5.  พ.ต.ณเดชน์  บุนนาค  แทน เจ้ากรมการทหารช่าง   กรรมการ 
6.  พ.ต.ประชุม  สีคุณ  แทน ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1  กรรมการ 
7.  นายทศพร  ทิตภิญโญ แทน อัยการจงัหวัดราชบุรี   กรรมการ 
8.  นายอิทธิพล  น้อยคํา  แทน อัยการจงัหวัดคดีศาลแขวงราชบุรี  กรรมการ 
9.  นายนพพล  กฤษณะเศรณ ี อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
10. นายกุลชาติ  โชติชูตระกูล อัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
11. นางรัชดาภรณ์  พิสิฐปริวรรต แทน ประชาสมัพันธ์จังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
12. นายสุชาติ  ชัยศักดานุกูล แทน สรรพากรพื้นที่ราชบุรี   กรรมการ 
13. นายสานนท์  เจตสิกโต แทน สรรพสามิตพ้ืนที่ราชบุรี   กรรมการ 
14. นายวรรธนชัย โตสวัสด์ิ  แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
15. นางสาวขวัญเรือน ฉิมทอง  แทน พมจ.ราชบุรี    กรรมการ 
16. นางรัตนา  แก้วเพียรพันธ์ แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
17. นายสรรเสริญ ชาติดี  แทน ผอ.การแขวงทางหลวงราชบุรี  กรรมการ 
18. นายอโณทัย  เอี่ยมละออ แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
19. นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข  แทน สถิติจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
20. นางจิรนันท์  บัวสําลี  แทน พาณิชยจ์ังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
21. นายเอกวิทย์ สังหลัง  แทน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
22. นายเดชา  เรืองอ่อน หน.สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ  กรรมการ 
23. นายพีรพล   น่วมศรี  แทน ผู้บัญชาการเรือนจํากลางราชบุรี  กรรมการ 
24. นายพูลสุข   สุวรรณสิงห ์ แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
25. นางสาวสุพรรณี มิ่งสุวรรณ ์ แทน ผอ.สถานพนิิจและคุม้ครองเด็กและเยาวชน จ.ราชบุร ีกรรมการ 
26. นางเรวดี   สีฟ้า  แทน ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 กรรมการ 
27. นายภาณุวัฒน์  เพ็งแป้น  แรงงานจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
28. นายมนตรี   โฉมศร ี  แทน วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
29. นางจันทนา  โฉมศร ี  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 กรรมการ 
30. นายไพรัช  มโนสารโสภณ  แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
31. นายประกอบ คงเขียว  อุตสาหกรรมจงัหวัดราชบุรี   กรรมการ 
32. นายพงษ์ศักด์ิ  รื่นประเสริฐ แทน จัดหางานจังหวัดราชบุรี   กรรมการ 
33. นายนัสท ี  ทองปลาด ผู้บัญชาการเรือนจํากลางเขาบิน   กรรมการ 
34. นายเชียง  เดชธนู  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 กรรมการ 
 

