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รายงานการประชมุกรรมการสมาคมผูผ้ลิตสีไทย 

ครั �งที� 6/2562 

วนัองัคาร ที�  27 สิงหาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ ราชกรีฑาสโมสร ถนนองัรีดนัูงต ์ห้อง Steward Box ชั �น 3 

 

กรรมการผูเ้ข้ารว่มประชมุ 

1. คุณเพญ็นภา โหสกุล บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) นายกสมาคม (ประธานที 
ประชุม) 

2. คุณเพชรรตัน์ เอกแสงกุล บมจ.อซีึ�น เพน้ท ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ  

                                                                                                    ความปลอดภยัและชวีอนามยั  

3. คุณพริยิะ ชโลธร บจก.อุไรพาณิชย ์ เหรญัญกิ 

4. คุณปภชิชั ตั �งคารวคุณ บจก.ไทยโตอา อุตสาหกรรม ประธานกลุ่มสารสนเทศ 

5. คุณสายณัต ์ แม่นด ี บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม (แทน) 

6. คุณภาณวทิย ์ ลิ�มศลิา บจก.โจตนัไทย รองเลขาธกิาร 

7. คุณศราวุฒ ิ รชันกลู บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล เพน็ท ์ นายทะเบยีน 

8. คุณนพพร  บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั �นแนล ประธานกลุ่มการคา้ (แทน) 

9. คุณวพิาดา                  งามสง่า บจก.เบเยอร ์ กรรมการ   (แทน)          
 

ผูเ้ข้ารว่มประชุม 

1. คุณประสทิธิ , ภูมสิถติยพ์งษ์ --- ที�ปรกึษา 

2. คุณวเิชยีร เจดิรงัษ ี --- ที�ปรกึษา 

3. คุณธรีชยั เงาวริยิศริพิงศ ์ บจก.คลัเลอรเ์คม ที�ปรกึษา 

4. คุณถาวร ฐติธรรมพนัธุ ์ บจก.อลัฟานี อนิเตอรเ์นชั �นแนล ที�ปรกึษา (แทน) 

5. คุณสรนิทพิย ์ ปณัฑพลงักรู บจก.เจ บ ีพ ีอนิเตอรเ์นชั �นแนล เพน็ท ์ สมาชกิสามญั 

6. คุณเอกพทิย ์ ห่อทอง บจก.โจตนัไทย สมาชกิสามญั 

7. คุณพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร บจก.ฮาโตเ้พน้ท ์(เจ.เค.อาร.์) สมาชกิสามญั 
 

กรรมการลาประชุม 

1. คุณสชุาต ิ เตยีนโพธทิอง บจก.เครโด อนิเตอรเ์นชั �นแนล ประธานกลุ่มการคา้ 

2. คุณจนิณรงค ์ อศัวเรอืงชยั บจก.สไีทยกนัไซเพน้ท ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม 

3. คุณนภา สตีวารนิ บมจ. ทโีอเอ เพน้ท ์(ประเทศไทย) ประธานกลุ่มวชิาการ 

4. คุณวชิยั คุณูปการ บจก. กปัตนั โค๊ตติ�ง ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์

5. คุณสจุติรา โฆสวรรณะ บจก.อั 1คโซ่ โนเบล เพน้ส ์(ประเทศไทย) สาขาชลบุร ี   เลขาธกิาร 

6. คุณพเิชษฐ ์ บุญญฤทธิ , บจก.อั 1คโซ่ โนเบล เพน้ทส์ (ประเทศไทย) กรรมการ 

7. คุณสรุนาถ สมกาํเนิด บจก.โอเรยีนเตล็ เพนท ์แอนด ์เคมคิอล  กรรมการ 
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8. คุณสมบรูณ์ ภกัดิ ,แจ่มใส บจก.ซนัโกเ้คมคิอล   กรรมการ 

