
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
สมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย 

วนัพฤหัสบดีที ่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้องนภาลยั   โรงแรมดุสิตธานี ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ 

เวลา 15.00 น. ถึง 19.00 น. 
_______________________________________________________________________________________ 

 
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
1. บริษทั 724 มาร์เก็ต จ  ากดั   โดยคุณปกรณ์ ป่ินเวหาส์ 
2. บริษทั กรุงศรีไลฟ์ แอสชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณวรางคณา หิรัญยศิริ 
3. บริษทั ควอร์ติก อินชวัรันส์ แอนด ์รีอินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั   โดยคุณณภทัร ฉิมพาลี 
4. บริษทั ควอร์ติก อินชวัรันส์ แอนด ์รีอินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั   โดยคุณสหพล ปฐมกุล 
5. บริษทั  คอมแพร์เอก็ซ์เพรส นายหนา้ประกนัภยั  (ประเทศไทย)  จ  ากดั โดยคุณวชิาดา ชยัปฐวี 
6. บริษทั  คอมแพร์เอก็ซ์เพรส นายหนา้ประกนัภยั  (ประเทศไทย)  จ  ากดั  โดยคุณวลัลภา แซ่จึง 
7. บริษทั เคียวริทสึ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณชาลิสา เมธางกูร 
8. บริษทั จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน จ ากดั   โดยคุณพงศธร  เล่ียมนาค        
9.   บริษทั จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน จ ากดั   โดยคุณโสภณ พรตั้งจิตลิขิต 
10. บริษทั โชติอนนัต ์โบรกเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณเอกพงษ ์ บุญมาเอง 
11. บริษทั โชติอนนัต ์โบรกเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณอคัรพน  บุญมาเอง 
12. บริษทั ซมโปะ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั   โดยคุณจุฑามาศ โควนิทวงศ์ 
13. บริษทั ซีโก ้ อินชวัรันส์  โบรกเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณมนตทิ์พา รัตนานนท์ 
14. บริษทั โตเกียวมารีนเซ๊าทอี์สต ์(อาคเนย)์ บริการ  จ  ากดั  โดยคุณปาริชาต ฉานแสงทอง 
15. บริษทั โตเกียวมารีนเซ๊าทอี์สต ์(อาคเนย)์ บริการ  จ  ากดั   โดยคุณกฤชวฒัน์ เพง็อร่าม 
16. บริษทั โตโยตา้ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณวนิิตา อรัญนารถ 
17. บริษทั โตโยตา้ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณวสุ พูลสมบติั 
18. บริษทั ที  เจ  เอน็ อินชวัร์รันส์โบรกเกอร์  จ  ากดั   โดยคุณพรเกษม เหล่าฤทธิรัตน์ 
19. บริษทั ที คิว อาร์ จ  ากดั  โดยคุณชนะพนัธ์ุ พิริยะพนัธ์ุ 
20. บริษทั ที คิว อาร์ จ  ากดั  โดยคุณยพุเรศ พิริยะพนัธ์ุ 
21. บริษทั ที.พ.ีแอนด ์แอสโซซิเอทส์ (1992) จ  ากดั  โดยคุณพดัชา คงศิริวรกูล 



