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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ครั้งท่ี 7/2563 

วนัที่  25 สิงหาคม 2563 

สถานที่  หอ้ง VIP 6 สโมสรทหารบก 

ผูม้าประชุม 

1. พลเอก ธีระเดช  ฉตัรเสถียรพงศ ์ นายกสมาคม  

2. คุณสุธรรม น่ิมพิทกัษ์พงศ ์ อุปนายก 

3. พลเอก ปัญญา รอดเชื้ อ อุปนายก 

4. ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล เลขาธิการ 

5. คุณสโรชินี ศิริวฒันา รองเลขาธิการ 

6. คุณนพดล สุขวรรณ นายทะเบียน 

7. คุณณฏัฐร์ิกา อธิโชติเมธีวสุ ประชาสมัพนัธ์ 

8. คุณประโยชน์ พินเดช กรรมการ 

9. คุณไพรชั มณฑาพนัธุ์ กรรมการ 

10. คุณสงัคม องคว์ิสุทธ์ิ กรรมการ 

11. คุณพระขรรชยั ศรีภวาทิกุล กรรมการ 

12. คุณเพ็ญทิพย ์ พรจะเด็ด กรรมการ 

13. คุณทรงศกัด์ิ มธุพยนต์ กรรมการ 

14. คุณวชัระ แวววุฒินันท์ กรรมการ 

15. ดร.ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ ผูแ้ทนกรรมการ คุณลือโรจน์ จินดารตันวงศ์ 

16. คุณศุภมิตร มุนินทรนิ์มิตต์ ศิษยเ์ก่าคณะบริหารธุรกิจ 

17. คุณวีระวฒัน์ สุนทรนิติปรีชา นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

18. คุณปิยะศกัด์ิ ปิยสรรพกิจ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

19. คุณกมลพชัชร ศรีศรทัธาธรรม นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

20. คุณพีรียา พิริยสถิต นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

21. นายโอฬาร  จรุงธรรมโชติ นักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

22. คุณเอกกร เอกมงคลกิตติ บริษัท ลอจิกเบกเกอร ์จ ากดั 

ผูไ้ม่มาประชุม 

1. รศ.ดร.ประพนธ์ สหพฒันา อุปนายก 

2. คุณดุสิต ปิยะทตั อุปนายก 

3. คุณภทัรภร วรรณภิญโญ อุปนายก 

4. คุณสุภาพร สุวรรณแสงชูโต เหรญัญิก 
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5. คุณเพียรจิต สิงหโ์ทราช กรรมการ 

6. คุณทศัน์พงษ์ สกุลคู กรรมการ 

7. คุณองัคณา ธารธาราทอง กรรมการ 

8. ดร.ปณิธาน สืบนุการณ์ กรรมการ 

9. คุณฉนัทกร แกว้เกษ กรรมการ 

10. คุณไพฑูรย ์ อินอุทยั กรรมการ 

11. คุณนนทล์ฉตัร วีรานุวตัต์ิ กรรมการ 

12. คุณจารุพร จิระพนัธพ์งศ ์ กรรมการ 

13. คุณวรวรรณ โชติเทวญั กรรมการ 

14. คุณสรศกัย ์ เรืองวิเศษ กรรมการ 

 

ผูร้่วมประชุม นางณฐักมลล ์ กุลโลหะมงคล เจา้หน้าท่ีสมาคม 

 นางสาวธาริดา ปริยธนากุล  เจา้หน้าท่ีรา้นกาชาดนิดา้ 

  

 

เริ่มการประชุมเวลา 19.15 น. พลเอก ธีระเดช  ฉัตรเสถียรพงศ์  ประธานท่ีประชุม กล่าวเปิด      

การประชุม และพิจารณาตามระเบียบวาระ ต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจง้เพ่ือทราบ  -ไม่มี 

วาระที่ 2 รบัรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2563 เม่ือวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563 

ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล เลขาธิการสมาคม เสนอท่ีประชุม  พิจารณารับรองรายงานการ

ประชุมครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2563  

มติท่ีประชุม  : รบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 

3.1 ความเคล่ือนไหวของแตล่ะสมาคมๆ ละ 3 นาที 

3.1.1  คณะรฐัประศาสนศาสตร ์ คุณสงัคม องคว์ิสุทธ์ิ กรรมการ แจง้ประชาสมัพนัธ์ 

ขอเชิญสมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะรฐัประศาสนศาสตร์ เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2563 ในวนั

