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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  2557 
วันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2558  เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ  ห้องแกรนด์ ซี ชั้น 4  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

ถ. ก าแพงเพชร 6  เขตหลักสี่   กรุงเทพมหานคร 
 

 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557  วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์ ซี             

ชั้น 4  โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนก าแพงเพชร 6 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกอบด้วย 
กรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญ 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายวิชัย  เบญจรงคกุล กล่าวเปิดประชุม  :  ผมในฐานะนายก สทค. และประธานที่ประชุม  ขอต้อนรับ
กรรมการบริหาร สมาชิกนิติบุคคล และสมาชิกสามัญทุกท่านที่ได้เสียสละ
เวลามาเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ขณะนี้ได้รับข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนว่า ในวันนี้มีสมาชิกสามัญ และสมาชิกนิติบุคคล       
มาเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมกันแล้ว ประกอบด้วย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 
จ านวน 108 ราย  สมาชิกสามัญรายปี จ านวน 117 ราย รวม 225 ราย           
คิดเป็นคะแนน 225 คะแนน และสมาชิกนิติบุคคล จ านวน 34 ราย คิดเป็น
คะแนน 148 เสียง รวมสมาชิกทั้งหมด 259 ราย รวมเป็นคะแนนทั้งหมด 
373 เสียง ถือว่าครบเป็นองค์ประชุมของการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
2557 ตามข้อบังคับหมวดที่ 10 ข้อ 28  ดังนั้น ผมในฐานะนายก สทค. และ
ประธานที่ประชุม  จึงขอเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ณ บัดนี้ 

 

วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน สืบเนื่องจากข้อบังคับของ สทค. ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 
โดยให้จัดขึ้นภายในเดือนมีนาคมของทุกปี เว้นแต่ปีใดมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถ
จะจัดให้มีขึ้นได้ภายในเดือนมีนาคม ให้ขยายเวลาได้ไม่เกิน 90 วัน ดังนั้น 
สทค. จึงได้จัดมีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ในวันนี้ถือว่า สทค. ได้
ด าเนินการตามข้อบังคับของ สทค. หมวดที่ 10 ข้อ 27(1) กระผมในฐานะ
นายก สทค. และประธานที่ประชุม จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 
 

ประธาน ตามที่ สทค. ได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556  
ของ สทค. ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557 ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมให้แก่สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าว
ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง  และผ่านการพิจารณารับรองจาก 
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คณะกรรมการบริหารฯ ชุดที่ 11 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการ
บริหารฯ มีความเห็นว่า เป็นรายงานการประชุมที่ถูกต้อง จึงขอเสนอให้          
ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2556 
ดังกล่าว 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองว่าเป็นรายงานการประชุม
ที่ถูกต้องของ สทค. 

 

วาระท่ี 3  เรื่องพิจารณารายงานผลการด าเนินกิจกรรมประจ าปี 2557 
 

ประธาน ตามที่ สทค. ได้จัดส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้แก่
สมาชิกทุกท่านแล้ว โดยรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ดังกล่าว  
คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุม
ได้รับทราบผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ในรอบปี 2557 จึงขอให้       
คุณวิวัฒน์ สุทธิภาค เลขาธิการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

 

เลขาธิการ ขอรายงานผลการด าเนินกิจกรรมของ สทค. ประจ าปี 2557 แบ่งตาม 
ลักษณะออกไดเ้ป็น 8 ประเภท ดังนี้ 
 

1. ด้านการศึกษา การระดมความคิดเห็น และน าเสนอนโยบายของ
ประเทศด้านโทรคมนาคม สทค. ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้รวม
ทั้งหมด 12 ครั้ง 
 

2. ด้านเผยแพร่ความรู้  การจัดอบรม และการให้การศึกษาด้าน
โทรคมนาคม และส่วนที่ เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับวิชาชีพด้าน
โทรคมนาคม  สทค. ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 1 ครั้ง 