/34. นายสิงห ์
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35. นายสิงห ์  วัยร่อย  แทน ผอ.สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) กรรมการ 
36. นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ แทน ผอ.สนง.เศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จ.ราชบุรี กรรมการ 
37. นางสาววิภาวดี เกียรติไพบูลย์ แทน ธนารักษพ้ื์นที่ราชบุรี    กรรมการ 
38. นายจํานงค์  จันทร์วงค์ แทน นอ.เมืองราชบุรี    กรรมการ 
39. นายณัฐพชัร์  งามศิริโรจน์ แทน นอ.บ้านโป่ง    กรรมการ 
40. นายอรรถพันธ์ สงวนเสริมศร ี นอ.บางแพ     กรรมการ 
41. นายพงษ์พันธ์ แสงสุวรรณ นอ.ดําเนินสะดวก    กรรมการ 
42. นายนพรัตน์  รัตนพานิช นอ.โพธาราม     กรรมการ 
43. นายประทีป  นทีทวีวัฒน์ นอ.ปากท่อ     กรรมการ 
44. นายเสกสรร  ถนอมกิตติ นอ.จอมบึง     กรรมการ 
45. นายบรรพต  จนัทรวงษ์ นอ.วัดเพลง     กรรมการ 
46. นายฑรัท  เหลืองสอาด นอ.สวนผึ้ง     กรรมการ 
47. นายภคพัส  ส่งวัฒนายุทธ นอ.บ้านคา     กรรมการ 
48. ร.อ.ศุภชัย  เฉยฉิว  แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ  กรรมการ  
49. นายเฉลิมพล  สุคนธมาน แทน ผจก.ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
50. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
51. พ.ต.ท.ภูวเดช  ธนเฟื่องสุข แทน ผกก.สภ.เมืองราชบุรี   กรรมการ 
52. พ.ต.ท.อิทธิกร จิตต์หาญ แทน ผกก.สภ.บางแพ    กรรมการ 
53. พ.ต.ท.ธนกร  อังกูรวิโรจน์ แทน ผกก.สภ.ดําเนินสะดวก   กรรมการ 
54. พ.ต.ท.วัชรินทร์  มีศรีผ่อง  แทน ผกก.สภ.โพธาราม    กรรมการ 
55. พ.ต.ท.อรรถวุฒิ อนุเอกจิตร แทน ผกก.สภ.ปากท่อ    กรรมการ 
56. พ.ต.ท.อภิเชษฐ์  ทรัพย์ส่งเสริม แทน ผกก.สภ.จอมบึง    กรรมการ 
57. พ.ต.ท.ดิเรก  มั่นคง  แทน ผกก.สภ.วัดเพลง    กรรมการ 
58. พ.ต.ท.อัฑฒาสิษฏฐ์  พุ่มเกตุแก้ว แทน ผกก.สภ.สวนผึ้ง    กรรมการ 
59. พ.ต.ท.สมศักด์ิ วิชัยกุล  แทน ผกก.สภ.บ้านคา    กรรมการ 
60. พ.ต.ท.ชุมพร ฉัตรสงวนชัย แทน ผกก.สภ.หลักห้า    กรรมการ 
61. พ.ต.ท.กนกศักด์ิ เมืองเกษม แทน ผกก.สภ.ทุ่งหลวง    กรรมการ 
62. พ.ต.ท.ภษรุฒง์  แสงอากาศ แทน ผกก.สภ.โพหัก    กรรมการ 
63. พ.ต.ท.ธงทอง เอี่ยมดียศ แทน ผกก.สภ.ด่านทับตะโก   กรรมการ 
64. พ.ต.ท.พันทัตพงศ์  เดชสิทธ์ินัจกร แทน ผกก.สภ.เขาดิน    กรรมการ 
65. ร.ต.ท.เกริก  ศรีโยธิน  แทน ผกก.ทล.2 กก.2    กรรมการ 
66. นางเพ็ญพร  พลายแก้ว แทน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี กรรมการ 
67. นายสรยุทธ์  กุลสณาวงศ์ แทน นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี   กรรมการ 
68. นายพิสัณห์   เรืองเดช  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดราชบุรี  กรรมการ 
69. นายอดุลย์  ถาวรกุล  ป้องกันจังหวัดราชบุรี    กรรมการ 
69. พ.ต.ท.ปฐม  ทองยา  สว.ฝอ.3 ภ.จว.ราชบุรี    กรรมการ/ผู้ช่วยเลขาฯ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวธิติมา    ทองสุกใส ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
2. นางสาวพัฒิยา หงษ์ทอง จนท.ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จ.ราชบุรี 
3. นายทศม  ตันติวนิช ปลัดอําเภอบางแพ 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 15.30 น. 

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่อง ทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธาน  - นายชยาวุธ จันทร ผู้ ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ติดภารกิจจึงได้มอบหมายให้  
   นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นผู้ดําเนินการประชุม 
มติที่ประชุม       - รับทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุม ครั้งที ่9/2561 เม่ือวันที่ 17 กันยายน 2561 

มตทิีป่ระชุม             - รับรองรายงานการประชุม 

ระเบยีบวาระที่ 3 ตดิตามผลการดําเนนิการทีส่บืเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 

มตทิีป่ระชุม             - ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่อง  เพื่อทราบ(ในหว้งเดอืนที่ผา่นมา)  

ภ.จว.ราชบุรี  4.1  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ 

    - เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2561 เวลาประมาณ 12.30 น. ณ ห้องพักติดโรงสี
ข้าวเก่าและโรงสีข้าวเก่า เลขที่ 33 ม.1 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ชุดจับกุม 
กก.สส.ภ.จว.ราชบุรี, สภ.ปากท่อ ได้ตรวจค้นและจับกุมตัว นายณรงค์เดช หรืออ๊อฟ  
หิริเลิศปัญญา อายุ 28 ปี และนายศรัญญู หรือโอม  เจรญิสวัสด์ิ อายุ 32 ปี พร้อม
ของกลางได้แก่ 

   1. ยาบ้า  2,574 เม็ด  
   2. ยาไอซ์  น้ําหนัก 0.62 กรัม 
   3. อาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จํานวน 1 กระบอก 
   4. และอื่นๆ รวม 6 รายการ 
  ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย 