อาทิตย์ท่ี 30 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอ้ง 3001 อาคารนวมินทราราช นิดา้  จะมีวาระ

เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ หากสมาชิกประสงค์สมัครเขา้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ

บริหารสมาคม โปรดเตรียมคณะกรรมการเพื่อเสนอตวัเขา้รบัการเลือกตั้งต่อไปดว้ย 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 
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3.1.2   คณะบริหารธุรกิจ   คุณวชัระ แวววุฒินันท์  กรรมการ แจง้ว่า ดว้ยคุณภทัรภร 

วรรณภิญโญ นายกสมาคมศิษยเ์ก่าคณะบริหารธุรกิจ ไดบ้ริหารงานครบวาระ 2 ปีแลว้ จึงไดจ้ดัใหม้ีการ

เลือกตั้งขึ้ น เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 โดยผลการเลือกตั้ง คือ คุณภัทรภร วรรณภิญโญ ไดร้ับ

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทใ์หด้ ารงต าแหน่งนายกสมาคมวาระท่ี 2 ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนจดทะเบียนสมาคม 

และ ในส่วนของการจดัแข่งขนักอลฟ์การกุศลของสมาคมศิษยเ์ก่าคณะบริหารธุรกิจ หากมีความคืบหน้า 

จะน ามาแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

3.1.3   คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม   ดร.ไพโรจน์ ศาสนวิสุทธิ นายกสมาคม

นักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  แจง้ว่า ไดจ้ัดประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ไปแล้ว       

เมื่อเดือนสิงหาคมท่ีผ่านมา  และชี้ แจงโครงการสิ่งแวดลอ้มสานสัมพนัธ์ ร่วมเสริมสรา้งการศึกษาไทย     

ท่ีจะจดัในช่วงวนัท่ี 22 – 25 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนบา้นม่วงเปเหมือนแอ่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ได้

ประมาณการค่าใชจ้่ายรวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 103,100 บาท 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

3.1.4  คณะนิติศาสตร ์  ดร.สโรชินี ศิริวฒันา รองเลขาธิการสมาคม แจง้กิจกรรมในปี 

2563  ไดแ้ก่ วันท่ี 15 สิงหาคม  ร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับคณะนิติศาสตร์  ประจ าปี 

2563  และจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม โดยศิษย์เก่าผูแ้ทนแต่ละรุ่น ไดม้าร่วมประชุมโดยพรอ้ม

เพรียงกนั และวนัท่ี 26-27 กนัยายน จดักิจกรรมรบัน้องใหม่ ณ อิงธารรีสอรท์ จ.นครนายก 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

3.1.5 สมาคมพัฒนาสังคม   พลเอกปัญญา รอดเชื้ อ อุปนายก น าเสนอภาพกิจกรรม

ทศันศึกษา “เพชรบุรี เมืองคนดี” เชา้ไปเย็นกลบั เมื่อวนัท่ี 29 สิงหาคม 2563 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

3.1.6  สมาคมเครือข่ายนิดา้ภาคตะวันออก   คุณเพ็ญทิพย์ พรจะเด็ด กรรมการ      

แจง้ว่า เมื่อวันท่ี 26 มิถุนายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ไดพ้ระราชทานพระราชวโรกาส ใหส้มาคมนิดา้ภาคตะวนัออก โดยคุณเพ็ญทิพย ์พร

จะเด็ด และคณะกรรมการ ไดเ้ขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินและของท่ีระลึกจากการจดังานวิ่งการกุศล ชิง

ถว้ยรางวลัพระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ  
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3.1.7  คณะพฒันาการเศรษฐกิจ   คุณไพรชั  มณฑาพนัธุ์ กรรมการ แจง้ว่า ในเดือนท่ี

ผ่านมายงัไม่ไดจ้ดักิจกรรมใดๆ 

มติท่ีประชุม :  รบัทราบ  

 

3.2   รายงานฐานะการเงินของสมาคม ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2563 

