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สมาคมผู้ส่ือข่าวเศรษฐกจิ 

THE ECONOMIC REPORTERS ASSOCIATION 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562/2563 

วนัพุธที ่26 กุมภาพนัธ์ 2563 

ณ  ห้องบอลรูม ตึกช้าง อาคารA  

 

เร่ิมประชุมเวลา  20.00 น. 
 

  นางสาวสุธารัตน์  เกษร นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ  เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีสมาชิก

ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน  189 คน ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจาํนวนสมาชิกสามญัทั้งหมด 488 คน   มีผลให้

ครบองค์ประชุมตามระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคม ฯ มอบหมายให้ นางสาวธันวา ภายอุ้ม เจา้หน้าท่ีทะเบียน

สมาชิกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ เป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชุม โดยมีวาระการประชุม ดงัน้ี 
 

วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุม 

 1.1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2561/2562  

 ประธานท่ีประชุม (นางสาวสุธารัตน์) ไดท้บทวนวาระการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561/2562 

ทั้งส้ิน 4 วาระ ซ่ึงไดแ้นบใหแ้ก่สมาชิกทุกคนไดท้บทวน สืบเน่ืองจากคณะกรรมการไดต้รวจสอบพบวา่ นางสาว

กุศลนิ นามวฒัน์ รองผูจ้ดัการสมาคมฯ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ไดท้าํการปลอมแปลงเอกสารและยกัยอกทรัพยข์อง

สมาคมฯและไม่ไดด้าํเนินการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการตามมาตรา 85 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

กรมการปกครอง ทาํให้คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจาํปี 2561 ไม่มีใบสําคญัแสดงการจดทะเบียนการ

แต่งตั้งกรรมการของสมาคมฯ จึงทาํให้ไม่สามารถรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2561/2562 ได ้

ทาํใหต้อ้งมีการเรียกสมาชิกสมาคมฯรายประชุมใหญ่วสิามญัคร้ังท่ี 1/2562 (ประจาํปี 2561/2562) ข้ึนในวนัศุกร์ท่ี 

19 เมษายน 2562 
 

 มติที่ประชุม :    กรรมการและสมาชิกเห็นชอบไม่รับรองรายงานประชุมสามญัประจาํปี 2561/2562

ดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 

 1.2  รับรองรายงานการประชุมใหญ่วสิามัญประจําปีคร้ังที ่1/2562 (ประจําปี 2561/2562)  

 ประธานท่ีประชุม (นางสาวสุธารัตน์) ไดท้บทวนวาระการประชุมใหญ่วสิามญัประจาํปีคร้ังท่ี 1/2562 

(ประจาํปี 2561/2562) เม่ือวนัศุกร์ท่ี 19 เมษายน 2562 รวมทั้งส้ิน 6 วาระ ซ่ึงได้แนบให้แก่สมาชิกทุกคนได้

ทบทวน สาระสาํคญัคือ  วาระที1่  แจ้งเพ่ือทราบ คณะกรรมการไดต้รวจสอบพบวา่ นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ รอง

ผูจ้ดัการสมาคมฯ และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ไดท้าํการปลอมแปลงเอกสารและยกัยอกทรัพยข์องสมาคมฯ ซ่ึงทาง

สมาคม ไดแ้จง้ความดาํเนินคดีการตามกฎหมายแลว้  วาระที่ 2  พิจารณารับรองการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ปี 2561 – 2562 ท่ีประชุมเห็นชอบรับรองแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปี 2561 – 2562 โดยปี 
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2561 มี นายถิรพุทธ์ิ เปรมาประยูรวงศา  เป็นนายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ และคณะกรรมการร่วมอีก 10 ท่าน 

และในปี 2562 โดยมี นางสาวสุธารัตน์  เกษร เป็นนายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจและคณะกรรมการและ

กรรมการร่วมอีก 9 ท่าน พร้อมรับรองการกระทาํของคณะกรรมการท่ีกระทาํการแทนสมาคมต่อบุคคลภายนอก

ชุดปี 2561 ท่ีมี นายถิรพุทธ์ิ เปรมาประยูรวงศา เป็นนายกสมาคมฯ วาระที่ 3  รายงานการดําเนินงานและกิจกรรม

ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจําปี 2560 และปี 2561  นายชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผูส่ื้อข่าว

เศรษฐกิจ รายงานต่อท่ีประชุมเร่ืองการดาํเนินงานและกิจกรรมของคณะกรรมการประจาํปี 2560 และ ปี 2561  

วาระที ่4  พจิารณางบการเงิน ของปี 2560 และปี 2561   วาระที ่5 พจิารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562 