22. บริษทั ที.พ.ีแอนด ์แอสโซซิเอทส์ (1992) จ  ากดั  โดยคุณรสสุคนธ์ วศิิษฎเ์กียรติชยั 
23. บริษทั ที.อาร์.บี. จ  ากดั  โดยคุณเพชรดา รจนกร 
24. บริษทั ทีคิวเอม็ ไลฟ์  อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณนภสันนัท ์ พรรณนิภา 
25. บริษทั ทีคิวเอม็  อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณอญัชลิน พรรณนิภา 
26.  บริษทั ทีที อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั  โดยคุณวนัชยั บูรณศิริ 
27. บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณกาญจนาพร ศรีโมรา 
28. บริษทั เทสโก ้เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณญานิสา ตนัติชยัพฤกษ ์
29. บริษทั ธนชาต โบรกเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณบญัชา  ชีระสาร 
30. บริษทั นานาบริการ จ ากดั  โดยคุณเรวตัร  พรวสันติ 
31. บริษทั นิสสัน อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยคุณภทัรพร มงคลจารุดล 
32. บริษทั บางกอกชโยรัตน์ จ  ากดั   โดยคุณนราทิพย ์ หงษสิ์ทธี 
33. บริษทั บางกอกชโยรัตน์ จ  ากดั  โดยคุณอรวรรณ  ตรัยวฒันพงษ ์
34. บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั   โดยคุณเพญ็ลกัษณ์ จุลานนท ์
35. บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั   โดยคุณนนัทวชิญ ์สุวรรณโชติ 
36. บริษทั พรหมภิบาล จ ากดั   โดยคุณไศลพิณ  โภควฒัน์ 
37. บริษทั พรหมภิบาล จ ากดั   โดยคุณเสรี บุญเส็ง  
38. บริษทั พระราม 3 กรุ๊ป อินชวัร์รัน โบรคเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณพรรณวิภา  แซ่เตียว 
39. บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  จ  ากดั   โดยคุณถิรวรรณ อภิมณฑ์ 
40. บริษทั พรีเมียร์โบรคเคอร์เรจ  จ  ากดั   โดยคุณพรชยั ทิพยป์ระไพ 
41. บริษทั พี เค อินเตอร์ คอนซลัแตน้ท ์จ ากดั  โดยคุณพิเชษฐ ์ศรีวรกุล 
42. บริษทั พี เค อินเตอร์ คอนซลัแตน้ท ์จ ากดั  โดยคุณปรีชา  รักมิตร 
43. บริษทั พี.เอ.พี อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั  โดยคุณวีรนุช ธรรมาววิฒัน์ 
44. บริษทั พี.เอ.พี อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั  โดยคุณมณัฑนา รัตนนิกร 
45. บริษทั พีเอม็พี แอดไวซ์เซอร่ี  จ ากดั   โดยคุณรัสมช์ญา คนัธมธุรพจน์ 
46. บริษทั โพรเกรส มลัติ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณสุดชาย  สมบติัศิริ 
47. บริษทั โพรเกรส มลัติ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณมนสันนัท ์ ฉตัรธนาวรรณ 
48. บริษทั โฟร์ อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณนรินทร์ กล่ินชั้น 
49. บริษทั โฟร์ อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณณชัชาพนัธ์ เน่ืองจ านงค ์
50. บริษทั มัน่คง เอชเอน็อาร์ อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณวภิาภรณ์ ฉตัรกุศลสกุล 



