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ที� สคท.024/56/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 54 – 1/2556 วนัพธุที�  16  มกราคม  2556 

เวลา 16.00 น.   ณ  สมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

2.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก  

3.   นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด  อุปนายก 

4.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

5.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

6.   นายสุริยพงศ ์ อยูอ่อมสิน  ผูช่้วยเลขาธิการ 

7.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

8.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฎิคม 

 9. นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ                

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

2.   ดร.พรชยั  บุญบวรรัตนกุล  ที6ปรึกษานายกสมาค 

3.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

4.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

5.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

6.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

7.   นายกฤษตฤณ ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

8.   นายพรชยั  เอี6ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  9.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ    

เริ6มประชุมเวลา 16.00 น. 

          นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)  ทาํหนา้ที6ประธานในที6ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้6

ประชุม    พิจารณาเรื6องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีE  
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ระเบียบวาระที� 1   เรื�องประธานแจ้งเพื�อทราบ 

เรื�องที� 1     ขอเรียนเชิญร่วมกจิกรรม Open House Network  

ประธาน:   หน่วยงานจบัคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมกิจกรรม  Open House 

       Network  ศึกษาดูงานการบริหารคลงัสินคา้ และศูนยก์ระจายสินคา้ บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

       (มหาชน)  ศูนยร์วมอุปกรณ์ก่อสร้าง เครื6องมือ สินคา้ตกแต่งอาคารและบา้นที6อยูอ่าศยัครบวงจรในวนัพฤหสับดี  

       ที6 28 มีนาคม 2556    เวลา 06.45 - 15.00 น.   ณ ศูนยก์ระจายสินคา้ อ.วงันอ้ย จ.พระนครศรีอยธุยา    

       โดยมีค่าสมคัรเขา้ร่วมกิจกรรม  3,852 บาท/ท่าน  รวม Vat% แลว้ 

ที6ประชุม:  รับทราบ    

เรื�องที� 2     ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา Rainbow Strategy: Best Practice from High Performance Organization 

ประธาน:   สมาคมการจดัการธุรกิจแห่งประเทศไทย - TMA โดยกลุ่มการจดัการ People Development Group (PDG) ได

ศึกษากลยทุธ์ขององคก์รที6ประสบความสาํเร็จในการบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลพบวา่การบริหารจดัการ 

       สามารถแบ่งออกเป็น 7 วธีิดว้ยกนั หรือ RAINBOW STRATEGY หลงัจากที6 TMAไดจ้ดักิจกรรมถ่ายทอด 

       กลยทุธ์และประสบการณ์จากองคก์รที6โดดเด่นดา้น Creative Organization และ Innovative Organization ไป 

       แลว้ และในครัE งนีE  TMA ไดเ้รียนเชิญผูบ้ริหารองคก์รชัEนนาํของประเทศ มาถ่ายทอดกลยทุธ์และประสบการณ์ 

       ในการบริหารทรัพยากรบุคคล ที6ทาํใหแ้ต่ละองคก์รมีความสามารถในการแข่งขนัและประสบความสาํเร็จอยา่ง  

ย ั6งยนื ไดแ้ก่  Service Excellence Organization, Social Responsible Organization, Engagement Organization, 

Joyful Organization  และ Competitive Organization  ในวนัศุกร์ที6 25 มกราคม 2556 เวลา 9.00-16.00 น.  ณ 

       โรงแรม พลาซ่าแอทธินี รอยลั เมอริเดียน   โดยมีค่าร่วมสัมมนา  9,500  บาท/ท่าน   (ราคายงัไม่รวม Vat%) 

ที6ประชุม:  รับทราบ   

เรื�องที� 3     ขอเชิญประชุมสมาคมการค้ากลุ่มธุรกจิบันเทิงและการสื�อสาร 

ประธาน:   ดว้ย  สมาคมการคา้กลุ่มธุรกิจบนัเทิงและการสื6อสาร สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดก้าํหนดจดัการ 

       ประชุมการคา้กลุ่มฯ  ครัE งที6 6-5/2556  ในวนัพุธที6 16 มกราคม 2556  เวลา 12.00 – 14.00 น.  ณ หอ้งประชุม 