และกําหนดค่าตอบแทน  นายชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ ให้ท่ีประชุมเสนอรายช่ือผู ้

ตรวจสอบบญัชี ประจาํปี 2562 แทน นางชนิดา สุวรรณจูฑะ เห็นชอบแต่งตั้ง นางสาวดวงพร หาญชะนะ เลข

ทะเบียน 10132  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคมฯ วาระที่ 6    พิจารณาแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายของสมาคม

ผู้ ส่ือข่าวเศรษฐกิจ  นายชาคร  หนูคงใหม่ นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ แจง้ต่อท่ีประชุมเพื่อขอเสนอช่ือ นาย

สุนทร พยคัฆ์  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอเช่ียน ลอว ์จาํกดั  เป็นท่ีปรึกษากฎหมายของสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ 
 

 มติทีป่ระชุม : กรรมการและสมาชิกเห็นชอบและใหก้ารรับรองดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์ 
 

วาระที ่2   รายงานผลการดําเนินงานประจําปี  2561 

 ประธานท่ีประชุม (นางสาวสุธารัตน์) ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคม

ประจาํปี 2562  (28 กุมภาพนัธ์ 2562 – 26  กุมภาพนัธ์ 2563 ) โดยการนาํเสนอผลงานในท่ีประชุม สรุป

สาระสาํคญัดงัน้ี  

 2.1  ความคืบหน้าคดีสมาคมฯ  จากการตรวจสอบพบว่า นางสาวกุศลิน นามวัฒน์ รองผูจ้ดัการ

สมาคม และผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ไดท้าํการปลอมแปลงเอกสารและยกัยอกทรัพยข์องสมาคมฯ ทาํให้สมาคมฯขาด

สภาพคล่องในการดาํเนินงานอย่างรุนแรง คณะกรรมการได้เร่งหาทุนเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายค่าประจาํเดือนของ

สมาคมฯ   อาทิ ค่านํ้ า ค่าไฟ เงินเดือนเจา้หน้าท่ี หน้ีสินคา้งจ่ายอีกหลายรายการ เช่น ค่าจดัทาํหนงัสือรายงาน

ประจาํปี ค่าของชาํร่วย และไดท้าํการชาํระหน้ีสินคา้งจ่ายทั้งหมดแลว้  ในการน้ีไดรั้บความร่วมมือจากพนัธมิตร

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีคณะกรรมการไม่ไดเ้พิกเฉยและน่ิงนอนใจ ไดท้าํการตรวจสอบเอกสารท่ีพอจะหาได ้และได้

วา่จา้งบริษทั เอน็แอนดเ์ค จาํกดั จดัทาํงบการเงินยอ้นหลงั 2 ปี รวมทั้งปีปัจจุบนั (2560 - 2562 ท่ียงัไม่มีการปิดงบ

ฯ) เพื่อตรวจสอบความเสียหายเพิ่มเติม และไดเ้รียนเชิญอดีตนายกสมาคมฯ หลายๆท่าน มาร่วมปรึกษาหารือกนั

ถึงแนวทางในการแกปั้ญหาร่วมกนั และตอ้งเร่งดาํเนินคดีภายใน 3 เดือนหลงัจากวนัท่ีตรวจสอบพบการทุจริต  

เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2563 ตรวจพบอดีตรองผูจ้ดัการฯ กระทาํการทุจริต ยกัยอก ลกัทรัพยข์อง

สมาคมฯเพิ่มเติมอีกประมาณ 13 ลา้นบาท จากเดิมท่ีสมาคมฯเคยร้องทุกขก์ล่าวโทษต่อพนกังานสอบสวนไปแลว้ 

ซ่ึงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 17 ลา้นบาท รวมความเสียหายปัจจุบนัจาํนวนประมาณ 30 ลา้นบาท คณะกรรมการ
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สมาคมฯ มิอาจเพิกเฉยได ้  โดยเสียงขา้งมากให้ฟ้องร้อง กล่าวโทษ ร้องทุกข์ เพิ่มเติมในส่วนของการกระทาํ

ความผดิ ซ่ึงจะทาํใหค้ดีล่าชา้ไปอีก  

จาการตรวจสอบเพิ่มเติม ไดพ้บเร่ืองภาษีท่ีอดีตเจา้หนา้ท่ีสมาคมฯฉอ้โกงเงินและไม่ไดน้าํส่งภาษี 

ใหก้บัทางกรมสรรพากร และใหท้างบริษทัผูต้รวจสอบบญัชีคาํนวณภาษีมาคร่าวๆ ประมาณเกือบ 2 ลา้นบาท ทาง