9. คุณพศิษิย ์ บุญจรรยา บจก. ท ีโอ เอ-ชโูกกุ เพน้ท ์   กรรมการ 

10. คุณสมพงษ์ เณรรกัษา บจก.เอส.เอน็.อารฬ์อมิพอรท์เอก็ซพ์อรท์  ที�ปรกึษา 

11. คุณอาํนวย อุษณกรกุล บจก.โกเวนเจอร ์ ที�ปรกึษา 

12. คุณมยุร ี   ดฐิภกัดกุีล --- ที�ปรกึษา 

13. คุณบุญยิ�ง ปรยิะบาํรุงชาต ิ บจก.ยรูโีคท-ไทย ที�ปรกึษา 

14. คุณสเุมธ สวุภทัราชยั บจก. เคมโคท้ ที�ปรกึษา 

 

เริ�มประชุม 14.10 น. 

วาระที� 1 รบัรองรายงานการประชุม ครั �งที�  5/2562 เมื�อวนัพธุ ที� 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัรองรายงานการประชุม 

 

วาระที� 2 เรื�องสืบเนื�อง 

2.1 การเกบ็ค่าบาํรงุสมาคมฯ ปี 2561-2562 และสมาชิกที�คงค้างค่าบาํรงุสมาคมฯ 

คุณพิริยะ แจ้งในที�ประชุมว่า จํานวนสมาชิกที�คงค้างชําระค่าบํารุงสมาคมฯ จากครั �งที�แล้วประมาณ 50 ราย 

ในตอนนี�ลดลงเหลอืคา้งชาํระอยู่ประมาณ 18-19 ราย คาดว่าหลงัจากนี�จะออกจดหมายเรยีกเกบ็ค่าบํารุงอกี 1 ครั �ง (เป็นครั �งที� 3) 
จะขออนุญาตลงรายละเอยีดในการประชุมคราวหน้า 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

2.2 รายงานความคืบหน้าการทาํงานของคณะทาํงานกฎหมายซํ�าซ้อน โดยคณะทาํงาน ได้แก่ คณุสายนัห์

และคณุสุชาติ 

ประธานในที�ประชุมแจง้ว่า ทางสมาคมได้นําเรื�องกฎหมายซํ�าซอ้นเขา้ไปเป็น Hot issue ของสมาคมฯ ในการ

ประชุมของกลุ่มอุตสาหกรรมของสภาหอการคา้ไทย โดยทางสภาหอฯ จะทํา Work shop ทุกกลุ่มการคา้ ในวนัที� 29 สงิหาคม 

2562  
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

2.3 รายงานความคืบหน้าเรื�อง LINE OFFICIAL ของสมาคม โดย คณุปภิชชั 

 คุณปภชิชั แจง้ในที�ประชุมว่า  LINE OFFICIAL จะมค่ีาใชจ้า่ยประมาณเดอืนละ 1,000 บาท หรอืแบบไม่มค่ีาใชจ้่าย  

กม็แีต่จะสง่ขอ้มลูไดไ้ม่มากนกั  

 ประธานในที�ประชุมไดส้อบถามในที�ประชุมว่า  ในสว่นของ Line chat room กบั E-mail ที�ใชใ้นปจัจบุนันี�เพยีงพอ
กบัการตดิต่อ สื�อสารภายในสมาคมหรอืไม่ 

 คุณธรีชยั ชี�แจงว่า ในสว่นของ Line chat room กบั E-mail ที�มอียู่แลว้นั �นมคีวามเพยีงพอ  เพยีงแต่อยากใหเ้สรมิ

เนื�อหา หรอืขอ้มลูที�น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อสมาชกิเพิ�มมากขึ�น 
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มติที�ประชุม   ใหค้งรปูแบบการสื�อสารเดมิ คอื Line chat room และ E-mail  เพยีงแต่ใหม้กีารปรบัเรื�องเนื�อหาที�จะสื�อสารออกไป
และก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัสมาชกิ มอบหมายคุณปภชิชั ช่วยดเูนื�อหาว่ามอีะไรบา้งที�จะสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัทางสมาชกิได ้

  