ฐานะการเงินสมาคม (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) ดงัน้ี 

สมาคม มียอดยกมา 1 ก.ค. 63   จ านวน    75,517.50 บาท 

มีรายรบัค่าสมคัรสมาชิกสมาคม จ านวน                800  บาท 

มีรายรบัมอบจากบญัชีกอลฟ์การกุศลสมาคม จ านวน                100,000  บาท 

มีรายจ่ายดว้ยเงินสด จ านวน                8,990  บาท 

มีรายจ่ายดว้ยเช็ค จ านวน                41,055  บาท 

มียอดเงินคงเหลือ ณ 31 ก.ค. 63   จ านวน 147,247.50  บาท 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา   

4.1  การจัดกอลฟ์การกุศล ชิงถว้ยพระราชทานฯ ประจ าปี 2563 (จ. 7 ก.ย. 63 

สนามปัญญาอินทรา กอลฟ์คลบั)   

น าเสนอประมาณการรายรับ-รายจ่าย ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วย

พระราชทานฯ มีรายละเอียดในเอกสารการประชุม โดยรายรบัทั้งสิ้ น มาจาก  

1. ทีม VIP  จ านวน   4 ทีม เป็นเงิน    319,000 บาท 

2. ทีมทัว่ไป  จ านวน 48 ทีม  เป็นเงิน 1,920,000 บาท 

3. สนับสนุนกองทุนเพื่อน้อง จ านวน 8 กองทุน เป็นเงิน  240,000 บาท 

4. ป้ายประชาสมัพนัธ ์20,000 บาท จ านวน  5 ป้าย เป็นเงิน 100,000 บาท 

5. ป้ายประชาสมัพนัธ ์10,000 บาท จ านวน 10 ป้าย เป็นเงิน 100,000 บาท 

6. บริจาคสนับสนุนทัว่ไป  เป็นเงิน 38,000.- บาท 

รวมรายรบัทั้งสิ้ น             2,717,000  บาท 

ประมาณการรายจ่าย จากการจดัการแข่งขนักอลฟ์  901,860 บาท 

ประมาณการรายรบัคงเหลือทั้งสิ้ น          1,815,140 บาท 

โดยมีแผนการบริหารจดัการเงินรายรบัประจ าปี 2563 ดงัน้ี 

1. ส่งกองทุนนิดา้พฒันา กองทุนเพื่อน้อง   360,000  บาท 

2. จดัเป็นค่าดูแลรกัษา/พฒันา Nida Alumni Application 120,000 บาท 

3. น าทูลเกลา้ฯ ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ฯ  300,000 บาท 

4. น าเขา้บญัชีสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.          1,000,000 บาท 
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5. คงไวใ้นบญัชีกอลฟ์การกุศล สมาคม สพบ.      35,140 บาท 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

4.2 การเตรียมงานเล้ียงแสดงความยินดีนักศึกษาเก่าดีเด่น ระดบัสถาบนั  

จัดวันเดียวกับพิธีไหวค้รู หลังจบพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น คือ วันพฤหัสบดีท่ี 10 

กนัยายน 2563 สถานท่ีจดัคือ Hall of fame เวลา 12.00 -13.30 น. จดัในรูปแบบ new normal มีการ

เวน้ระยะห่างมากขึ้ น ผู ้มาร่วมงานทั้งสิ้ น ไม่เกิน 60 คน เสริฟเป็นอาหารเซต ก าหนดการตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

มติท่ีประชุม : อนุมติัเงินทดรองจดังานเล้ียง จ านวน 70,000 บาท 

 

4.3 เขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินรายไดจ้ากการจดังานกาชาดนิดา้ ปี 2562  

ส านักพระราชวงั แจง้ว่า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกา

ผูอ้ านวยการสภากาชาดไทย โปรดเกลา้ฯ ใหเ้ขา้เฝ้าฯ ทูลเกลา้ฯ ถวายเงินจ านวน 1,500,000 บาท จาก

การออกรา้นกาชาดนิดา้ ประจ าปี 2562 ท่ีผ่านมา   ในวนัศุกรท่ี์ 11 กนัยายน 2563 เวลา 15.00 น.   

ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดา เบื้ องตน้ สมาคมไดป้ระสานงานขอความอนุเคราะห์รถตูอ้อกจากสถาบนั

เวลา 12.30 น. ผูท่ี้เดินทางรถส่วนตวัโปรดถึงสวนจิตรลดา ไม่เกิน 14.00 น. การแต่งกายเหมือนปีท่ีแลว้ 

คือ สูทสีกรมท่า ผูห้ญิงเสื้ อตัวในสีขาว ผูช้ายเนคไทสีเหลือง ในส่วนของบตัรติดหน้าอกเขา้เฝ้าฯ จะจดัส่ง

ให ้7 วนัก่อนวันเขา้เฝ้าฯ ต่อไป และขอขอบคุณ คุณพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล กรรมการสมาคม ท่ียินดี

จดัหาหน้ากากผา้สีม่วง สกรีน NIDA มอบแก่ผูม้าเขา้เฝ้าฯ ดว้ย 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ  

 

4.4 การจดังานกาชาดประจ าปี 2563 และการจดัท าสลากกาชาดนิดา้  

สืบเน่ืองจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 19 ท าใหก้ารจดังานออกรา้นกาชาดไม่สามารถจัด

งานในรูปแบบเดิมท่ีสวนลุมพินี เหมือนปีท่ีผ่านมาได้  ดังน้ันในปีน้ี ทางสภากาชาดไทย จึงจัดงาน          

รูปแบบ New Normal มี  Concept “ใหด้ว้ยใจไรพ้รมแดน จาก On Ground สู่ On line  ในระหวา่งวนัท่ี 20 

– 29 ธันวาคม 2563 โดยจะมีประชุมหารือกับสภากาชาดไทยเป็นระยะๆ ครั้งต่อไปคือ วันท่ี 27 

สิงหาคม 2563 ส่วนการจดัพิมพส์ลากกาชาดนิดา้ น้ัน จะพิมพจ์ านวน 2 พนัเล่ม คิดเป็น 4 หมื่นฉบบัๆ 

ละ 100.- บาท คาดวา่จะพิมพแ์ลว้เสร็จอีกไม่นาน 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ  
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4.5 ความคืบหนา้ NIDA Alumni Application  

คุณเอกกร เอกมงคลกิตติ ผูบ้ริหารบริษัท บริษัท ลอจิกเบกเกอร์ จ ากัด แจง้ว่า ขณะน้ีจ านวน        

ผูล้งทะเบียนมีประมาณ 1 พนักว่าราย ไดด้ าเนินการประสานกบัสถาบนัไปแลว้ เรื่องขอใหด้ าเนินการส ารวจ

และปรับปรุงฐานขอ้มูลศิษย์เก่าใหท้ันสมัย พรอ้มทั้งใหท้ าเรื่องขอค ายินยอมจากศิษยเ์ก่าในการน าขอ้มูล    

ชื่อ-สกุล- คณะท่ีจบการศึกษา e-mail มาใชใ้นกิจกรรมของสถาบัน และเป็นฐานขอ้มูลใน  NIDA Alumni 

Application และจะมีการเพิ่มเติมกิจกรรมร่วมกนั Share Business ใน Application โดยขอใหทุ้กๆ สมาคมใน

ทุกๆ คณะ โปรดส่งชื่อธุรกิจของศิษย์เก่านิด้ามาอย่างน้อย 10 หน่วยงาน เพื่อเป็นโครงการน าร่อง 

Application ต่อไป 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ  

 

4.6 ธนาคาร UOB จะเชิญวิทยากรจาก Alibaba มาแนะน าการท าธุรกิจ E-Commerce  

โครงการน้ีจะจดัขึ้ นในวนัองัคารท่ี 22 กนัยายน 2563 เวลา 15.00 – 17.00 น ณ หอ้ง

ประชุมอินทรภูวศกัด์ิ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศป์ระพนัธ์ นิดา้ การอบรมน้ีไม่มีค่าใชจ้่าย และรบัจ านวน

จ ากดัเพียง  40 รายเท่าน้ัน  

มติท่ีประชุม : รบัทราบ  

 

4.7 สมาคมนักศึกษาเก่าคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งหนังสือขอความ

อนุเคราะหกิ์จกรรม CSR จ  านวนเงิน 20,000 บาท 

กิจกรรม CSR ดังกล่าว อยู่ในโครงการสิ่งแวดลอ้มสานสัมพนัธ์ ร่วมเสริมสรา้งการศึกษา

ไทย ซึ่งศิษย์เก่าได้ประมาณการค่าใชจ้่ายในการจัดกิจกรรมน้ี รวมเป็นเงินทั้งสิ้ น 103,100 บาท            