สมาคมฯไดน้ดัหมายขอเขา้พบกบัทางกรมสรรพากรเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

คณะกรรมการสมาคมฯเห็นสมควรวา่ควรซ้ือสลากออมทรัพยเ์ก็บไวด้ว้ย และยงัคงเหลือเงินสดใน

บญัชีเพื่อหมุนเวยีนในสมาคมฯต่อไป พร้อมกนัน้ียงัไดว้างระบบบญัชีใหม่ทั้งหมด เพื่อป้องกนัการทุจริตท่ีอาจจะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

จากการรายงานความคืบหนา้คดีสมาคมฯ  มีนายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ อดีตนายกสมาคมฯ  และนาย

ภูวนารถ   ณ  สงขลา  สมาชิกสมาคมฯสังกัดหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย  ์ยกมือขอแสดงความสงสัยในการ

ตรวจสอบและความบอกพร่องในการบริหารสมาคมฯท่ีผา่นมาดว้ย และไดใ้ห้คาํแนะนาํ และแนวทางในการ

แกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน  

 2.2 สรุปการจัดกจิกรรมในปี 2562  

  -  การมอบทุนการศึกษาใหแ้ก่ บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคม ประจาํปี 2562 ไดเ้ปล่ียนจากการให้เงิน

สด เป็นการโอนเงินเขา้บญัชีสมาชิกท่ีไดสิ้ทธ์ิรับทุนบุตรแทน  

  -  งาน Dinner Talk เป็นการจดังานเพือ่หารายไดเ้พิ่มเติมใหก้บัสมาคมฯโดยเฉพาะ 

  - โครงการพฒันาศกัยภาพผูส่ื้อข่าวระดบัสูง ในหวัขอ้ “Digital Transformation : เทคโนโลยี

เปลีย่น โลกเปลีย่น"  

  - คนข่าวขายของ ตลอด 3 วนัเต็ม ระหวา่งวนัท่ี 11-13 กนัยายน 2562 ชั้น 4 โซน D ศูนยก์ารคา้

เอม็ บี เค เซ็นเตอร์ 

  - โครงการแรลล่ีการกุศล  
   

มติทีป่ระชุม :  กรรมการและสมาชิกเห็นชอบและใหก้ารรับรองดว้ยมติเป็นเอกฉนัท ์
 

วาระที ่3 รับรองงบดุลบัญชี 

 ประธานท่ีประชุม (นางสาวสุธารัตน์) รายงานวา่ งบดุลบญัชีไดจ้ดัทาํรายละเอียดช้ีแจงให้กบัสมาชิก

สมาคมฯ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย รายได ้/ ค่าใช้จ่ายตลอดปี 2562 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - วนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2563 พร้อมอธิบายถึงรายได/้ค่าใชจ่้ายตามงบดุลบญัชีตามหลกับญัชี คือ 15,166,629.68 บาท (สิบห้า

ลา้นหน่ึงแสนหกหม่ืนหกพนัหกร้อยยี่สิบเกา้บาทหกสิบแปดสตางค)์ รายจ่ายสุทธิ 8,663,832.67บาท (แปดลา้น

หกแสนหกหม่ืนสามพนัแปดร้อยสามสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) โดยมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย จาํนวน  

6,502,797.01 บาท (หกลา้นหา้แสนสองพนัเจด็ร้อยเกา้สิบเจด็บาทหน่ึงสตางค)์  
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  แต่เน่ืองจากปัญหาเร่ืองการทุจริตท่ีเกิดข้ึน ทาํให้ตอ้งมีการจดัทาํงบการเงินยอ้นหลงั 2 ปี รวมทั้งปี

ปัจจุบนั (2560 - 2562 ท่ียงัไม่มีการปิดงบฯ) ทาํให้งบดุลบญัชีในปี 2562 ล่าชา้ และยงัไม่มีการเซ็นตรั์บรองจากผู ้

ตรวจสอบบญัชี  
 

 มติที่ประชุม  :  กรรมการและสมาชิกไดต้รวจสอบแลว้ เห็นชอบไม่รับรองงบดุลบญัชีปี 2562 ดว้ยมติ

เป็นเอกฉนัท ์โดยมีมติให้เรียกสมาชิกประชุมใหญ่วิสามญัเพื่อรับรองงบดุลบญัชีประจาํปี 2562 อีกคร้ัง หลงัจากปิด

งบดุลบญัชีและมีการเซ็นตรั์บรองจากผูต้รวจสอบบญัชีเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 