 

3. ด้านการให้การส่งเสริม สนับสนุน และให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  เอกชน และสมาคมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมและสร้างประโยชน์
ให้กับประเทศ สทค. ได้แต่งตั้งผู้แทนฯ เพ่ือเข้าร่วมเป็นที่ปรึกษา 
กรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานในหน่วยงานต่างๆ            
ที่ เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม เพ่ือร่วมให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการโทรคมนาคมของ
ประเทศโดยรวม ทั้งนี้ สทค. ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 
17 ครั้ง 

 

4. ด้านการติดตามความรู้ และความก้าวหน้าทางโทรคมนาคม  สทค. 
ได้เข้าร่วมด าเนินกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 47 ครั้ง 
 

5. ด้านการส่งเสริม และกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกของ 
สทค. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สทค. ได้จัดกิจกรรมนี้รวมทั้งหมด 
4 ครั้ง 
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6. ด้านการจัดท าพิมพ์ และเผยแพร่ข่าวสารด้านโทรคมนาคม  สทค. 
ได้ด าเนินการจัดท าเว็บไซด์ของ สทค. เพ่ือเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสาร
ต่างๆ ตลอดจนความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคม 
และเทคโนโลยีอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องให้สมาชิกและบุคคลผู้สนใจทั่วไป  

 

7. ด้านสมาชิกภาพของ สทค. 
ในระหว่างเดือนมกราคม 2557– ธันวาคม 2557 สทค. มีสมาชิกใหม่

เพ่ิม จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 3 ราย และสมาชิก
สามัญรายปี 2 ราย 

เมื่อสิ้นเดือนธันวาคม 2557 สทค. มีสมาชิกรวม 1,022 ราย 
ประกอบด้วย สมาชิกนิติบุคคล 51 ราย สมาชิกสามัญตลอดชีพ 792 ราย 
และสมาชิกสามัญรายปี 179 ราย 

 

8. ด้านสถานภาพการเงิน 
เมื่อสิ้นปี 2556 สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,997,179.21 บาท  

ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) 
จ านวน 614,462.98 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน 
และอุปกรณ์) จ านวน 6,382,716.23 บาท ในระหว่างปี 2556 สทค. ด าเนิน
กิจการมี รายได้  จ านวน 4 ,600 ,899 .90  บาท มี รายจ่ ายจ านวน  
4,139,808.80 บาท มีรายไดสู้งกว่ารายจ่ายจ านวน 461,091.10  บาท 

เมื่อสิ้นปี 2557 สทค. มีสินทรัพย์รวมจ านวน 6,879,895.66 บาท  
ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) 
จ านวน 650,663.59 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน 
และอุปกรณ์) จ านวน 6,229,232.07 บาท ในระหว่างปี 2557 สทค. ด าเนิน
กิจการมี รายได้  จ านวน 3 ,172 ,986 .22  บาท มี รายจ่ ายจ านวน  
3,193,267.20 บาท มีรายได้น้อยกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 20,280.98 บาท 

จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินกิจกรรมของ 
สทค. ในรอบปี 2557 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินกิจกรรมการของ สทค. ในรอบปี 
2557 

 

วาระท่ี 4  เรื่องพิจารณารับรองงบดุลประจ าปี 2557 
 

ประธาน สทค. ได้จัดท างบดุล ประจ าปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านล่วงหน้าไปพร้อมหนังสือ      
เชิญประชุมแล้ว โดยรายงานงบดุลประจ าปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริหารฯ 
ชุดที่ 11 ได้พิจารณาแลว้ เห็นควรรับรองงบดุลประจ าปี 2557 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป จึงขอให้         
ดร. ชุติเดช บุญโกสุมภ์ เหรัญญิก เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

 

