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ที� สคท.074/55/ปช 

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิ�ลลิ�งไทย 

ครั�งที� 46/2555 วนัเสร์ที�  19  พฤษภาคม  2555 

เวลา 18.00 น.   ณ  ต้นโตรีสอร์ท ปราณบุรี 

 ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1.   นายสมศกัดิ�   เหล่าปรีชา  นายกสมาคม 

   2.   นายสมบติั  อนนัตรัมพร  นายกสมาคมกิตติมศกัดิ�  

3.   นายคเชนทร์  ม่วงมณี   อุปนายก 1 

4.   นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ   ผูช่้วยเลขาธิการ 

5.   นายสุเมธ  แสงสลบั  นายทะเบียน 

6.   นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็  เหรัญญิก 

7.   นางสาวศรินภสัร์ อคัรกิตยานนัท ์  ประชาสัมพนัธ์ 

8.   นายวลัลภ  ชยัวรรณ์  ฝ่ายวชิาการ 

9. นายกฤษตฤณ  ม่วงมณี   กิจกรรมพิเศษ 

ผู้ที�ไม่เข้าร่วมประชุม 

  1.   นายกิตติรัตน์  เมฆมณี   เลขาธิการ 

2.   นายสุกิจ  บณัฑิตวราพงศ ์  ผูช่้วยเหรัญญิก 

  3.   นายสุชีพ  เขียวลายเลิศ  ปฏิคม 

  4.   นายพรชยั  เอี;ยมสุกใส  กิจกรรมพิเศษ 

  5.   นายปิตุภูมิ  สุบงกช   กรรมการ 

  6.   นายชยพล  เชิญสวสัดิ�   กรรมการ  

 เริ;มประชุมเวลา 13.00 น. 

   นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา  นายกสมาคมฯ ทาํหนา้ที;ประธานในที;ประชุม กล่าวเปิดประชุมและขอใหที้;ประชุม      

พิจารณาเรื;องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดงันีB  
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ระเบียบวาระที� 1   เรื�องแจ้งที�ประชุมเพื�อทราบ  

      เรื�องที� 1     สอบถามข้อมูลสมาชิก 

ประธาน:   ตามที; สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ไดข้อความร่วมมือสมาคมที;เป็นสมาชิก ในการจดัส่งขอ้มูล 

             การดาํเนินกิจกรรมประจาํเดือน และความเคลื;อนไหวของจาํนวนสมาชิกมาอยา่งต่อเนื;อง  ในการนีB  

              เพื;อใหก้ารดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เกิดประสิทธิภาพ จึงใคร่ขอความร่วมมือมายงัสมาคม ในการจดัส่ง 

             ขอ้มูลประจาํเดือนมีนาคม 2555  กลบัมายงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้     ซึ; งสมาคมฯไดจ้ดัส่ง 

             ขอ้มูลไปยงัฝ่ายประสานงานสมาคมการคา้เรียบร้อยแลว้ 

ที;ประชุม:   รับทราบ  

เรื�องที� 2     การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555 ของสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย(ส.ส.ท. 

ประธาน:   ดว้ยสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท) ซึ; งเป็นองคก์รที;จดัตัBงขึBนโดยไดรั้บการสนบั 

             สนุนจากกระทรวงมหาดไทย เพื;อประสานการดาํเนินงานร่วมกนัของบรรดาสมาคมต่างๆ ทั;วประเทศ 

             จึงกาํหนดจดัการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2555  ในวนัศุกร์ที; 6 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น.  ณ 

             หอ้งภาณุรังษี โรงแรมรอยลัริเวอร์ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ        

     ที;ประชุม:  รับทราบ   

 เรื�องที� 3     ประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมในเดือน เม.ย. – พ.ค. 55 

ประธาน:   หอการคา้ไทย ขอประชาสัมพนัธ์โครงการอบรมในเดือน เม.ย. 55 – พ.ค. 55 ซึ; งเป็นหลกัสูตรที;เกี;ยวกบั 

             การตลาด กฎหมาย ภาษี และงานบุคคล จาํนวน 8 หลกัสูตรดงันีB  

- เทคนิคการนาํเขา้และส่งออกสินคา้อยา่งมืออาชีพ         วนัที; 24 เม.ย. 55    ณ โรงแรมบางกอกชฎา 
- กฎหมายที;จาํเป็นในการดาํเนินธุรกิจ              วนัที; 27 เม.ย. 55    ณ โรงแรมรอยลัปริMนเซส 
- การวางแผนการคาํนวณกาํไรสุทธิสาํหรับภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล                  วนัที; 30 เม.ย. 55 