โดยผิดกฎหมาย มียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (ยาไอซ์) ไว้ในความครอบครอง โดยผิด
กฎหมาย ทั้งนี้ ได้นําส่ง พงส. ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

   - เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2561 เวลาประมาณ 06.30 น. ชุดจับกุม สภ.โพธาราม 
ได้รับแจ้งจากสายลับ บริเวณถนนลอดอุโมงค์บ้านพร้อสิงห์ ม.4 ต.บ้านสิงห์ อ.โพ
ธาราม จ.ราชบุรี จะมีการส่งมอบยาบ้ากัน โดยใช้รถยนต์ย่ีห้อมาสด้า รุ่นมาสด้า 2  
สีแดง ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียน จึงได้วางแผนจับกุมตัว นายประมุข  สุขดํารง อายุ 
24 ปี พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน 8,000 เม็ด ข้อหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ 
ประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย โดยผิดกฎหมาย ทั้งนี้ ได้นําส่ง พงส. 
ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

มติที่ประชุม       - รับทราบ  

เลขาฯ  4.2 สถานภาพอาชญากรรมเปรียบเทียบในช่วง  เดือนกันยายน 2561 
  -  กลุ่มที ่1 ความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ รับแจ้ง 30 ราย จับ 23 ราย 

 -  กลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ รับแจ้ง 66 รายจับ 38 ราย 
 -  กลุ่มที่ 3 ความผิดพิเศษ รับแจ้ง 12 ราย จับ 9 ราย 
 -  กลุ่มที่ 4 คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย จับ 845 ราย จับ 910 คน 

/มตทิีป่ระชุม      
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มติที่ประชุม       - รับทราบ 

จัดหางานจังหวัด 4.3 การจัดระบบแรงงานต่างด้าว (ประจําเดือน กันยายน 2561) 

   -  จํานวนแรงงานตา่งดา้วทีไ่ด้รบัอนญุาตทาํงาน (ข้อมลู ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561) 

 

 

 

 

 

 

 
 -  จํานวนแรงงานต่างด้าว  (กัมพูชา ลาว และเมียนมา รวมทุกประเภท) แยกอําเภอ                        

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม       - รับทราบ 

ทรัพยากรธรรมชาติฯ  4.4 ผลการปราบปรามการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ท้องที่จังหวัดราชบุรี 
      ประจําเดือน กันยายน 2561 

  1. สถานที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา -  ราย  
      พื้นที่บุกรุก (ไร่) 108 ไร่ 1 งาน 8.875 ตารางวา (9 แปลง) 
   ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54, 45 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  
    พ.ศ.2507 ม.14, 31 

  2. สถานที่ ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย  
 

/ของกลาง... 

ที่ ประเภทคนต่างด้าว 

นายจ้าง/
สถาน

ประกอบการ
(ราย) 

คนต่าง
ด้าว (คน) 

1 แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา, ลาว, กัมพูชา) 
1.1 พิสูจน์สัญชาติ 36,037 คน 
1.2 นําเข้า 10,256 คน 

3,226 46,293 

2 ชนกลุ่มน้อย (กะเหรี่ยง,พม่าพลัดถิ่น,มอญ) 827 3,039 
3 ส่งเสริมการลงทุน (ไต้หวัน, จีน, อินเดีย) 21 94 
4 ชั่วคราว (จีน, ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน) 203 665 

รวม 50,091 

ลําดับที่ อําเภอ 
จํานวนแรงงานต่างด้าว  

(คน) 
1 เมืองราชบุรี 10,750 

2 บ้านโป่ง 8,981 

3 โพธาราม 8,237 

4 ดําเนินสะดวก 4,431 

5 ปากท่อ 4,996 

6 จอมบึง 3,464 

7 บางแพ 1,902 

8 วัดเพลง 344 

9 สวนผึ้ง 1,097 
10 บ้านคา 2,091 

รวม 46,293 
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   ของกลาง  - ไม้ไผ่รวก 150 ลํา  
     - รถยนต์กระบะตอนเดียว 6 คัน 
   ข้อหา พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ม.14, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  
    พ.ศ.2559 ม.26/1, ม.31, ม.35  และ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. พ.ศ.2484  
     ม.4, ม.54 และ 72 ตรี  

  3. สถานที่ ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย  
   ของกลาง  - รถไถล้อยาง 1 คัน 
       พื้นที่บุกรุก (ไร่) 5 ไร่ 89 ตารางวา (1 แปลง) 
   ข้อหา พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 ม.54, 72 ตรี, ม.55, พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ  
    พ.ศ.2507 ม.14 และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2559 ม.26/1, ม.31,  
    ม.35   