2.4 รายงานความคืบหน้า การออกบูธ ASIA PACIFIC COATING SHOW 2019  วนัที� 4-6 กนัยายน 2562  
ณ ไบเทค  บางนา 

         ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุมว่า ในงาน APCS มกีารจดัประชุม Conference ในวนัที� 4-5 กนัยายน 2562 
และทางคณะผูจ้ดังานไดใ้หส้ทิธพิเิศษมายงัสมาคม โดยใหร้ว่มงาน Conference ฟร ีจาํนวน 10 ที�และเชญิชวนสมาชกิเขา้ร่วมงาน 
Conference ในครั �งนี�ดว้ย และ ขอเรยีนเชญิสมาชกิร่วมพธิเีปิดงาน ในวนัที� 4 กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น. โดย ดร.สรรเสรญิ  

สมะสาภา ผูช่้วยรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย ์ใหเ้กยีรตมิาเป็นประธานในพธิเีปิดงานครั �งนี� และ ขอขอบคุณ บ.อลัฟานีฯ ที�ได้
มอบของชาํร่วยสาํหรบัแจกผูม้าเยี�ยมชมบธูของสมาคม  

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ  

 

2.5 รายงานเรื�องการพบปะกบัท่านเลขาธิการ สมอ. คณุวนัชยั พนมชยั  

ประธานในที�ประชุมแจ้งในที�ประชุมว่า เมื�อวนัที� 15 สงิหาคม 2562 ทางนายกสมาคมและคุณสุชาติได้เข้าพบ

เลขาธกิาร สมอ. คุณวนัชยั พนมชยั และ ผอ.อรญัญา เพื�อแนะนําตวัและขอความร่วมมอืจากทาง สมอ.ในการใหส้มาคมมสี่วนร่วม
ในการพจิารณาร่าง มอก.ทุกฉบบัที�เกี�ยวกบัผลติภณัฑส์ ีทางเลขาธกิาร สมอ.คุณวนัชยั พนมชยั ยนิดแีละใหท้างสมาคมทําหนังสอื

เขา้ไปถงึ สมอ.  
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 3 เรื�องเพื�อพิจารณา 

3.1 รบัรองสมาชิกใหม่ 

คุณสรนิทพิยแ์จง้ในที�ประชุมว่า  จาํนวนสมาชกิมทีั �งหมด 100 บรษิทั  สามญั 47 บรษิทั  วสิามญั  53 บรษิทั   

-บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จํากดั (มหาชน)  สมาชิกวสิามญั ได้ชําระค่าสมคัรเข้ามาแล้ว เมื�อวนัที� 
31/7/2562  

-บรษิัท ไดเมท สยาม จํากดั ไดแ้จ้งเปลี�ยนแปลงชื�อบรษิัท เมื�อวนัที� 24/7/2562 เปลี�ยนเป็น  เอเชี�ยน คอลโลชั �น 
คอนโทรลเทคโนโลย ีสมาชกิสามญั ตอนนี�อยู่ระหว่างการปรบัเปลี�ยนระบบภายในบรษิทั และแจง้ขอเปลี�ยนตวัแทนบรษิทั จากคุณ
จุรรีตัน์ ผวิอ่อน เป็น คุณโชคชยั เนียมรตัน์   

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมอนุมตัริบัรองสมาชกิใหม่ และ รบัทราบ 

 

3.2 รายงาน รายรบั-รายจ่ายประจาํเดือน  

คุณพริยิะแจง้ในที�ประชุมขอเลื�อนการรายงานออกไปในการประชุมคราวหน้า 
 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ   
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3.3 ขออนุมติังบค่าใช้จ่ายเดินทางไปประชุม APIC 2019 ที�ประเทศมาเลเซีย 

 ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุม ถงึค่าใชจ้่ายในการไปประชุม APIC 2019 จะมค่ีาที�พกั 300 USD ต่อ 

 1 ท่าน และ ค่าตั Oวเครื�องบนิ ประมาณ 8,000 บาท ต่อ 1 ท่าน โดยการเดนิทางไปประชุมในครั �งนี�ม ี2 ท่าน คอื นายกสมาคม และ 
คุณเพชรรตัน์ 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมอนุมตังิบค่าใชจ้่าย 

