รายงานการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ปรากฏในรายงานการประชุมหน้า 7-8 รวมทั้งหมด 30 คน
เริ่มประชุมเวลา 17.00 น.
วาระที่ 1

เรื่องที่นายกสมาคมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1) การจดทะเบียนกรรมการของสมาคมชุดใหม่ ซึ่งมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็น
นายกสมาคม ได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามทะเบียนเลขที่ จ.642/2561 ลงวันที่ 19 เมษายน
2561 ซึ่งเป็นใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการของสมาคมขึ้นใหม่ทั้งชุด จานวน 25 คน
2) สมาชิกได้ดาเนินการตามข้อบังคับสมาคมโดยทาหนังสือถึงนายกสมาคม ขอให้มีการ
ประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อธรรมนูญของสมาคมฉบับใหม่ซึ่งเป็นฉบับที่ที่ประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 ได้ให้ความเห็นชอบโดยหลักการในเบื้องต้นแล้วพร้อมมีมติให้เปิดรับความเห็นจาก
สมาชิกได้ต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมดแล้วและให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่
ประชุมใหญ่วิสามัญ (หากสมาชิกร้องขอ) ครั้งต่อไป ซึ่งต่อมาสมาชิกได้ส่งความเห็นเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงสาระ
ของธรรมนูญของสมาคมฉบับใหม่ดังกล่าวให้สอดคล้องกับริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยล่าสุดเป็นความเห็นที่
จัดส่งมาในเดือนพฤษภาคม 2561 ดังนั้น จึงได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561 ตามคาร้องขอ
ในวันนี้
วาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559
ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 และแจ้งเวียนกรรรม
การบริหารเพื่อพิจาณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 แล้ว รวมทั้งได้เปิดให้สมาชิก
พิจารณาด้วยแล้วทาง Website สมาคม โดยหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งสมาคมต่อไป ปรากฏวาหลังจากวันที่ 30
พฤศจิกายน 2560 ได้มีกรรมการบริหารและสมาชิกหลายท่านขอแก้ไขสาระสาคัญรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจาปี 2559 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขตามความเห็นที่ขอแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สรุปสาระสาคัญของ
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 ได้ดังนี้
1) สมาคม ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
เวลา 13.30-15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ มีสมาชิกเข้าร่วม 78 คน
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2) ผลการดาเนินงานปี 2559-2560 ของสมาคม เป็นกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ การประชุมเพื่อกาหนดแนวทางการดาเนินงานของสมาคมในปี 2560 การจัดพบปะระหว่างสมาชิก
สมาคมและเครือข่าย การจัดดูงานธุรกิจการแปรรูปอาหาร การจัดแข่งขันโบว์ลิ่งหารายได้โดยขอรับเงินบริจาค
สนับสนุน เป็นต้น
3) แผนดาเนินกิจกรรมในปีต่อไป จะเป็นกิจกรรมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อาทิ การจัด
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดดูงาน การจัดพบปะกับสมาชิก การจัดหารายได้เข้าสมาคม เป็นต้น
4) ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายสมพร ธุระเจน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน CPA
0942 เป็นผู้ตรวจรับรองงบการเงินปี 2560 ของสมาคม โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 5,000 บาท ทั้งนี้ สามารถ
เปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีได้
5) ที่ประชุมรับทราบว่า ในคราวประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2558 ที่ประชุมออกเสียงลงมติ
เป็นเอกฉันท์เลือก นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เป็นนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ประจาปี พ.ศ. 2559-2561 และให้มีกรรมการของสมาคม จานวน 15-25 คน
6) ที่ประชุมได้พิจารณาการขอแก้ไขธรรมนูญสมาคม ฉบับปี พ.ศ. 2550 เนื่องจากเห็นว่า
บริบทด้านเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมากจาเป็นต้องปรับปรุงธรรมนูญ
สมาคมหรือข้อบังคับให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและได้มีมติให้เปิดรับความเห็นจากสมาชิก
ได้ต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมดแล้วและให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญหรือที่ประชุมใหญ่
วิสามัญ (หากสมาชิกร้องขอ) ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
วาระที่ 3

เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การสนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติ
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีหนังสือที่ ศธ
0513.11003/0305 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ขอการสนับสนุนการจัดงานสัมมนานานาชาติในหัวข้อ
Promoting Rice Farmers’ Market through Value-adding Activities ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณ์การผลิต มาตรฐาน การรับรองมาตรฐาน ความต้องการของผู้บริโภค การตลาด และความเชื่อมโยง
ของตลาดข้าวในภูมิภาคเอเชีย
ต่อมาในการประชุมหารือนอกรอบของสมาคมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้
เห็นชอบในหลักการให้ทุนสนับสนุนการจัดสัมมนานานาชาติดังกล่าว ซึ่งฝ่ายเลขาได้มีหนังสือถึงนายกสมาคม
เห็นควรสนับสนุนได้จานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เนื่องจากกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งนายกสมาคมได้เห็นขอบให้แจ้งกรรมการของสมาคมเพื่อทราบต่อไป
3.2 กิจกรรมดาเนินการปี 2561
วัน เดือน ปี

กิจกรรม/โครงการ

5-8 มิ.ย. 2561 สัมมนานานาชาติ ในหัวข้อ Promoting Rice Farmers’ Market
through Value-adding Activities ณ ม. เกษตรศาสตร์ บางเขน
(สมาคมให้ทุนสนับสนุนการจัดสัมมนานานาชาตินี้)
20 ก.ค. 2561 สัมมนาเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน ณ จังหวัดขอนแก่น โดย

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.อรชส นภสินธุวงศ์
-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

3
วัน เดือน ปี

กิจกรรม/โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

-ช่วงเช้า เป็นการสัมมนาวิชาการ
คณะเกษตรศาสตร์ ม. ขอนแก่น
-ช่วงบ่าย ดาเนินกิจกรรม ประกวด idea โครงการ โดย
-ดร. เดชรัตน์ สุขกาเนิด
นักศึกษาเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก 5 สถาบัน
(ศิษย์เก่าหรือใหม่) ซึ่งแต่ละทีมให้แข่งขันการ
นาเสนอกิจกรรม Start up และมีการให้รางวัล
 อาจเชิญนักลงทุนมาเข้าร่วมรับฟังด้วยซึ่งไม่ใช่เป็นการผูกมัด
ให้จับคู่ทาธุรกิจ (ผลิตภัณฑ์ตามโครงการที่จะนามาเสนอ
หรือแสดงโชว์ผลงาน ควรเป็นสินค้าที่มีความพร้อมในการ
ลงทุนดาเนินงาน)
ส.ค. 2561
(กลางเดือน)

ต.ค 2561

Dinner Talk




หัวข้อ: อนาคตการค้าเกษตรและอาหาร ไทย-จีน
วิทยากร: เอกอัครราชทูตจีนประจาประเทศไทย
ผู้ร่วมงาน: 200 คน (20 โต๊ะ) โดยการจาหน่ายบัตรเพื่อหา
รายได้เข้าสมาคม โดยจัดโต๊ะผู้สื่อข่าว และ หา Sponsor
 สถานที่จัดงาน: ณ โรงแรมใน กทม.

-นายสมชาย อุปาระ
-ดร. รังษิต ภู่ศริ ิภิญโญ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
 หัวข้อ: ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ภาค ดร. เดชรัตน์ สุขกาเนิด
เกษตร /Application เกษตร/นวัตกรรมเกษตร เน้นให้เห็น
ในทางปฏิบัติ เช่น Drone กับข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร/
การทาเกษตร และ Urban Farming เป็นต้น
 เป้าหมาย: 30 คน
การจัดร้านค้า/ตลาด แสดงเทคโนโลยีด้านการเกษตร
จัดโชว์ผลงาน Agriculture Innovation/เทคโนโลยี ในห้าง นายสมชาย อุปาระ
สรรพสินค้า (ถ้ามี) เพื่อให้นักลงทุน ผู้คิดค้นและผู้ใช้ มีโอกาสได้พบกัน