เหรัญญิก ขอรายงานสถานภาพการเงินของ สทค. ในปี 2557 สทค. มีรายได้จ านวน  
3,172,986.22 บาท มีรายจ่าย จ านวน 3,193,267.20 บาท มีรายได้น้อยกว่า 
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ค่าใช้จ่าย จ านวน 20,280.98 บาท มีสินทรัพย์รวม จ านวน 6,879,895.66  
บาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน) 
จ านวน 650,663.59 บาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ที่ดิน อาคาร เงินทุน 
และอุปกรณ์) จ านวน 6,229,232.07 บาท   

 

มติที่ประชุม               ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุลของ สทค. ซึ่งผ่านการตรวจสอบ 
 จากผู้สอบบัญชีประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   

 

วาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีประจ าปี และก าหนดค่าตอบแทน 
 

ประธาน ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน นั้น ตามข้อบังคับ สทค. ได้
ก าหนดให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีและก าหนดค่าตอบแทน         
ในการนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง  คุณหิรัญญา มีนะธานิน ผู้สอบบัญชี          
รับอนุญาตเลขทะเบียน 6493  เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 ของ สทค. 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีรายนามดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับ 
สทค. แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริหารฯ เห็นควรเสนอให้            
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของ สทค. ประจ าปี 2558 เป็นจ านวน
เงิน 12 ,000. - บาท (หนึ่ งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ให้แก่ คุณหิรัญญา               
มีนะธานิน ทั้งนี ้ในปี 2557 มีอัตราค่าตอบแทนเดิมเป็นจ านวนเงิน 12,000.- 
บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง คุณหิรัญญา มีนะธานิน 
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 6493 เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 
ของ สทค. โดยก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2558  เป็นจ านวนเงิน 12,000  
บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาท) 

 

วาระท่ี 6  เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 (2558 – 2560) 
 

ประธาน เนื่องจากคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดปัจจุบัน (ชุดที่ 11) จะครบวาระ
การด ารงต าแหน่ง 2 ปี ตามข้อบังคับของ สทค. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558  
ดังนั้น จะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดใหม่ (ชุดที่ 12) 
ขึ้นด ารงต าแหน่งแทน โดยที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สทค.         
ชุดที่ 11 ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 และครั้งที่ 2/2558  
เมื่ อวันที่  7  เมษายน 2558  ได้ ก าหนดให้  สทค.  จัดการ เลือกตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12  ที่ควรจะพึงมีได้ จ านวน 30 คน         
ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 (2558 – 2560) ขึ้น 
ประกอบด้วย นายสุชัย รอยวิรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ,นายธนกร           
เกษมสิน, นางสาว ณัฐกาญจน์  ช่วงหาราช, นางสาววราภรณ์ พัชราภา และ
นางสาววารินทร์ธร อิสรีย์วิกุล เป็นกรรมการ จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 โดยมี นายสุชัย รอยวิวัฒน์ 
ประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการต่อไป 
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ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
 