วาระที ่4  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 

 ประธานท่ีประชุม (นางสาวสุธารัตน์) ตามท่ีคณะกรรมการสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจไดว้า่จา้งบริษทั 

เอ็นแอนด์เค จาํกดั จดัทาํงบการเงิน นาํโดย นางสาวดวงพร หาญชะนะ จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญ่ให้ความเห็น

ชอบและรับรองให้ นางสาวดวงพร  หาญชะนะ  เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคมฯ ในวาระการทาํงานประจาํปี 

2562 

 มติที่ประชุม :  กรรมการและสมาชิกรับรองการแต่งตั้ งให้ นางสาวดวงพร หาญชะนะ เป็นผู ้

ตรวจสอบบญัชีในวาระการทาํงานประจาํปี 2563 
 

วาระที ่5  เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2562 

 ประธานท่ีประชุม (นางสาวสุธารัตน์) ไดเ้รียนเชิญ นายบัณฑิต รัชวัฒนะธานินทร์ นายกกิตติมศกัด์ิ

สมาคมฯ  และ นางฉวีวรรณ   เกียรติโชคชัยกุล อดีตนายกสมาคมฯ  เป็นผูด้าํเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ

บริหารชุดใหม่ (ประจาํปี 2563)  พร้อมดว้ย  นายชัยวฒัน์ วนิชวัฒนะ, นายสุพจน์ อึ่งทอง, นายธนะชัย ณ นคร, 

นางสาวลํายอง  ปกป้อง, นายธิวา  สุดใจ,  นายชาคร  หนูคงใหม่, นางสาววิมล ตัน  และนางสาวอมรรัตน์  จรูญ

สมิทธ์ิ  อดีตนายกสมาคมฯ ร่วมเป็นเกียรติในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่   

 ประธานการเลือกตั้ งฯ (นางฉวีวรรณ) ได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการบริหารประจําปี 2562                  

ท่ีบริหารงานสมาคมฯ ดว้ยความเรียบร้อย และปฏิบติัหนา้ท่ี และนาํเขา้สู่พิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุด

ใหม่ตามระเบียบข้อบงัคบั โดยเปิดให้สมาชิกสมาคมฯเสนอรายช่ือผูท่ี้จะดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ คนใหม่ 

เน่ืองจากวาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการสมาคมฯ ท่ีมี นางสาวสุธารัตน์ เกษร  จากหนังสือพิมพ์

ผูจ้ดัการรายวนั360 เป็นนายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ จะครบวาระในวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2563 น้ี 

 การเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีผูเ้สนอรายช่ือผูด้าํรงตาํแหน่งนายกสมาคมฯ 2 รายช่ือ ไดแ้ก่ 

            1. นางสาวปิยาพรรณ  ยังเทียน สมาชิกสังกัดวิทยุกรมประชาสัมพนัธ์ ได้เสนอรายช่ือ นายถิรพุทธ์ิ        

เปรมาประยูรวงศา สมาชิกสังกดัสถานีโทรทศัน์ PPTVHD36  เขา้รับการคดัเลือกเป็นนายกสมาคมฯ 

  2. นายประสิทธ์ิ กรโชคอนันต์ สมาชิกสังกดัสํานกัข่าวหุ้นอินไซด์ ไดเ้สนอรายช่ือ นางสาวสุธารัตน์ 

เกษร  หนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายวนั360  เขา้รับการคดัเลือกเป็นนายกสมาคมฯ 

 ตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของสมาคมฯ  
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 หมวดท่ี 4 :  การเลือกตั้ง  

 ขอ้ 35 วิธีการลงคะแนนเสียง 3) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ กรณีท่ีมีผูล้งสมคัรรับเลือกตั้ง

เป็นกรรมการมากวา่ 1 คณะ ใหล้งคะแนนดว้ยวธีิการหยอ่นบตัรเลือกตั้ง 

  การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการของสมาชิกสมาคมฯ ในคร้ังน้ีมีผูล้งคะแนนทั้งหมด 154 คน  

 ผลการเลือกตั้ง  

 -  นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา ไดรั้บคะแนน 110 คะแนน 

 - นางสาวสุธารัตน์ เกษร ไดรั้บคะแนน 36 คะแนน 
 

หมายเหตุ :  มีสมาชิกหยอ่นบตัรเสีย 7 ใบ และไม่หยอ่นบตัร 1 ใบ 
 

 โดยมีสมาชิกในท่ีประชุมยกมือรับรองตามระเบียบขอ้บงัคบั ประธานการเลือกตั้ง (นางฉวีวรรณ) 