                  2201 ชัEน 2  อาคารจรูญ ศรีบุญเรือง  สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ที6ประชุม:  รับทราบ          

เรื�องที� 4     ขอเรียนเชิญร่วมเดินทาง   

ประธาน:   สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย กาํหนดจดัโครงการนาํคณะนกัธุรกิจและขา้ราชการไทย เดินทางแสวงหาโอกาส 

       ในการทาํธุรกิจโลจิสติกส์บนเส้นทาง Southern Economic Corridor (SEC)  ในประเทศกมัพชูาและเวยีดนาม 

       โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดพ้บปะหารือ และแลกเปลี6ยนความคิดเห็นกบันกัธุรกิจผูป้ระกอบการ และหน่วย 

        งานภาครัฐของประเทศกมัพชูาและเวยีดนาม ระหวา่งวนัที6  4 – 7  มีนาคม 2556  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื6อกระชบั 
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ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐและเอกชนไทยกบัภาครัฐและเอกชนของประเทศกมัพชูาและเวยีดนาม พร้อมทัEง 

        สาํรวจลู่ทางการคา้ การลงทุน ตลอดจนศึกษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และพฤติกรรมการบริโภคของประเทศ 

        กมัพชูาและเวยีดนาม  โดยมีค่าใชจ่้าย หอ้งพกั (พกัคู่   28,700 บาท)  (พกัเดี6ยว  35,000 บาท)  รวมภาษีแลว้   

        สาํหรับค่าตั}วเครื6องบิน 7,750  บาท  (การบินไทย) 

ที6ประชุม:   รับทราบ 

เรื�องที� 5     ขอรับการสนับสนุนการจัดส่งเยาวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั�งที� 42 

        สาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย 

ประธาน:   ดว้ยกรมพฒันาฝีมือแรงงาน โดยสาํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน มีภารกิจหลกัในการพฒันา 

       ทกัษะฝีมือแรงงานของประเทศใหมี้ศกัยภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล  ซึ6 งการจดังานแข่งขนัฝีมือแรงงาน 

แห่งชาติในระดบัเยาวชนและบุคคลทั6วไปและจดัส่งเขา้ร่วมการแข่งขนัฝีมือแรงงานอาเซียนและนานาชาติ  

โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื6อจูงใจและสนบัสนุนใหแ้รงงานไทยมีความพร้อมที6จะพฒันาฝีมือของตนใหไ้ด้

มาตรฐานสากล  โดยสาํนกัพฒันามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน กาํหนดส่งผูแ้ข่งขนัเขา้ร่วมการแข่งขนั  

ฝีมือแรงงานนานาชาติ ครัE งที6 42  ระหวา่งวนัที6  26 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2556  โดยสาขาเทคโนโลยรีะบบ

สายเครือข่าย (InformationNetwork Cabling)  เป็นสาขาหนึ6งที6กาํหนดส่งเขา้ร่วมแข่งขนั  สาํนกัมาตรฐานแ 

ทดสอบฝีมือแรงงาน  พิจารณาเห็นวา่สมาคมของท่านเป็นองคที์6มีความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยรีะบบสาย 

        เครือข่าย  และมีความรับผดิชอบช่วยเหลือสังคมในดา้นต่างๆ โดยเฉพาะดา้นการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานใน 

ประเทศ ซึ6 งสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของกรมพฒันาฝีมือแรงงาน  ในการนีE จึงใคร่ขอรับการสนบัสนุนในการ 

จดัส่งผูแ้ข่งขนัสาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่ายเขา้ร่วมการแข่งขนัฝีมือแรงงานนานาชาติ ครัE งที6 42  ณ 

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนันี เพื6อเปิดโอกาสใหผู้แ้ข่งขนั ผูเ้ชี6ยวชาญ ไดรั้บและแลกเปลี6ยนความรู้และ

ประสบการณ์การทาํงาน อีกทัEงเป็นการสร้างชื6อเสียงในเวทีโลกและนาํความรู้ดา้นวทิยากร เทคโนโลย ีมา