ณ โรงแรมแกรนดไ์ชน่าปริMนเซส 
- การพฒันาขีดความสามารถของพนกังานสาํหรับหวัหนา้งาน                  วนัที; 23-24 พ.ค. 55 

ณ โรงแรมรอยลัปริMนเซส 
- เทคนิคบริหารจูงใจลูกนอ้งอยา่งมีประสิทธิภาพ          วนัที; 25 พ.ค. 55    ณ โรงแรมรอยลัปริMนเซส 
- เทคนิคในการจดัการส่งออกโดยใชสิ้ทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์                    วนัที; 29 พ.ค. 55 
- สร้างคนอยา่งไร ใหท้าํงานแบบ Blue Ocean คิดอยา่งไร Highly Output สู่ผลกาํไรที;ย ั;งยนื 

วนัที; 31 พ.ค. 55    ณ โรงแรมรอยลัปริMนเซส 
     ที;ประชุม:   รับทราบ 
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เรื�องที� 4      ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวผลการสํารวจมูลค่าตลาด ICT ประจําปี 2554 และประมาณการณ์ 2555 

ประธาน:    การสาํรวจตลาดเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื;อสารของประเทศไทย เป็นกิจกรรมที;มีการดาํเนินการ 

              อยา่งต่อเนื;องภายใตค้วามร่วมมือระหวา่งภาครัฐและเอกชน โดยในปีนีB มีหน่วยงานที;เป็นแกนนาํหลกั 

              อนัประกอบดว้ย ศูนยเ์ทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  ภายใตส้าํนกังาน 

              พฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (NSTDA)  สาํนกังานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์ 

              แห่งชาติ (องคก์ารมหาชน) (SIPA)  สมาคมเคเบิBลลิ;งไทย (TCA)  ฯลฯ    และบดันีBผลการสาํรวจดงักล่าว 

              เสร็จเป็นที;เรียบร้อยแลว้ จึงขอเรียนเชิญเขา้ร่วมงานแถลงข่าว  “ผลการสาํรวจมูลค่าตลาดเทคโนโลยี 

              สารสนเทศและการสื;อสารของประเทศไทย ประจาํปี 2554 และประมาณการณ์ปี 2555”    ในวนัพุธ 

              ที; 25 เมษายน 2555  เวลา 08.30-12.00 น.  ณ หอ้งแซฟไฟร์ ชัBน 2 โรงแรมเซ็นจูรี;  พาร์ค กรุงเทพฯ 

ที;ประชุม:   สมาคมฯ ไม่ไดส่้งผูแ้ทนเขา้ร่วมงานแถลงข่าว เนื;องจากตรงกบัวนัประชุมใหญ่สามญัของสมาคมฯพอดี 

เรื�องที� 5      ขอเชิญเข้าสมัครเข้าร่วมโครงการจัดคณะผู้แทนการค้าการลงทุนไทยไปเจรจาการค้า ณ กรุงฮานอย 

              ประเทศเวียดนาม 

ประธาน:    ดว้ยกรมการคา้ต่างประเทศจะจดัคณะผูแ้ทนการคา้ลงทุนไทยไปเจรจาการคา้ ณ กรุงฮานอย ระหวา่ง 

              วนัที; 8-10 พ.ค. 55  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื;อพบปะคู่คา้ลกัษณะการจบัคู่ธุรกิจกบัผูซื้Bอ  และศึกษาช่องทาง 

              การขยายตลาด รวมทัBงส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจและความร่วมมือระหวา่งหน่วงภาครัฐและเอกชน 

              จึงขอเชิญชวนสมาคมฯ ท่านร่วมคณะผูแ้ทนฯ กบักรมดว้ย  โดยมีค่าใชจ่้ายประมาณ  17,000 บาท 

    ที;ประชุม:    รับทราบ   

เรื�องที� 6      ขอเชิญร่วมปรึกษาหารือ เรื�อง ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน (BOI) 

ประธาน:    ดว้ย สาํนกัคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)  ไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงับริษทัที;ไดรั้บสิทธิประโยชน์ 

              เรื;อง การยกเลิกการจา้งแรงงานต่างดา้ว เนื;องจากขดัต่อหลกัเกณฑก์ารไดสิ้ทธิประโยชน์ของ BOI 