ม.ค.-ก.พ. 2562 การจัดร้านค้า/ตลาด แสดงเทคโนโลยีด้านการเกษตร
จัดโชว์ผลงาน Agriculture Innovation/เทคโนโลยี ในงาน
ดร. เดชรัตน์ สุขกาเนิด
วันเกษตรแห่งชาติ ม.เกษตรศาสตร์ (ถ้ามี) เพื่อให้นักลงทุน ผู้คิดค้น
และผู้ใช้มโี อกาสได้พบปะกัน (Science + Economics)

3.3 การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีหนังสือที่
ศธ. 0514.31/1251 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561 ถึงนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมวิชาการในหัวข้อ “การขับเคลื่อนธุรกิจเกษตรไทยเชิงรุกใน
ประเทศ CLMV” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ประสบการณ์และ
ผลงานทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร เศรษฐศาสตร์การอาหาร และธุรกิจ
การเกษตร โดยมีกาหนดจัดประชุม วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรงพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด
จังหวัดขอนแก่น
เนื่องจากการจัดประชุมวิชาการเศรษฐศาสตร์เกษตร 5 สถาบัน ได้แก่ ม.เกษตรศาสตร์
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ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ม.สงขลานครินทร์ และ ม. ขอนแก่น ดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคม
นายกสมาคม จึงได้มีบัญชาให้ดาเนินการต่อไป
มติที่ประชุม
รับทราบวาระที่ 3.1 3.2 และ 3.3
วาระที่ 4

เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การแก้ไขธรรมนูญสมาคม
สืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ได้ให้
ความเห็นชอบโดยหลักการแก้ไขสาระธรรมนูญสมาคมในเบื้องต้นแล้ว
พร้อมมีมติให้เปิดรับความเห็นจาก
กรรมการและสมาชิกได้ต่อไปจนกว่าจะครอบคลุมสาระสาคัญทั้งหมด และให้นาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
หรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญ (หากสมาชิกร้องขอ) ครั้งต่อไป กรรมการและมาสมาชิกได้ส่งความเห็นเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงสาระของธรรมนูญของสมาคมฉบับใหม่ดังกล่าว โดยล่าสุดเป็นความเห็นทีจ่ ัดส่งมาในเดือนพฤษภาคม 2561
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างธรรมนูญฉบับใหม่ (พ.ศ. 2561) ที่ปรับปรุงตามความเห็นของกรรมการ
และสมาชิกทุกหมวดอีกครั้ง สรุปความเห็นโดยแยกเป็นประเด็น ได้ดังนี้
ธรรมนูญฉบับเก่า
(พ.ศ. 2550)
ประกอบด้วย 6 หมวด 21 ข้อ
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 และ 2
หมวดที่ 1
ข้อ 3 วัตถุประสงค์
มี 6 ข้อย่อย

หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
ข้อ 4 5 6 และ 7

หมวดที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
ข้อ 8 และ 9
หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่
ข้อ 10 11 12 13 และ 14

หมวดที่ 5 กรรมการของสมาคม
ข้อ 15 16 17 18 และ 19

ธรรมนูญฉบับใหม่
(พ.ศ. 2561)
ประกอบด้วย 10 หมวด 33 ข้อ
หมวดที่ 1 ข้อความทั่วไป
ข้อ 1 2 และ 3 เตรงกับ
ข้อ 1 และ 2 ในฉบับเก่า
หมวดที่ 1
ข้อ 4 วัตถุประสงค์
มี 4 ข้อย่อย และตรงกับข้อย่อย 1-4 ใน
ฉบับเก่า

ความเห็นในประเด็นที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติมในฉบับใหม่
ให้เพิ่มจาหนวนหมวดในฉบับใหม่เพื่อความเหมาะสม
ให้คงสาระเช่นเดียวกับฉบับเก่า
- มีสาระเช่นเดียวกับข้อย่อย 1-4 ในฉบับเก่า
แต่ขยายความให้ครอบคลุมประเด็นทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่เกี่ยวกับการเกษตร เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรทาง
การเกษตร ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
รวมทั้งธุรกิจเกษตร
- ตัดข้อ 5-6 ในฉบับเก่าออกไป