51. บริษทั มัน่คง เอชเอน็อาร์ อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณพุฒหิรัญ อร่ามวทิย ์
52. บริษทั แมกซ่ี อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณณิศาชล มิลินทสุวรรณ 
53. บริษทั แมกซ่ี อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณภาวนา กิตตะคุปต ์
54. บริษทั ยเูน่ียน ไซม ์ดาร์บ้ี (ประเทศไทย)  จ  ากดั  โดยคุณภสัรกรณ์ เริงปรีดารมย ์
55. บริษทั ยพูีดี โบรคเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณวงศพทัธ์ แกว้โชติ 
56. บริษทั ยพูีดี โบรคเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณปราณี พรมศร 
57. บริษทั ร่วมพิทกัษบ์ริการ จ ากดั   โดยคุณรุจิรา  โพธ์ิศรีวสุิทธิกุล 
58. บริษทั แรบบิท อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณอรมิตรา ชุณหะวตั 
59. บริษทั แรบบิท อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณนิจพร วรพจน์พิศุทธ์ 
60. บริษทั ล็อคตั้น วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยคุณวฒันา วงศว์ิเศษนพคุณ 
61. บริษทั ล็อคตั้น วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยคุณชดาภร  จนัทร์อนนัตพ์ร 
62. บริษทั ศรีกรุงโบรคเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณพงษธ์วทัน์ กา้วสัมพนัธ์ 
63. บริษทั สยาม โกลเบิล แอด็ไวโซรี จ  ากดั  โดยคุณวนัชยั ชุณหวงศ์ 
64. บริษทั สยาม ทีเอม็ไอ นายหนา้ประกนัภยั  จ  ากดั  โดยคุณปิติพงษ ์พรรณเชษฐ์ 
65. บริษทั สยามคอสมอสเซอร์วิส  จ  ากดั   โดยคุณมะลิวนั พนัศรี 
66. บริษทั สยามชวัร์ต้ี  จ  ากดั   โดยคุณทศัน์ชยั บณัฑิตกุล 
67. บริษทั สยามชวัร์ต้ี  จ  ากดั   โดยคุณสรัณย ุบณัฑิตกุล 
68. บริษทั หลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)         โดยคุณฉตัรบดินทร์ ธนญัชยานนท์ 
69. บริษทั หลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  โดยคุณนนัทวดี เจียมศรีกูล 
70. บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน)  โดยคุณสมชยั สุวรรณนิพนธ์ 
71.  บริษทั อินดิเพน็เดนท ์คอนซลัแตนท ์จ ากดั  โดยคุณพิชิต เมฆกิตติกุล 
72. บริษทั อิออน อินชวัรันส์ เซอร์วสิ (ประเทศไทย)  จ  ากดั  โดยคุณจารุมน พิบูลยว์งศ์ 
73. บริษทั อีซ่ี อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ  ากดั  โดยคุณยทุธนา  เจียรรุ่งแสง 
74. บริษทั  เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ  จ  ากดั  โดยคุณศุภกิจ  ศุภบรรณพงษ ์
75. บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ (ประเทศไทย)  จ  ากดั  โดยคุณพิชญุตม ์ปีรติพฒัน์ 
76. บริษทั เอเซีย-แปซิฟิค ริสค ์คอนซลัแทน้ส์ (ประเทศไทย)  จ  ากดั  โดยคุณวีร์ดา เพชรไพศาล 
77.     บริษทั เอม็ที อินชวัร์ โบรกเกอร์  จ  ากดั   โดยคุณพจน์ พจน์พานิช 
78. บริษทั เอม็ที อินชวัร์ โบรกเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณพชัริญาภรณ์ มิศกะเสวตร์
79. บริษทั เอม็บีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วสิ จ  ากดั  โดยคุณวิเชียร  จารุวงศว์ณิชย ์



80. บริษทั เอม็บีทีเอส โบรกก้ิง เซอร์วสิ จ  ากดั  โดยคุณพงษพ์รรธน์  ธนสารศิลป์ 
81. บริษทั เอส.จี.เอ. ไลฟ์ อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั   โดยคุณวนัชยั ชุณหวงศ ์
82.     บริษทั เอส.เอส. สแตนดาร์ด โบรคเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณสุนทร ศิริมหทัธโน 
83. บริษทั เอส.เอส. สแตนดาร์ด โบรคเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณเนรัญชลา วชันุชา 
84. บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)  โดยคุณธวชัชยั ชีวานนท์ 
85. บริษทั เอเอสเอน็ โบรกเกอร์ จ  ากดั (มหาชน)  โดยคุณวรรณชนก วารุณประภา 
86. บริษทั  ไอเอสบี อินชวัรันส์ โบรกเกอร์  จ  ากดั  โดยคุณชยัดา ประจียชาติ 
87. บริษทั ไอไอบี (ประเทศไทย) จ ากดั   โดยคุณดนยั จนัทรงาม 
88.     บริษทั ฮาวเดน้ อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยคุณสุดาทิพย ์จิรวฒันพร 
89.     บริษทั ฮาวเดน้ อินชวัรันซ์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  โดยคุณสิรินดา พงษส์ าราญ 
 

 
 ส ารวจองค์ประชุม  ตามขอ้บงัคบัของสมาคม ฯ องค์ประชุมในการปะชุมใหญ่จะตอ้งมีสมาชิกเขา้ร่วม
ประชุมไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนสมาชิกทั้งหมด จึงจะถือเป็นองคป์ระชุมครบถว้นตามขอ้งบงัคบั  ขอ้ 29  
นายก ฯ มอบหมายใหคุ้ณรุจิราท าหนา้ท่ีเป็นเลขา ฯ รายงานจ านวนการเขา้ประชุมใหญ่สามญัประจ าปีของสมาคม
นายหนา้ประกนัภยัไทย  โดยมาประชุมทั้งหมดจ านวน  59  บริษทั  (จากจ านวนสมาชิก 91 บริษทั ) 
 