เผยแพร่ใหแ้ก่แรงงานไทย ใหสู้งทดัเทียมระดบัสากลได ้

ที6ประชุม:   รับทราบ   

เรื�องที� 6      ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “ผลการดําเนินนโยบายเศรษฐกจิของประเทศจีนต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย” 

ประธาน:    ดว้ยสาํนกังานนโยบายและยทุธศาสตร์การคา้ กระทรวงพาณิชย ์และศูนยบ์ริการวชิาการเศรษฐศาสตร์ 

        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ กาํหนดจดังานสัมมนาทางวชิาการเพื6อเผยแพร่ผลงานวจิยัจาก 

       โครงการจดัจา้งที6ปรึกษาเพื6อพฒันาแบบจาํลองทางเศรษฐศาสตร์ ภายใตห้วัขอ้ “ผลการดาํเนินนโยบายเศรษฐ 

        กิจของประเทศจีนต่อการคา้ระหวา่งประเทศของไทย” ในวนัพุธที6 16 มกราคม 2556  เวลา 08.30 – 12.00 น.    

ณ หอ้งทิพวรรณบอลรูม ชัEน L โรงแรมริชมอนด ์ ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี 

ที6ประชุม:  รับทราบ   
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เรื�องที� 7     ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยเพื�อระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “AEC and MICT Smart Thailand” 

ประธาน:   ดว้ยประเทศไทยมีพนัธกรณีที6จะตอ้งเขา้ร่วมการเจรจากบัประเทศสมาชิกอาเซียนเพื6อเปิดเสรีการคา้บริการ 

       ตามเป้าหมายในแผนงานการจดัตัEงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community AEC) 

       ทัEงนีE  สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร ซึ6 งประกอบดว้ย บริการคอมพิวเตอร์และบริการที6เกี6ยว 

     เนื6อง และบริการโทรคมนาคม กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร  จึงมอบหมายให ้บริษทั ไบรอนั 

     เคฟ (ประเทศไทย) ดาํเนินโครงการสัมมนาเวทีสาธารณะเพื6อรับฟังความคิดเห็นและเผยแพร่ความรู้ถึงสถานะ 

     การเจรจาล่าสุดในกรอบอาเซียน ศึกษาความพร้อมของผูป้ระกอบการไทย ผลกระทบทางบวกและทางลบจาก 

    ขอ้ผกูพนัดงักล่าว ในวนัองัคารที6 22 ม.ค.2556  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องสาทร 2 ชัEน 4 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี 

ที6ประชุม:  รับทราบ 

เรื�องที� 8     ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลอืกในการศึกษาหลกัสูตร ผู้นํายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที� 3 

ประธาน:   ดว้ยสถาบนัพระปกเกลา้  จะจดัการศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร ผูน้าํยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย 

       รุ่นที6 3  ซึ6 งผูเ้ขา้รับการศึกษาประกอบดว้ย กลุ่มผูน้าํเยาวชน ผูน้าํจากภาคการเมือง  ภาคราชการ ภาคเอกชน 

       และภาคประชาสังคม เพื6อพฒันาศกัยภาพผูน้าํรุ่นใหม่ที6มีวสิัยทศัน์ สามารถวเิคราะห์ และรับรู้กระแสการ 

       เปลี6ยนแปลงของโลกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง สามารถทาํหนา้ที6และแสดงบทบาทผูน้าํรุ่นใหม่ในสังคมประชาธิปไตย 

       ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมที6เปลี6ยนแปลงเพื6อตอบสนองต่อประชาชนไดอ้ยา่งเต็มที6  เปิดรับสมคัร ตัEงแต่ 

วนัที6 7 มกราคม – 7 กุมภาพนัธ์ 2556  และเปิดการศึกษาในเดือน มีนาคม – กนัยายน 2556  และใชร้ะยะเวลา  

ศึกษาประมาณ 7 เดือน (เรียนทุกวนัศุกร์ระหวา่ง  เวลา 09.00-16.00 น.)  ณ หอ้งศกัดิเดชน์ภูวไนย ชัEน 5   