ในการน้ี จึงใครขอความอนุเคราะหง์บประมาณในปรบัปรุงหอ้งสมุด และสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน

ระดบัประถมศึกษา บา้นม่วงเปเหมือนแอ่  อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ ในวนัท่ี 22-25 ตุลาคม 2563  

มติท่ีประชุม : อนุมติังบประมาณสนับสนุน จ านวน 20,000 บาท 

 

4.8  การเปิดบญัชีเงินฝาก ช่ือบญัชี รา้นกาชาดนิดา้ 

ตามท่ีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสภากาชาดไทย  ด าเนินการจัดงาน

กาชาดออนไลน์ ประจ าปี 2563  ในช่วงวันท่ี 20 – 29 ธันวาคม 2563 โดยผ่านการซื้ อขายแบบ

ออนไลน์  

ดังน้ัน เพื่อใหก้ารด าเนินงานในรูปแบบใหม่ (New Normal) น้ีเป็นไปอย่างถูกตอ้งและ                     

มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเปิดบญัชี”ประเภทสะสมทรพัย ์ชื่อ รา้นกาชาดนิดา้ กบัธนาคารกรุงเทพ สาขา

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ และขอใหจ้ดัท า QR Code บญัชีดงักล่าวดว้ย  วตัถุประสงคใ์นการเปิด

บญัชีน้ี เพื่อเป็นบญัชีเงินฝาก รายรบั-รายจ่าย จากศิษยเ์ก่า บุคลากรและผูส้นใจซื้ อขายสินคา้ในหว้งเวลา
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จัดงานกาชาดออนไลน์ ประจ าปี 2563 โดยเงื่อนไขในการสัง่จ่ายบัญชีดังกล่าว จ านวน 2 ใน 3 คน       

ลงนามร่วมกนั จึงจะสมบูรณ ์ดงัมีรายชื่อต่อไปน้ี 

1. พลเอก ธีระเดช   ฉตัรเสถียรพงศ ์    นายกสมาคมนักศึกษาเก่า ฯ 

2. นางสาวสุภาพร สุวรรณแสงชูโต  เหรญัญิก 

3. นายประดิษฐ  กิตติฤดีกุล          เลขาธิการ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ   

5.1   สรุปรายช่ือผูส้มคัรสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ฯ  

ผูท่ี้กรอกใบสมคัรและจ่ายค่าบ ารุงตลอดชีพ จ านวน 8 ราย และน าเงินค่าสมคัรรายเดือน 

กรกฎาคม 2563 เขา้บญัชีสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ไดร้บัสิทธิประโยชน์เข็มกลดัตราสญัลกัษณส์มาคม จ านวน 1 ชิ้ นต่อ 1 รายไปเรียบรอ้ยแลว้  มีดงัน้ี 

1. รศ.ดร.ฑิตยา  สุวรรณะชฎ 

2. นายทวีศกัด์ิ วดัอุดม 

3. นายประกอบ โพธ์ิชยั 

4. นายดิณห ์ ศุภสมุทร 

5. นายมุหะมดั เจะเอาะ 

6. นางสมหมาย เข็มเจริญ 

7. นายพลูศกัด์ิ อินทรโยธา 

8. นางรุจิรา ทวีรตัน์ 

มติท่ีประชุม : นายทะเบียน ได้ตรวจสอบคุณสมบัติถูกต้องแล้ว ท่ีประชุมรับรอง               

เขา้เป็นสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์ในพระบรมราชูปถมัภ์  

 

5.2   การประชุมครั้งตอ่ไป 

การจดัประชุมครั้งต่อไป คือ วนัศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 ณ หอ้งประชุมอินทรภูวศักด์ิ 

ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศป์ระพนัธ ์เรียนเชิญรบัประทานอาหารค า่ร่วมกนัเวลา 18.00 น. และเริ่มประชุม

เวลา 19.00-21.00 น. 

มติท่ีประชุม : รบัทราบ 

 

ปิดการประชุมเวลา  21.00 น.  
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ลงชื่อ   

        พลเอก 

   (ธีระเดช  ฉตัรเสถียรพงศ)์ 

นายกสมาคม 

กนัยายน 2563 

 

 

 

 

 

  

        

 

 

  ลงชื่อ  

        (ดร.ประดิษฐ กิตติฤดีกุล) 

                เลขาธิการ 

       ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 

 