วาระการประชุมที ่1   เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ ประธานกล่าวตอ้นรับสมาชิกใหม่ จ  านวน 12 บริษทั                                                         
                                   ประกอบดว้ย  
                                   1. บริษทั แรบบิท อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ  ากดั 
                                   2. บริษทั หลกัทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
          3. บริษทั เอวพีี อินชวัรันซ์ โบรกเกอร์ จ  ากดั  
          4. บริษทั  พีเอม็พี แอดไวซ์เซอร่ี  จ ากดั 
          5. บริษทั โฟร์ อินชวัร์ โบรกเกอร์ จ  ากดั 
          6. บริษทั อยธุยา แคปปิตอล ออโต ้ลีส จ ากดั (มหาชน) 
          7. บริษทั ยนิู อินชวัรันส์ โบรกเกอร์ จ  ากดั 
          8. บริษทั 724 มาร์เก็ต จ  ากดั 
          9. บริษทั  ที  เจ  เอ็น อินชวัร์รันส์โบรกเกอร์  จ  ากดั 
          10. บริษทั ควอร์ติก อินชวัรันส์ แอนด ์รีอินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส จ ากดั 



   11. บริษทั ไอไอบี (ประเทศไทย) จ ากดั 
   12. บริษทั เคียวริทสึ อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ไม่ต่ออายสุมาชิกฯ  3 บริษทั 
   1. บริษทั  คาวาซากิ-โดวา เอเยนซ่ี จ  ากดั 
   2. บริษทั  หมู หมู นายหนา้ประกนัวนิาศภยั  จ  ากดั 
   3. บริษทั  เจเนอรัล อินชวัรันส์ โบรคเกอร์  จ  ากดั 
                            ปัจจุบนัจ านวนสมาชิกสมาคมนายหนา้ประกนัภยัไทยมีทั้งหมด  91 บริษทั 

- คุณจิตวุฒิ กล่าวขอบคุณท่ีปรึกษากรรมการบริหารสมาคม ทั้ง 11  ท่าน ท่ีไดใ้ห้
ความรู้และช้ีแนะคณะกรรมการบริหารรวมทั้งไดเ้ขา้ร่วมประชุมเสมอมา 

- พร้อมกนัน้ีไดก้ล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีไดเ้อ้ือเฟ้ือสถานท่ีใหค้ณะกรรมการบริหาร 
จดัประชุม ไดแ้ก่ 

                                                 บริษทั  ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์  จ  ากดั 
                                                 บริษทั  ที คิว อาร์  จ  ากดั                                                         
                        บริษทั  จาร์ดีน ลอยด ์ทอมป์สัน  จ  ากดั 
                                                 บริษทั  เอออน ริสค ์เซอร์วิส (ประเทศไทย)  จ  ากดั 
 
วาระการประชุมที ่2          พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจ าปี 2559  
                                          ท่ีประชุมมีมติเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจ าปี 2559  
                                          โดยไม่มีการแกไ้ข 
 
วาระการประชุมที ่3        รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารปี 2559 - 2560    
   มอบหมายใหคุ้ณรุจิราในฐานะ เลขา ฯ สมาคม ฯ รายงานผลการด าเนินงานและ 
   กิจกรรมต่างๆ  ของคณะกรรมการบริหาร ฯ ปี 2559 – 2560 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ  
   ดงัเอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามญัสมาชิกประจ าปี 2560 ท่ีแจกใหแ้ก่สมาชิก ฯ  
 
วาระการประชุมที4่           พจิารณารับรองงบการเงิน งวด 1 เมษายน 2559 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2560                                             
                                          คุณจงจิตต ์ เหรัญญิกสมาคม ฯ ไดร้ายงานงบการเงิน งวดวนัท่ี 1 เมษายน 2559          
                                          ส้ินสุด วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  
                                          ท่ีประชุมมีมติรับรองงบการเงินของสมาคม ฯ งวดส้ินสุด 31 มีนาคม 2560 



 
 