              โดยขอใหมี้การยกเลิกจา้งภายใน 6 เดือน และไดผ้อ่นผนัใหเ้ลิกจา้งแรงงานต่างดา้วออกไปถึงวนัที; 

              31 พ.ค. 55  ในการนีB จึงขอเรียนเชิญสมาคมฯหรือผูแ้ทน เขา้ร่วมประชุมหารือ ในวนัพุธที; 2 พ.ค. 55 

              เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอ้งประชุม 2201 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

    ที;ประชุม:    รับทราบ 

เรื�องที� 7      ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา 

ประธาน:    ดว้ยกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กาํหนดจดังานตลาดนดัทรัพยสิ์นทางปัญญา (IP Fair 2012) ระหวา่ง 

              วนัที; 4-6 พ.ค. 55 เวลา 10.00-20.00 น.  ณ ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ�  โดยภายในงานดงักล่าว 

              ประกอบดว้ยกิจกรรม ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญาที;มีความหลากหลาย อาทิ การจดันิทรรศกาลผลงาน 
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                เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ คลินิกใหค้าํปรึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแข่งขนัตอบปัญหา 

                การออกร้านขายสินคา้ รวมถึงการเสวนาเกี;ยวกบัการใชง้านลิขสิทธิ�  แลกเปลี;ยนความรู้ ประสบการณ์ 

                ของผูร่้วมการเสวนา 

ที;ประชุม:     รับทราบ 

เรื�องที� 8        ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื�อง ชี�นําเศรษฐกจิ ด้วยปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง:  ประสบการณ์จริง 

                จากผู้นําภาคธุรกจิ” 

ประธาน:      จากสถานการณ์วกิฤติเศรษฐกิจโลกที;มีความผนัผวน ประเทศต่างๆ รวมทัBงประเทศไทยต่างผลกัดนั 

                ใหป้ระเทศเป็นประเทศอุตสาหกรรม โดยดาํเนินนโยบายภายใตร้ะบอกทุนนิยม ซึ; งการใชน้โยบาย 

                ดงักล่าวยงัก่อใหเ้กิดสถานการณ์วกิฤติเศรษฐกิจโลกอีกอยา่งต่อเนื;องตลอดระยะเวลา 10 ปีที;ผา่นมา 

                หอการคา้ไทยและสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าว และมีความเชื;อมั;นวา่ 

                การนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ มาปรับใชจ้ะเป็น 

                ทางออกของโลก  ในการนีB จึงกาํหนดจดังานสัมมนา ในวนัพฤหสับดีที; 10 พ.ค. 55  เวลา 08.30-16.30 น. 

                ณ หอ้งเวลิดบ์อลรูม ชัBน 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด ์แอท เซ็นทรัลเวลิด์ 

ที;ประชุม:     รับทราบ 

เรื�องที� 9        ขอเชิญร่วมแข่งขันกอลฟ์ “80th  TCC Anniversary Golf Challenge” 

ประธาน:      ดว้ยหอการคา้ไทย จะจดัการแข่งขนักอลฟ์ “80th TCC Anniversary Golf Challenge”  ในวนัศุกร์ 

                ที; 25 พ.ค. 55  เวลาร 12.00 น.  ณ สนามธนาซิตีBกอลฟ์ แอนด ์สปอร์ตคลบั ถนนบางนา-ตราด 

                (กม. 14) อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื;อเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่ง 

                สมาชิกในสาขาธุรกิจต่างๆ รวมทัBงคณะกรรมการหอการคา้ไทย และนกัธุรกิจทั;วไป เพื;อนาํรายได ้

                มาสนบัสนุนกิจกรรมและงานสาธารณกุศลของหอการคา้ไทย ต่อไป  โดยมีค่าสมคัรทีมละ 50,000 บาท 

ที;ประชุม:     รับทราบ 

เรื�องที� 10      ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื�อง นโยบายและรูปแบบที�เหมาะสมในการจัดสรรคลื�น 

                ความถี�ที�ใช้สําหรับโทรศัพท์เคลื�อนที�สําหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ศึกษากรณตีลาดแรก 

ประธาน:      ดว้ย สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ร่วมกบัคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัทาํโครงการ 

วจิยั เรื;อง นโยบายและรูปแบบที;เหมาะสมในการจดัสรรคลื;นความถี;ที;ใชส้าํหรับโทรศพัทเ์คลื;อนที;สาํหรับ

ประเทศไทยในปัจจุบนั ศึกษากรณีตลาดแรก  ในวนัศุกร์ที; 4 พ.ค. 55  เวลา 09.00-12.00 น. 