ขอให ้นายถิรพุทธ์ิ  เปรมาประยูรวงศา พร้อมทีมคณะกรรมการ ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพิมพร์ภสั  ศิริไพรวนั  สาํนกัข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

2. นางสาวผสุดี  อรุณมาศ   หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ 

3. นายกฤษณะพงศ ์ พงศแ์สนยากร สาํนกัข่าวไทย อสมท 

4. นายเทพกิจ  ฉตัรสุริยาวงศ ์  สถานีโทรทศัน์ TNN 16  

5. นายกรัณย ์ สุริวงศ ์   นิตยสาร Condo Guide 

6. นางสาวพรรณภิดา  เพชรรัตน์ สถานีโทรทศัน์ช่อง3 

7. นางสาวพชัรนนัท ์ สิงหรา  เวบ็ไซต ์www.mitihoon.com 

8. นางสาวศรัญญา  คงอยู ่ สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี 

9. นายนิธิโรจน์  เกิดบุญภานุวฒัน์ หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 
 

 เม่ือ นายถิรพุทธ์ิ ไดป้ระกาศช่ือสมาชิกท่ีจะเขา้มาเป็นกรรมการบริหารเรียบร้อยแลว้ ประธานฯ ขอให ้

นายถิรพุทธ์ิ นายกสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ คนใหม่ ไดแ้ถลงนโยบายโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 โครงการหรือกิจกรรมของสมาคมฯ ยงัคงเนน้แนวทางหลกัของสมาคมผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจ คือ  

 - การอบรม การสมัมนา การพฒันาและส่งเสริมวชิาชีพใหแ้ก่ผูส่ื้อข่าวสายเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ือง 

 - การบริการด้านสวสัดิการแก่สมาชิก โดยจะสานต่องานดูแลสวสัดิการสมาชิก อาทิ การประกนั

สุขภาพ อาจจะมีการทบทวนการประกนัชีวิตกลุ่ม โดยการยกเลิกการประกนัชีวิตกลุ่ม แล้วเปล่ียนมาเป็นการ

ประกนัสุขภาพแทน ,โครงการดอกเบ้ียบา้น การรีไฟแนนซ์ โครงการพฒันาศกัยภาพผูส่ื้อข่าวเศรษฐกิจระดบัสูง 

พร้อมกล่าวขอบคุณพนัธมิตรทุกท่านท่ียงัคอยสนบัสนุนสมาคมฯตลอดมาและตลอดไป 

 นอกจากน้ียงัคาํนึงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีสมาชิกจะได้รับเป็นสําคญั และจะดูแลบริหารสมาคมฯให้

เป็นไปอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได ้เร่ืองระบบบญัชีและท่ีปรึกษาทางกฏหมายยงัคงใชบ้ริษทัเดิม  

 

http://www.mitihoon.com/
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มติที่ประชุม  :  กรรมการและสมาชิกรับทราบ  และผลการเลือกตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ คือ นายถิรพุทธ์ิ  เปรมา

ประยูรวงศา เป็นนายกสมาคมฯ และรับรองใหผู้ท่ี้ไดรั้บการเสนอเป็นทีมงานคณะกรรมการบริหารเขา้บริหารงาน

ประจาํปี 2563 ประกอบดว้ย 

1. นางสาวพิมพร์ภสั  ศิริไพรวนั  สาํนกัข่าวอีไฟแนนซ์ไทย 

2. นางสาวผสุดี  อรุณมาศ   หนงัสือพิมพบ์างกอกโพสต ์ 

3. นายกฤษณะพงศ ์ พงศแ์สนยากร สาํนกัข่าวไทย อสมท 

4. นายเทพกิจ  ฉตัรสุริยาวงศ ์  สถานีโทรทศัน์ TNN 16  

5. นายกรัณย ์ สุริวงศ ์   นิตยสาร Condo Guide 

6. นางสาวพรรณภิดา  เพชรรัตน์ สถานีโทรทศัน์ช่อง3 

7. นางสาวพชัรนนัท ์ สิงหรา  เวบ็ไซต ์www.mitihoon.com 

8. นางสาวศรัญญา  คงอยู ่ สถานีโทรทศัน์ไทยรัฐทีวี 

9. นายนิธิโรจน์  เกิดบุญภานุวฒัน์ หนงัสือพิมพฐ์านเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

ปิดประชุมเวลา  :   24.00 น. 

บันทกึการประชุม :  นางสาวธันวา  ภายอุ้ม        เจา้หนา้ท่ีทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ 

ผู้ตรวจทาน :  นางสาวสุธารัตน์ เกษร  นายกสมาคมฯ 
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