 ขอชี้แจงขั้นตอนและวิธีการการลงคะแนน ดังนี้ บัตรที่ใช้ส าหรับลงคะแนน
เลือกตั้งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ และสมาชิกนิติบุคคล
โดยจะมีสีที่แตกต่างกันตามประเภท และหน่วยของสมาชิก เมื่อสมาชิก
ลงทะเบียนแล้วจะได้รับบัตรเลือกตั้งตามประเภทสมาชิก บัตรเลือกตั้งทุกใบ
จะได้รับการประทับตราของ สทค. หลังจากที่สมาชิกได้ลงทะเบียนเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว หากไม่มีการประทับตราถือว่าเป็นบัตรโมฆะ การลงคะแนน
จะต้องใช้เครื่องหมายกากบาทลงในช่องเครื่องหมายหน้าชื่อบุคคลที่ประสงค์
จะเลือกจ านวนไม่น้อยกว่า 15 คน แต่ไม่เกิน 30 คน เท่านั้น เมื่อด าเนินการ
แล้วให้พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อย แล้วน าไปหย่อนในหีบบัตรเลือกตั้ง          
ด้วยตนเอง หากมีการแก้ไขกระท าได้โดยการขีดฆ่าและเซ็นชื่อก ากับ ทั้งนี้        
กล่องบัตรเลือกตั้งจะแยกออกเป็น 2 กล่อง ประกอบด้วย กล่องส าหรับ
สมาชิกสามัญ และกล่องส าหรับสมาชิกนิติบุคคล และก่อนที่จะลงคะแนน 
เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม  
จึ ง ข อ ใ ห้ ที่ ป ร ะชุ ม พิ จ า รณ า เ ส น อชื่ อ ก ร ร ม กา ร จ า น วน  3  ท่ า น                      
เป็นคณะกรรมการนับคะแนน เพ่ือท าหน้าที่ดูแล รวบรวมผล แล้วรายงาน 
ผลการนับคะแนนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ โดยหลังจากปิดหี บ
เลือกตั้ง กรรมการนับคะแนนจะน าบัตรเลือกตั้งที่มีอยู่ในหีบทั้งหมดมาให้
คณะท างานนับคะแนนทั้ง 7 คณะ ดังนี้  คณะที่ 1 และคณะที่ 3 ท าการแยก
บัตรดี – บัตรเสีย และนับคะแนนสมาชิกนิติบุคคล คณะที่ 2 ท าการแยก 
บัตรดี – บัตรเสียของสมาชิกสามัญ แล้วส่งให้คณะที่ 4 – 7 ท าการนับ
คะแนน โดยคณะท างานนับคะแนนทั้งหมดมาจากผู้แทนของสมาชิก            
นิติบุคคล หน่วยงานละ 3 ท่าน ประกอบด้วย บมจ. ทีโอที, บมจ. กสท 
โทรคมนาคม, บมจ. แอดวานซ์ อินไฟร์ เซอร์วิส, บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น 
และบมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น เมื่อท าการนับคะแนนเป็น          
ที่เรียบร้อยแล้วให้คณะท างานฯ รายงานผลต่อกรรมการตรวจนับคะแนน 
เพ่ือกรรมการตรวจนับคะแนนจะได้ประมวลผลรายงานต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งฯ เพ่ือพิจารณาประกาศผลต่อที่ประชุมต่อไป 

 

 เนื่องจากยังไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอชื่อกรรมการตรวจนับคะแนน ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ จึงเสนอให้พักการประชุม และจะเริ่มประชุม
ใหม่ในเวลา 14.50 น. 

 
เริ่มประชุมอีกครั้งในเวลา 14.50 น. 
 
 

ที่ประชุม ได้เสนอชื่อ นายพิชิต  แก้วมาคูณ นายรักชาติ ขณะรัตน์ และนายกิตติศักดิ์ 
สมเสข เป็นกรรมการนับคะแนน 
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ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
 

 มีสมาชิกเสนอชื่อกรรมการนับคะแนน จ านวน 3 ท่าน คือ นายพิชิต       
แก้วมาคูณ ,นายรักชาติ  ขณะรัตน์ และนายกิตติศักดิ์ สมเสข จึงขอที่ประชุม
รับรองรายชื่อทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนนในครั้งนี้  

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองเป็นเอกฉันท์ 
 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
ขอให้เจ้าหน้าที่ กรรมการนับคะแนน และคณะท างานนับคะแนนเข้าประจ า 
ณ จุดที่ตนเองรับผิดชอบ และขอเชิญสมาชิกทุกท่านท าการหย่อนบัตร
เลือกตั้ง ณ จุดที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 

สมาชิกได้เริ่มลงคะแนนเพื่อหย่อนบัตรเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 15.02 น.  และเม่ือถึงเวลา 16.00 น. ประธาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ท าการปิดหีบลงคะแนน แล้วมอบให้กรรมการนับคะแนน และ
คณะท างานฯ ด าเนินการนับคะแนนจนเสร็จสิ้นในเวลา 18.05 น. โดยกรรมการนับคะแนนได้รายงาน     
ผลการนับคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ พิจารณา และประกาศผลการเลือกตั้งฯ ต่อที่ประชุม 
 