 

3.4 ทางสมอ.ส่งหนังสือขอความอนุเคราะหข์้อมูลการทดสอบความทนนํ�าและความทนด่างของสีอิมลัชนั
ใช้งานทั �วไป และ ข้อมูลเพื�อพิจารณาแบ่งชั �นคณุภาพของสีอิมลัชนัทนสภาวะอากาศ    (เอกสารแนบหมายเลข 1 )                                                    
 ประธานในที�ประชุมแจง้ว่า ทาง สมอ.ไดส้ง่หนงัสอื เลขที� อก0704/20904 ลงวนัที� 16 สงิหาคม 2562 เรื�องขอ
ความอนุเคราะหข์อ้มลูการทดสอบความทนนํ�าและความทนด่างของสอีมิลัชนัใชง้านทั �วไป และขอ้มูลเพื�อพจิารณาแบ่งชั �นคุณภาพ
ของสอีมิลัชนัทนสภาวะอากาศ มายงันายกสมาคม ทางนายกสมาคมจงึขอปรกึษาคณะกรรมการและที�ปรกึษาเกี�ยวกบัเรื�องนี� 
 คุณเอกพทิย ์จาก บ.โจตนั ไทย ซึ�งเป็น 1 ในคณะอนุกรรมการ ร่าง มอก.สนํี�าทั �ง 4 ฉบบั แจง้ในที�ประชุมว่า 
การประชุมคณะอนุกรรมการครั �งล่าสดุไดพ้จิารณา 2 ร่างมาตรฐาน คอื มอก.272-2549 และ มอก.2321-2549 โดยในที�ประชุมมมีติ
ที�จะปรบัหลกัเกณฑข์องร่าง มอก. ดงันี� 
 1. ความทนนํ�า (สาํหรบั มอก.272-2549) มบีรษิทัผูผ้ลติบางรายไดส้ง่หนงัสอืเรยีกรอ้งใหม้กีารทดสอบจากเดมิ 

4 วนัเป็น 7 วนั ซึ�งในดา้นผูบ้รโิภค เช่น กรมโยธาธกิาร , สถาปนิก มองว่าเป็นขอ้ดจีงึอยากใหม้กีารปรบัหลกัเกณฑใ์นการทดสอบ  

สว่นในดา้นของผูผ้ลติบางรายไม่อยากใหม้กีารปรบั จงึเป็นที�มาของการออกหนงัสอืมายงันายกสมาคมผูผ้ลติสไีทยในครั �งนี� 
 2. ความทนด่าง (สําหรับ มอก.272-2459)  ให้ปรบัวิธีทดสอบ จากการใช้ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ เป็น 

โซเดยีมไฮดรอกไซดค์วามเขม้ขน้ 0.1M เพื�ออา้งองิตามมาตรฐานของประเทศสงิคโปร ์

 3. การแบ่งชั �นคุณภาพ ทางภาครฐัและผู้ผลติบางรายมคีวามต้องการให้มกีารแบ่งรุ่นในเกรดสทีนสภาวะ

อากาศ มอก.2321-2459 แต่กย็งัเป็นที�ถกเถยีงในที�ประชุม ทาง สมอ.จงึไดอ้อกหนงัสอืมาถงึสมาคมเกยีวกบัหวัขอ้นี� 
 คุณเพชรรตัน์ เสนอให้ทางสมาคมฯทําแบบสอบถามส่งให้กบัผู้ผลิตว่า เห็นด้วย หรือ ไม่เหน็ด้วยกบัการ

ปรบัเปลี�ยนมาตรฐาน มอก.นี� ที�ประชุมเหน็ดว้ยกบัขอ้เสนอ โดยประธานในที�ประชุม จะทาํแบบสอบถามและสง่ออกไปใหส้มาชกิ 

 คุณวเิชยีร แจ้งว่า ในการร่างมาตรฐานเมื�อคราวที�แล้ว คุณวิเชียรได้ขอเป็นผู้สงัเกตุการณ์และเสนอความ