วาระการประชุม ที ่5      พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี  พร้อมค่าตอบแทน    
                           คุณจงจิตต ์แจง้วา่ คุณวรุิฬห์  พฤทธิวทิยา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตยงัคงคิดอตัรา  
                                        ค่าตอบแทนเดิม คือ 20,000 บาท (ราคาเท่าเดิม) จึงขอมติท่ีประชุมแต่งตั้งใหคุ้ณวรุิฬห์   
                                        พฤทธิวทิยาเป็นผูต้รวจสอบบญัชีต่อไป  
                                        ท่ีประชุมมีมติแต่งตั้ง คุณวรุิฬห์  พฤทธิวทิยา เป็นผูต้รวจสอบบญัชีต่อไปและให ้ 
                                        ค่าตอบแทน จ านวน 20,000 บาท ต่อปี 
 
วาระการประชุมที ่6      เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนายหน้าประกนัภัยไทย ชุดใหม่ 
                                     ตามขอ้บงัคบัทัว่ไปของสมาคม ฯ หมวดท่ี 5 ไดก้ าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของ                     
                                      คณะกรรมการบริการไวค้ราวละ 2 ปี ซ่ึงคณะกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบนัปฏิบติั 
                                      หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไวค้รบก าหนดระยะเวลาลงในปีน้ี  จึงไดข้อลาออกจาก 
                                      ต  าแหน่งทั้งคณะตามขอ้บงัคบั    ท่ีประชุมไดม้อบหมายให ้คุณทศันี  ดวงรัตน์ ท าหนา้ท่ี             
                                      ประธานในท่ีประชุม  ในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ชุดใหม ่                               
                                      คุณทศันี  ใหส้มาชิกเสนอช่ือผูท่ี้จะเป็น นายก ฯ  และเลือกจากบริษทัสมาชิก ท่ีปรากฏ  
                                      ตวัในท่ีประชุม เป็นคณะกรรมการบริหารอีก 5  ต าแหน่ง ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั 
                                      สมาคม ฯ   
                                      ท่ีประชุมไดเ้สนอช่ือสมาชิก  2 ท่าน เป็นนายกสมาคม ฯ และบริษทัสมาชิก 39  ราย เป็น 
                                     กรรมการบริหารสมาคมฯ  
                                     หลงัจากนั้น คุณทศันีขอใหท่ี้ประชุมลงคะแนนในใบลงคะแนน  เม่ือนบัคะแนนเสร็จส้ิน   
                                     ผลเลือกตั้ง เป็นดงัน้ี 
                                     คุณชนะพนัธ์ุ  พิริยะพนัธ์ุ          เป็นนายก ฯ   
                                     บริษทัท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นกรรมการ มีดงัน้ี 
                                      1.  บริษทั  ล็อคตั้น วฒันา อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ส (ประเทศไทย)  จ  ากดั 
                                      2.  บริษทั  แมกซ่ี อินชวัรันส์ โบรกเกอร์  จ  ากดั 
                                      3.  บริษทั  ศรีกรุงโบรคเกอร์  จ  ากดั 
                                      4.  บริษทั  ทีคิวเอม็ อินชวัร์รันส์ โบรคเกอร์  จ  ากดั 
                                      5.  บริษทั  ร่วมพิทกัษบ์ริการ  จ  ากดั 



                                    ในทา้ยท่ีสุด  คุณทศันี แจง้เตือนผูแ้ทนบริษทัทั้ง 5 ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง ใหส่้งช่ือผูแ้ทนบริษทั 
                                     มายงันายกสมาคม ฯ  ภายใน 7 วนั 
                                     ท่ีประชุม มีมติรับรอง  
 

วาระการประชุมที ่7      เร่ืองอ่ืน ๆ  ( ถ้ามี ) 
                                       ไม่มีเร่ืองพจิารณาในวาระนี้ 
                                           

                 เม่ือไม่มีสมาชิกท่านใดแสดงความคิดเห็นเร่ืองอ่ืนใดอีก คุณชนะพนัธ์ุ พิริยะพนัธ์ุ นายกสมาคม ฯ 
ท่านใหม่กล่าวขอบคุณสมาชิกท่ีให้ความร่วมมือมาร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั และเรียนเชิญท่านสมาชิก
ร่วมรับประทานอาหาร  พร้อมกล่าวปิดประชุมในเวลา  19.00 น. 

 

    

      จิตวฒิุ  ศศิบุตร 

                             นายกสมาคม ฯ และประธานท่ีประชุม 

 

      ทศันี  ดวงรัตน์ 

                         ผูอ้  านวยการสมาคมฯ /ผูบ้นัทึกการประชุม 