 

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ 
 

ขณะนี้ได้รับรายงานจากกรรมการตรวจนับคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอ
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 (2558 -2560)  
โดยเรียงอันดับผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจ านวน 30 คน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 ต่อไป ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 

อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - ชื่อสกุล คะแนนรวม 

1. 17 นางปรีญาภรณ์  ตั้งเผ่าศักดิ์ 349 

2. 2 นายขจรศักดิ์  สิงหเสนี 348 

3. 23 นายรังษี  วนเศรษฐ 344 

4. 38 นางอรพินท์  ไอยะรา 332 

5. 4 ผศ.ดร.จิรศิลป์  จยาวรรณ 322 

6. 16 นายประสงค์  เรืองศิริกูลชัย 320 

7. 1 ดร.ก าธร ไวทยกุล 315 

8 10 คุณฐิติฏฐ์  นันทพัฒน์สิริ 315 
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อันดับที่ หมายเลข ชื่อ - ชื่อสกุล คะแนนรวม 

9. 31 คุณศุภชัย  เจียรวนนท์ 307 

10. 24 คุณรังสรรค์  จันทร์นฤกุล 295 

11. 36 ดร.อธิป  อัศวานนท์ 292 

12. 18 นายปัญญาสาร  ปริศวงศ์ 291 

13. 27 นายวัฒน์ชัย  วิไลลักษณ์ 271 

14. 9 นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 264 

15. 15 นายประสงค์  บุศปพงศ์ 262 

16. 28 นายวิวัฒน์  สุทธิภาค 242 

17. 22 ดร.มนต์ชัย  หนูสง 233 

18. 6 ดร.ชุติเดช  บุญโกสุมภ์ 231 

19. 11 นายนฤพนธ์  รัตนสมาหาร 222 

20. 29 นายวีรวัฒน์  เกียรติพงษ์ถาวร 217 

21. 33 นายสุทธิชัย  ชื่นชูศิลป์ 217 

22. 39 นางอารียา  นกพลับ 215 

23. 37 นายอนันต์  วรธิติพงศ์ 208 

24 13 นายบุญชัย  เบญจรงคกุล 205 

25. 34 ดร.สุพจน์  เธียรวุฒ ิ 202 

26. 21 นายพิบูลย์  จงเลิศวณิชกุล 191 

27. 5 นายชาร์ลส์ แฟรงค์ ชิคอะเรลี่ จูเนียร์ 186 

28. 30 นายวีระ  รัตนแสงเสถียร 186 

29 25 นายเลิศรัตน์  รตะนานุกูล 169 

30. 12 นายบัญชา  กลั่นประยูร 166 
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ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ใดคัดค้าน คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ  จะประกาศผลการ
เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สทค. ชุดที่ 12 อย่างเป็นทางการให้แก่สมาชิก 
สทค. ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซด์ต่อไป 

 

มติที่ประชุม  ไม่มีผู้ใดคัดค้าน และเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

วาระท่ี 7  อ่ืนๆ  
 

 -  ไม่มี  -  
 
ประธาน การด าเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ในวันนี้ได้เสร็จสิ้นแล้ว ผม 

ในนามของนายก สทค. และประธานที่ประชุม ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน      
ที่เสียสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมในวันนี้  จึงขอปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2557 ณ บัดนี้ 

 
 
ปิดประชุมเวลา 18.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
          (นายวิวัฒน์  สุทธิภาค)           (นางสาวพัชรี  พงศ์นิรชร) 
                เลขาธิการ                               ผู้จดบันทึกการประชุม 
 
 
 
 
 
 

(นายวิชัย  เบญจรงคกุล) 
       นายกสมาคม 