คดิเหน็ไปว่า มอก.เป็นมาตรฐานแห่งชาตคิวรมวีาระเดยีว ทางผูบ้รโิภคกย็อมรบัแลว้ ไม่จาํเป็นตอ้งมกีารแบ่งชั �นมาตรฐานอกี 

 คุณสายณัต ์แจง้ว่า ปจัจุบนัสมีทีั �งแบบไฮทเ์กรดและโลวเ์กรด มองว่า สมอ.ควรวางมาตรฐานตรงกลาง ไม่ใช่

การปรบัปรุงคุณภาพสเีพื�อเอื�อบรษิทัใดบรษิทัหนึ�ง ถา้จะวางมาตรฐานแบบนั �นตอ้งลอ้ไปกบัทางรฐับาลซึ�งทางรฐับาลยงัไม่ไดม้กีาร

รอ้งขอ และการแบ่งเกรดชั �นคุณภาพน่าจะเป็นขอ้ตกลงระหว่างผูซ้ื�อกบัผูผ้ลติ ไม่ควรนํามาแบ่งชั �นโดยใช ้มอก.เป็นตวักาํหนด 

 คุณเพชรรตัน์ แจง้ว่า ใหท้างสมาคมแจง้กลบัทางสมอ.ไปว่า หลกัเกณฑท์ี�เสนอปรบัมานั �น ไม่เป็นไปตามหลกั

สากล ไม่ตอบโจทยเ์รื�องขอ้กงัวลของผูบ้รโิภค ในการที�ม ีมอก.หลายเกรด อกีอย่างเรื�อง LOW VOC กไ็ม่มเีหตุผลประกอบดา้น

สิ�งแวดลอ้ม 

 คุณเอกพทิย์ แจ้งว่า เรื�องโลหะหนัก มีการปรบัไปแล้วเมื�อปี พ.ศ.2514 โดยองิจากมาตรฐานของประเทศ

สงิคโปร ์ในสว่นของ LOW VOC ทางผูใ้ชต้้องการใหม้โีดยไม่ไดแ้บ่งภายนอกหรอืภายใน แต่ทางผูผ้ลติไม่อยากใหม้กีลวัว่าจะทบั

ซอ้นกบัสลากเขยีว และผูผ้ลติแจง้ว่าค่าใชจ้่ายในการพฒันาสตูร LOW VOC ค่อนขา้งสงู ซึ�งในที�ประชุมคณะอนุกรรมการเสนอให้
ใชเ้กณฑก์ารวดั VOC ใหอ้งิจากฉลากเขยีวทั �งหมด ทั �ง มอก.272-2549 และ มอก.2321-2459 
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 คุณศราวุฒ ิแจง้ว่า มอก.272-2459 และ มอก.2321-2549 ต่างกม็หีวัขอ้เนื�อหาในตวัเองอยู่แลว้ ในขอ้3 จะทน
ไดก้ี�ปีนั �น ทาง สมอ.คงไม่เขา้ใจในกระบวนการของแต่ละบรษิทั และในการตดัสนิใจในการเลอืกซื�อของทางภาครฐัและผูบ้รโิภคนั �น
ขึ�นอยู่กบัว่าจะตดัสนิใจเลอืกซื�ออย่างไร ในสว่นตวัมองว่าไม่น่าจะมกีารแบ่งเกรด เพื�อใหเ้กดิความสบัสน 

 

มติที�ประชุม   -ทางสมาคมจะทําจดหมายตอบกลบัทาง สมอ.ไปว่า ไม่สามารถทดสอบหรอืให้คําตอบตามช่วงเวลาที� สมอ.
กาํหนด ดว้ยเหตุผลที�ว่าขอ้มลูและเหตุผลที�ปรบัปรุงร่างยงัไม่ชดัเจน และสมาชกิยงัไม่มคีวามกระจ่างในเรื�องนี� 
 -ที�ประชุมไม่เหน็ดว้ยกบัการปรบัเปลี�ยนเกณฑ์ มอก.272-2549 และ มอก.2321-2549 และเหน็พ้องใหอ้อก