หมวดที่ 2 สมาชิกภาพ
-ให้มีสาระเช่นเดียวกับสาระในฉบับเก่าโดยขยายความนิยาม
ข้อ 5 6 และ 7 ตรงกับข้อ 4 สมาชิกสามัญให้ครอบคลุมอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตร
5 และ 6 ในฉบับเก่า
เศรษฐกิจการเกษตร ทรัพยากรทางการเกษตร ธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร รวมทั้งธุรกิจเกษตร
-ตัดข้อ 6 ในฉบับเก่าออก
-ในข้อ 7 เปลีย่ นที่ประชุมใหญ่ลงมติให้ออก จากไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 เป็น 2 ใน 3
หมวดที่ 3 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ให้ยุบรวมข้อ 8 และ 9 ในฉบับเก่า เป็นข้อ 8 ข้อเดียวใน
ข้อ 8
ฉบับใหม่
หมวดที่ 4 การประชุมใหญ่
-ข้อ 9 ในฉบับใหม่ แจ้งเรื่องประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ข้อ 9 10 11 12 และ 13
เปลี่ยนจากเดิมไม่น้อยกว่า 15 วัน เป็น 7 วัน
-ข้อ 12 ในฉบับใหม่ องค์ประกอบของที่ประชุมใหญ่เปลี่ยน
จากเดิมจานวนสมาชิกไม่น้อยกว่า 50 คน เป็น 30 คน
-ส่วนข้ออื่นคงสาระตามฉบับเก่า
หมวดที่ 5 กรรมการของสมาคมและ
อานาจหน้าที่
ข้อ 14 15 16 17 18 19
และ 20

-ฉบับใหม่เปลี่ยนชือ่ หมวดเป็น กรรมการของสมาคมและ
อานาจหน้าที่
-เพิ่มสาระอานาจของกรรมการของสมาคมตามข้อ 16 ใน
ฉบับใหม่

5
ธรรมนูญฉบับเก่า
(พ.ศ. 2550)

หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ดและการเงิน
ข้อ 20 และ 21

ธรรมนูญฉบับใหม่
(พ.ศ. 2561)

หมวดที่ 6 รายได้และทรัพย์สิน
ข้อ 21

ความเห็นในประเด็นที่ขอแก้ไข/เพิ่มเติมในฉบับใหม่
-วาระของนายกสมาคมและกรรมการของสมาคมเปลี่ยนจาก
เดิม 2 ปี เป็น 3 ปี
-เพิ่มสาระในข้อ 20 ของฉบับใหม่ในกรณีจาเป็นเร่งด่วนให้
สามารถจัดประชุมทางไกลผ่านระบบต่างๆ และทามติแจ้ง
เวียนโดยไม่ต้องประชุมได้
-ฉบับเก่าไม่มีหมวดรายได้และทรัพย์สิน แต่ฉบับใหม่ให้เพิ่ม
หมวดรายได้และทรัพย์สิน

หมวดที่ 7 การเงินของสมาคม
-ให้ตั้งหมวดการเงินของสมาคมในฉบับใหม่ เพื่อความชัดเจน
ข้อ 22 23 24 25 26 27 ในการปฏิบัติงาน จึงให้ใส่ข้อความที่มสี าระให้อานาจนายก
และ 28
สมาคมอนุมัติจ่ายเงินได้ไม่เกิน 50,000 บาท และอุปนายก
หรือเลขาสมาคมจ่ายเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาท โดยไม่ต้อง
ขออนุมัติกรรมการของสมาคม และ ในกรณีเร่งด่วนให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของนายกสมาคมที่จะอนุมัติให้จ่ายเงินได้คราวละ
ไม่เกิน 100,000 บาท และทุกกรณี ต้องรายงานให้กรรมการ
ของสมาคมทราบต่อไป
-ข้อ 23 ในฉบับใหม่ ให้เหรัญญิกมีอานาจถือเงินสดได้ครั้งละ
ไม่เกิน 10,000 บาท
-ข้อ 25 ในฉบับใหม่ กาหนดให้ตั้งกรรมการของสมาคม 3
คน เป็นผู้มีสิทธิในการถอนเงิน โดย 2 ใน 3 ต้องลงนามใน
การถอนเงินนั้น
หมวดที่ 8 การแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญ -ให้เพิ่มเติมหมวดการแก้ไขเพิ่มเติมธรรมนูญของสมาคมใน
ของสมาคม
ฉบับใหม่แยกออกมาเป็นหมวด ซึ่งแตกต่างจากฉบับเก่าที่
ข้อ 29
ระบุไว้ในหมวดเบ็ดเตล็ดและการเงิน
-การเปลี่ยนแปลงแก้ไขธรรมนูญต้องแจ้งให้สมาชิกทราบ
ล่วงหน้าเปลี่ยนจากเดิม 15 วัน เป็น 10 วัน
หมวดที่ 9 เบ็ดเตล็ด
-สาระในหมวดนี้เพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ซึ่งในฉบับเก่าไม่มีระบุไว้
ข้อ 30 31 32
หมวด ที่ 10 การเลิกสมาคม
ให้เพิ่มหมวดการเลิกสมาคมไว้ในฉบับใหม่ ส่วนฉบับเก่าไม่มี
ระบุไว้