มติที่ประชุม       - รับทราบ  

พัฒนาสังคมฯ 4.5 ข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัวของ   
 จ.ราชบุรี 

         - สรุปข้อมูลการกระทําความรุนแรงต่อบุคคลในครอบครัวของจังหวัดราชบุรี 
ในเดือน กันยายน 2561 อ.เมืองฯ 6 ราย, บ้านโป่ง 2 ราย, จอมบึง 1 ราย และบางแพ 
1 ราย โดยมีสาเหตุส่วนใหญ่จาก ครอบครัวแตกแยก หึงหวง ทะเลาะวิวาท  ปัญหา
สัมพันธภาพในครอบครัว  

มติที่ประชุม          - รับทราบ 

พัฒนาสังคมฯ  4.6 ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
   (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ย. - 16 ต.ค. 61) 

  ด้านดําเนินคดี 
  - ร่วมคัดแยกผูเ้สียหายจากการค้ามนุษย์ จาํนวน 3 ครั้ง ปรากฏว่า ไม่เป็น

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ดังนี้ 
   วันที่ 9 ต.ค. 61 เวลา 14.00 น. คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน

รูปแบบบังคับใช้แรงงาน จํานวน 1 ครั้ง เป็นหญิงสัญชาติลาว 1 ราย ณ สภ.ดําเนินสะดวก 
  วันที่ 10 ต.ค. 61 เวลา 15.30 คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบ

บังคับใช้แรงงาน จํานวน 1 ครั้ง เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา จํานวน 4 ราย ณ สภ.ดําเนิน
สะดวก  

  วันที่ 11 ต.ค. 61 เวลา 16.30 น. คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในรูปแบบ
บังคับใช้แรงงาน จํานวน 1 ครั้ง เป็นแรงงานสัญชาติกัมพูชา จํานวน 5 ราย ณ สภ.ดําเนิน
สะดวก  

  ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือ 
  - ในรอบเดือนไม่มีการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

มติที่ประชุม          - รับทราบ 

ผบ.เรือนจํากลางเขาบิน 4.7 ผลการจับกุม ตรวจค้น เรือนจํากลางเขาบิน ประจําเดือน กันยายน 2561 

/- ยอดผู้ต้องขัง... 
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  - ยอดผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น 6,100 คน 
  - ได้มีปิดล้อม จู่โจม ตรวจค้นเรือนจําเป็นประจําทุกวัน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ 

มติที่ประชุม          - รับทราบ 

ปภ. 4.8 มาตรการป้องกันอุบัติเหตุการจราจรทางบก 
  - สรุปผลการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจําเดือน กันยายน 

2561 ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปีงบประมาน 2561 มียอดผู้เสียชีวิตในรอบ
เดือน จํานวน 11 คน 

มติที่ประชุม          - รับทราบ 

พาณิชย์จังหวัด 4.9 การตรวจสอบการนําข้าวในสต๊อกของรัฐไปใช้ในอุตสาหกรรม 
  - การจําหน่ายข้าวสารฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 

มีผู้ซื้อ 3 ราย ทั้งนี้ บริษัทที่รับมอบข้าวครบแล้วตามสัญญา จํานวน 2 ราย คือ บริษัท 
กาญจนาอาหารสัตว์ จํากัด และบริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด ยังคงรับมอบข้าว
จํานวน 1 ราย คือ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จํากัด และการจําหน่ายข้าวสารฯ เข้าสู่
อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ ครั้งที่1/2560 มีผู้ซื้อ 1 ราย คือ 
บริษัท ว.ธนทรัพย์ จํากัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้มีดําริให้ต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาฯ 2 คณะ ทั้งนี้ สรรพากรตรวจสอบพบพิรุธ บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จํากัด 
และบริษัท เอสพีเอ็ม อาหารสัตว์ จํากัด จึงได้เรียก 2 บริษัทมาช้ีแจง และทําการเสีย
ภาษีเพิ่มเติมตามจริง ซึ่งจะมีการตรวจสอบเป็นระยะๆ ต่อไป  

มติที่ประชุม          - รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

  -  ไม่มี   

มติที่ประชุม             -  รับทราบ 

   เลิกประชุมเวลา  16.55  น. 

  

      ลงชื่อ        ผู้จดรายงานการประชุม 
            (นางสาวธิติมา  ทองสุกใส)    
            ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดราชบุรี 
               

                 ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายอดุลย์  ถาวรกลุ)    
               ป้องกันจังหวัดราชบุรี 

 
  