หนงัสอืสอบถามความคดิเหน็จากสมาชกิสมาคมแลว้รวบรวมเพื�อแจง้กลบั สมอ.ในภายหลงั 

 

3.5 หารือขอความคิดเห็นจากที�ประชุมในการทํางานร่วมกนัในการนําเสนอหลกัเกณฑ์ร่างมาตรฐาน
ต่างๆกบัทางสาํนักมาตรฐานผลิตภณัฑอ์ตุสาหกรรม  

 ประธานในที�ประชุม อยากขอความร่วมมอืถงึบรษิัทสมาชกิใหม้กีารพูดคุยและหารอืร่วมกนัภายในสมาคมฯ

ก่อนที�จะมกีารนําเสนอขอเปลี�ยนหลกัเกณฑข์อง มอก.ต่างๆ เพื�อใหเ้ป็นขอ้สรุปร่วมกนัของสมาคมฯ 

 

มติที�ประชุม  ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 4 ประธานกลุ่มต่างๆ รายงานผล การติดตามเรื�องต่างๆ ที�ได้รบัมอบหมาย 

- คุณสชุาต ิประธานกลุ่มการคา้ – รายงานการประชุมร่วมกบัสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย (ลาการประชุม) 

- คุณเพชรรตัน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรม และ ประธานกลุ่มความปลอดภยัและอาชวีอนามยั  

- คุณสายนัต ์ ประธานกลุ่มสิ�งแวดลอ้ม (แทน) ไม่มขีอ้มลูเพิ�มเตมิ 

- คุณปภชิชั ประธานกลุ่มสารสนเทศ – การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์องสมาคมฯ  

ขอไปศกึษาขอ้มลูเรื�อง Content ที�จะอพัเดทบนเวปไซตข์องสมาคม และจะนํามารายงานที�ประชุมในครั �งต่อไป 

- คุณวชิยั ประธานกลุ่มสมาชกิสมัพนัธ ์– การเพิ�มยอดสมาชกิสมาคม (ลาการประชุม) 

 

มติที�ประชุม ที�ประชุมรบัทราบ 

 

วาระที� 5 เรื�องอื�นๆ       

 คุณพิริยะ แจ้งในที�ประชุมว่า จะขอเบิกยอดจากบญัชีออมทรัพย์ ที�มีอยู่ 7-800,000 บาท ขอเบิกยอดออกมา 

330,000 บาท เพื�อเอาไปเขา้ฝากประจํา ธ.ทสิโก ้เดมิมยีอดฝาก 1,171,006.23 บาท + 330,000 บาท = 1,501,006.23 บาท 

ดอกเบี�ย 1.5%       

 ประธานในที�ประชุมแจง้ในที�ประชุมว่า เรื�องการทําวจิยัวเิคราะหข์อ้มูล  โดยว่าจา้ง มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทยนั �น
ทางนายกสมาคมไดม้โีทรไปคุยรายละเอยีดแลว้ ค่าใชจ้่ายเริ�มตน้ที� 1,000,000 บาท ซึ�งเป็นค่าใชจ้่ายที�สงูมาก  

                                                                             

มติที�ประชุม ที�ประชุมอนุมตัใิหเ้บกิยอด 330,000 บาท จากบญัชอีอมทรพัยข์องสมาคม เพื�อเขา้ฝากประจาํ ธ.ทสิโก ้และ  
                  ไม่อนุมตัเิรื�องการว่าจา้งการทาํวจิยัฯ 
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ปิดการประชุม เวลา 16.45  น.    

 

 

                                                                                                       
ผูบ้นัทกึการประชุม: นางพชิญานนัท ์ ภานาทรพัยถ์าวร 

 

ผูต้รวจแกไ้ข: นางสาวสจุติรา  โฆสวรรณะ 

 

 ผูร้บัรองการประชุม: นางเพญ็นภา  โหสกุล 

 9  กนัยายน พ.ศ.2562 
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