อาคารฝึกอบรม ฝั6งทิศตะวนัตก สถาบนัพระปกเกลา้ ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ถ.แจง้วฒันะ 

กรุงเทพฯ 

ที6ประชุม:  รับทราบ 

เรื�องที� 9     ขอเชิญประชุม 

ประธาน:   ดว้ยคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื6อสาร กาํหนดจดัประชุมคณะกรรมการฯ  ครัE งที6 

       7-1/2556  ในวนัพฤหสับดีที6 24 มกราคม 2556  เวลา 12.00 น.  ณ หอ้งประชุม 2307  อาคารจรูญ สีบุญเรือง 

       สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

ที6ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานการประชุม ครั�งที� 54-1/2556 

นายกิตติรัตน์  เมฆมณี  (เลขาธิการ)   ขอใหที้6ประชุมรับรองการประชุม ครัE งที6 53/2555   วนัพุธที6 19 ธ.ค. 2555 

ที6ประชุม:    รับรองการประชุม ครัE งที6 53/2555 
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ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที6ประชุมวา่   จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที6 19 ธ.ค. 55  เป็น

จาํนวนเงิน   71,042.38  บาท    

รายรับดังนี�       ค่าที6ปรึกษาระบบเครือข่าย  บจ.ยนิูคอม เทคโนโลย ีจาํกดั  จาํนวน  10,000  บาท 

                         บจ.เอส.พี.เค.เทคโนโลยี6 จาํกดั  จาํนวน  10,000  บาท                              

รายจ่ายดังนี�     คืนเงินค่าที6ปรึกษาระบบเครือข่าย  รวม 6 บริษทั  จาํนวนเงิน 1,800 บาท    

             ค่าโทรศพัท ์(ธ.ค. 55)  354.25  บาท   ค่าอินเตอร์เน็ต (ธ.ค. 55)   641  บาท    

ค่าไฟฟ้า (ธ.ค. 55)   593  บาท   ค่าส่วนกลาง (ธ.ค. 55)  2,273 บาท    ค่าเช่าออฟฟิต (ม.ค. 56) 14,000 บาท                    

เงินเดือนพนกังาน (ธ.ค. 55) 15,080   บาท   ค่าใช่จ่ายอื6นๆ   214  บาท 

ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ วันที�  16 ม.ค. 56  เป็นจาํนวนเงิน   56,087.13  บาท  (หา้หมื6นหกพนัแปดสิบเจด็บาทสิบสามสตางค)์ 

ที6ประชุม:  รับทราบ    

ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

4.1     เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ  แสงสลบั (นายทะเบียน)  ติดภารกิจไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้จึงใหเ้จา้หนา้ที6สมาคมฯ รายงานแทน   

ในรอบเดือนระหวา่งวนัที6 19 ธ.ค. 55 – 16 ม.ค. 56   ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ6มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิก 110 บริษทั 

ที6ประชุม:   รับทราบ 

4.2     การจัดกจิกรรมหารายได้โดยการจัดการแข่งขัน 

นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็   แจง้ในที6ประชุมวา่   จะมีการเปลี6ยนแปลงวนัเตรียมงานก่อนการแข่งขนั Cabling  โดยจากเดิมกาํ

กาํหนดวนัที6 1 ก.พ. 2556  โดยเลื6อนเป็นวนัที6 12 ก.พ. 2556  และวนัแข่งขนัยงัคงเหมือนเดิมคือ วนัที6 1 มี.ค. 2556 

ซึ6 งนายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้วา่ไดท้าํหนงัสือในการขอผลิตภณัฑใ์นราคาพิเศษถึงบริษทัที6สนบัสนุน 

Product  แลว้  ซึ6 งราคาพิเศษนีEสาํหรับสมาชิกสมาคมเคเบิEลลิ6งไทยเท่านัEน ถา้เป็นบุคคลภายนอกจะตอ้งสมคัรเป็นสมาชิก 