ณ อาคารหอประชุม ชัBน 2  สํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียล กิจการโทรทศัน์ และกิจกรรม 

               โทรคมนาคมแห่งชาติ  เพื;อระดมความคิดเห็นต่อการจดัทาํโครงการวิจยัดงักล่าว 
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ที;ประชุม:     รับทราบ   

เรื�องที� 11      ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาการขยายโอกาสการค้าการลงทุนของไทยในสหภาพเมียนมาร์ อินเดีย และ 

                บังคลาเทศ 

ประธาน:      ดว้ยกรมเอเชียใต ้ตะวนัออกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศร่วมกบัสภาหอการคา้ 

                แห่งประเทศไทย และหนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจกาํหนดจดัสัมมนาเรื;อง “ การคา้การลงทุนไทย 

                ในเอเชียใต”้  ในวนัองัคารที; 12 มิ.ย. 2555  เวลา 08.30 – 14.00 น.  ณ ห้องกมลทิพย ์โรงแรม 

                สยามซิตีB   เขตพญาไท กรุงเทพฯ   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื;อใหข้อ้มูลสาํหรับภาคธุรกิจไทยที;สนใจ 

                จะทาํการคา้การลงทุนในภูมิภาคเอเชียใต ้โดยเฉพาะขอ้มูลเกี;ยวกบัโอกาส กฎระเบียบและปัญหา 

                อุปสรรคสาํหรับการทาํธุรกิจในกลุ่มเอเชียใตจ้ากวทิยากรผูที้;มีประสบการณ์โดยตรง 

ที;ประชุม:      รับทราบ 

ระเบียบวาระที� 2   เรื�องรับรองรายงานประชุม ครั�งที� 46/2555 

นายวชัรพงษ ์  ดีเทศ  (ผูช่้วยเลขาธิการ)   ขอใหที้;ประชุมรับรองการประชุม ครัB งที; 45/2555 

    ที;ประชุม:    รับรองการประชุม ครัB งที; 45/2555 

ระเบียบวาระที� 3   เรื�องรายงานสถานะการเงิน 

           นายสมชาย  ทรัพยเ์ยน็ (เหรัญญิก)  รายงานในที;ประชุมวา่   รายงานจากยอดเงินคงเหลือเดิมในวนัที;  21 มี.ค. 55     

                          เป็น จาํนวนเงิน  378,752.79  บาท 

  มีรายรับ           รับค่าลงโฆษณาคู่มือติดตัBงเพิ;มเติม  บริษทั ดีทีพี จาํกดั  72  บาท                       

 รายจ่ายดังนี�      ค่าสมคัรปิดงบดุล  5,000 บาท    ค่าภาษีสรรพากร  28,987.86 บาท    ค่าหมึกพริBนเตอร์สีดาํ     

2,400 บาท   ค่าหนงัสือคู่มือติดตัBงสายสัญญาณ  32,100   เงินเดือนพนกังาน  มี.ค + เม.ย   25,750 

บาท   ค่าใชจ่้ายอื;นๆ  5,541.75     บาท 

 ซึ�งมียอดเงินคงเหลอื ณ  วันที�  19  พ.ค. 55    เป็นจาํนวนเงิน  268,545.18   บาท    (สองแสนหกหมื;นแปดพนัหา้ 

                          ร้อยสี;สิบหา้บาทสิบแปดสตางค)์                         

ที;ประชุม:  รับทราบ    

    ระเบียบวาระที� 4   เรื�องสืบเนื�อง 

      4.1    เรื�องรับรองสมาชิกเพิ�มเติม 
นายสุเมธ   แสงสลบั (นายทะเบียน)   แจง้ในที;ประชุมวา่  ในรอบเดือนระหวา่งวนัที;   21 มี.ค. – 19 พ.ค. 2555 

                        ยงัไม่มีสมาชิกสมคัรเพิ;มเติม ปัจจุบนัมีสมาชิก 109 บริษทั 
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     ที;ประชุม:  รับทราบ 

      4.2  การประชุมใหญ่สามัญ ครั�งที� 5 

      นายวชัรพงษ ์ ดีเทศ (ผูช่้วยเลขาธิการ)   แจง้ในที;ประชุมวา่      การประชุมใหญ่สามญั ครัB งที; 5   ที;ผา่นมา 

      สมาชิกเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัครบองคป์ระชุม  และขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที;ไดเ้สียสละเวลาดงักล่าว 

      ในการประชุมใหญ่สามญัครัB งนีB  

 ที;ประชุม:   รับทราบ 

     ระเบียบวาระที� 5   เรื�องเพื�อพจิารณา   

      5.1  การจัดกจิกรรมเพื�อหารายได้เข้าสมาคมฯ 

      นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ)  ขอใหค้ณะกรรมการพิจารณาการจดักิจกรรมเพื;อหารายไดแ้ละ 

      สร้างความสามคัคีใหก้บัหมู่มวลสมาชิกสมาคมฯ  จึงขอเสนอกิจกรรมโบวลิ์;งในปีนีB   โดยคณะกรรมการท่านอื;นๆ 

      จะขอกลบัไปพิจารณาวา่มีกิจกรรมใดนอกจากโบวลิ์;ง และจะนาํมาเสนอในที;ประชุมในครัB งต่อไป 

     ที;ประชุม:   รับทราบ 

     5.2  การแต่งตั�งคณะกรรมการเข้าร่วมเป็นตัวแทนของหน่วยงานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

      นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ)  แจง้ในที;ประชุมวา่  เนื;องจากคุณทรงกรตไดล้าออกจากการเป็น 

      คณะกรรมการของสมาคม  โดยจะขอใหพ้ิจารณาแต่งตัBงคณะกรรมการสมาคมฯ เพื;อเป็นตวัแทนคณะกรรมการ 

      ธุรกิจเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื;อสารของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย 

      ที;ประชุม:  พิจารณา นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ)  เป็นตวัแทนคณะกรรมการธุรกิจเทคโนโลยสีาร 

                        สนเทศและการสื;อสาร  

      5.3  การให้สมาชิกสมาคมฯเข้าร่วมเป็นตัวแทนในการประชุมของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

      นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา  (นายกสมาคมฯ)   เสนอใหส้มาชิกของสมาคมฯ มีส่วนร่วมในการเป็นตวัแทนสมาคมฯ 

      เขา้ร่วมประชุมของสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย  ซึ; งนายสมบติั  อนนัตรัมพร (นายกกิตติมศกัดิ� ) กล่าววา่ 

      ถา้มีอีเมลจ์ากสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย มายงัสมาคมฯ โดยใหน้ายกสมาคมพิจารณาและแอดไซน์วา่จะให้ 

      คณะกรรมการท่านใดเขา้ร่วมประชุม หรือ จะใหเ้จา้หนา้ที;สมาคมเขา้ร่วมประชุมแทน 

     ที;ประชุม:   รับทราบ 

 5.4  เรื�องลาป่วย ลากจิ ลาพกัร้อน ของเจ้าหน้าที�สมาคมฯ   

 นายสมศกัดิ�    เหล่าปรีชา (นายกสมาคมฯ)    ขอใหค้ณะกรรมการอนุมติัวนัลาป่วย  ลากิจ  ลาพกัร้อน ของเจา้หนา้ที; 

 สมาคมฯ  ดงันีB      -  ลาป่วย  30  วนั/ปี     -  ลากิจ   3  วนั/ปี      -  ลาพกัร้อน   (อายงุาน 1-3 ปี)  ลาได ้6 วนั 
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 (อายงุาน 4-5 ปี) ลาได ้7 วนั    (อายงุาน 6-9 ปี)  ลาได ้ 9 วนั  และ  (อายงุาน 10 ปีขึBนไป)  10 วนั 

ที;ประชุม:   มีมติอนุมติั วนัลาป่วย,  ลากิจตอ้งลาล่วงหนา้ 2 วนั,  และลาพกัร้อนตอ้งลาล่วงหนา้ 7 วนั และรอ 

                   อนุมติัจากเลขาธิการ หรือ นายกสมาคมฯ 

    ระเบียบวาระที� 6   เรื�องอื�นๆ    (ถ้ามี) 

      

 

     เมื;อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื;องเพื;อพิจารณาอื;นๆเพิ;มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม และกาํหนดการ 

     ประชุมครัB งต่อไป 

 

    ปิดประชุม เวลา 19.30 น. 

 

    นางสาวปิยดา  ชยัสิทธิทวโีชค                                                              นายกิตติรัตน์   เมฆมณี 

    ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม                                                                ผูต้รวจรายงานการประชุม 
 

 

 

 