มติที่ประชุม
1. ให้ความเห็นชอบธรรมนูญสมาคมฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 โดยให้ปรับปรุงสาระตาม
ความเห็นของที่ประชุม
2. มอบหมายให้ ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ รองเลขาธิการสมาคม ยื่นจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมตามธรรมนูญสมาคมฉบับใหม่ พ.ศ. 2561 ต่อสานักงาน
เขตจตุจักรต่อไปภายใน 14 วัน นับแต่วันที่มีมติในที่ประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี
2561
วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 19:00 น.
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(ดร.รังษิต ภู่ศิริภิญโญ)
รองเลขาธิการสมาคม
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
นายกสมาคม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายนามสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมประชุมใหญ่วิสามัญประจาปี 2561
สมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นาย ปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

นายกสมาคม

2

นาย ศรัณย์ วรรธนิจฉริยา

อุปนายกสมาคม

3

นาย สมพร อิศวิลานนท์

อุปนายกสมาคม

4

นาย อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย

เลขาธิการสมาคม

5

นางสาว รังษิต ภู่ศิริภิญโญ

รองเลขาธิการสมาคม

6

นาย ปิติ กันตังกุล

ปฏิคมสมาคม

7

นาง เพ็ญแข ศุภณฐาพร

สมาชิก

8

นาย ชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์

สมาชิก

9

นางสาว ณพิชญา วาจามธุระ

สมาชิก

10

นางสาว ณัฐสินี จิตรสังวรณ์

สมาชิก

11

นาย พลเวท ท้าวมหาวงษ์

สมาชิก

12

นาย วินิต อธิสุข

สมาชิก

13

นาย สุธี ตั้งใจพิทักษ์

สมาชิก

14

นางสาว หิรัญญา สระสม

สมาชิก

15

นาย อนุวัฒน์ ผิวอ่อน

สมาชิก

16

นางสาว พรรษกร แก้วงามพรรณ

สมาชิก

17

นางสาว ณิชมน พจนา

สมาชิก

18

นางสาว ภัทราทิพย์ อยู่ฉัตร

สมาชิก

19

นางสาว ธนาพร ไหมทอง

สมาชิก

20

นางสาว กิตติมา จินตะสนธิ

สมาชิก
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21

นางสาว อรฉัตร รัตนรัตน์

สมาชิก

22
23
24

นางสาว ยุพา ลิ้มสวัสดิ์
นางสาว หทัยชนก สถาผล
นางสาวอุษณีย์ ดิษฐสกุล

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

25

นางสาวปัทมา นิตยาทานุกุล

สมาชิก

ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

26

นาย ไพบูลย์ เตชะกัมพลสารกิจ

สมาชิก

27
28
29

นางสาว อุทัยวรรณ พูลทรัพย์
นาย ปรีชา วงษ์ชมพู
นางสุภาภรณ์ เพ็ชรอินทร์

สมาชิก
สมาชิก
สมาชิก

30

นางพิรมย์ รอดทราย

สมาชิก