ของสมาคมเคเบิEลลิ6งไทยก่อน 

ที6ประชุม:   รับทราบ 

 4.3    มาตรฐานฝีมือแรงงาน 

4.3.1  มาตรฐานฝีมือแรงงานร่วมกบักรมพฒันาฝีมือแรงงาน (หนังสือ) 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)   แจง้ในที6ประชุมวา่   เจา้หนา้ที6กรมพฒัฯ ยงัติดสัมมนาอยูที่6ประเทศญี6ปุ่น 
(Process)  ถา้ไดค้วามคืบหนา้แลว้จะกลบัมาแจง้ใหท้ราบอีกครัE ง 
ที6ประชุม:   รับทราบ 
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4.3.2  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงาน 
นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายก)  แจง้เลื6อนกาํหนดวนัทดสอบมาตรฐานระดบั 3  เดิมกาํหนดวนัที6 20 กุมภาพนัธ์ 
2556  เปลี6ยนเป็นวนัที6 18 – 19 กุมภาพนัธ์ 2556  ส่วนในดา้นสถานที6ทดสอบมาตรฐาน ทางสมาคมฯ กาํหนดเป็นที6  
The Connecion ถ.ลาดพร้าว กรุงเทพฯ. 
ที6ประชุม:   รับทราบ 
4.4   การจัดส่งผู้แข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั�งที� 42   ณ ประเทศเยอรมัน 

นายทรงกรต  ทรัพยก์าํเนิด (อุปนายกสมาคมฯ)  แจง้ในที6ประชุมวา่  ขณะนีEไดส่้งรายชื6อผูแ้ทนคณะกรรมการสมาคมฯ 
เขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการสาขาเทคโนโลยรีะบบสายเครือข่าย รายชื6อดงันีE  1. นายสุริยพงศ ์  อยูอ่อมสิน 
2. นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ  3. นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค  ซึ6 งขณะนีEรอคาํสั6งแต่งตัEงจากกรมพฒันาฝีมือแรงงาน 
ที6ประชุม:   รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

5.1   ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั�งที� 6 

ดว้ยคณะกรรมการสมาคมเคเบิEลลิ6งไทย กาํหนดจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครัE งที6 6  ในวนัพุธที6 24 เมษายน 2556 

เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ สมาคมเคเบิEลลิ6งไทย 

ที6ประชุม:   มีมติอนุมติั การจดัประชุมใหญ่สามญัประจาํปี ครัE งที6 6  ในวนัพุธที6 24 เมษายน 2556  เวลา 10.00 – 12.00 น 

                   ณ สมาคมเคเบิEลลิ6งไทย 

5.2   การต่ออายุบริการเวบ็ไซต์สมาคมฯ 

เนื6องจากเวบ็ไซตข์องสมาคมเคเบิEลลิ6งไทย กาํลงัจะหมดอายใุนวนัที6 14 กุมภาพนัธ์ 2556 นีE   สาํหรับค่าต่ออายสุมาชิก 

เวบ็ไซต ์ระยะเวลา 1 ปี ราคา  3,300 บาท และระยะเวลา 2 ปี ราคา 4,700 บาท   

ที6ประชุม:   มีมติอนุมติั ในการต่ออายบุริการเวบ็ไซตร์ะยะเวลา 2 ปี ราคา 4,700 บาท 

5.3   ปรับเงินเดือนและโบนัสเจ้าหน้าที�สมาคมฯ 

ดว้ยคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาแลว้เห็นวา่ปีนีEจะปรับเงินเดือนใหก้บัคุณปิยดา เป็น 15,000 บาท และโบนสั 1 เดือน 

ที6ประชุม:  มีมติอนุมติั การปรับเงินเดือนเป็น 15,000 บาท และโบนสั 1 เดือน 

ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

เมื6อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื6องเพื6อพิจารณาอื6นๆเพิ6มเติม  ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

ประชุมครัE งต่อไปวนัองัคารที6 19 กุมภาพนัธ์ 2556  ณ The Connecion  ลาดพร้าว  (สี6แยกรัชดา-ลาดพร้าว) 

  

ปิดประชุม เวลา 18.00 น. 

นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                            นายกิตติรัตน์  เมฆมณี 

ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 


