
วาระการประชุม

วาระท่ี 1 เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2560

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 เร่ืองปฎิทินกิจกรรมท่ีจะท าระหว่างปี 2560 - 2561

         - การจดังานท าบญุเล้ียงพระเปิดสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

3.2 เร่ือง WEB SITE เพ่ือการประชาสมัพนัธ์

วาระท่ี 4 เร่ืองรายรับรายจ่ายของสมาคม

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ ถา้มี

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือทีเ่ข้าร่วมประชุม

1. นายจตุรงค์ ตุลสุข ปฎิคม(ประธานในท่ีประชุม)

2. นายอุดมเดช เดชเกิด นายทะเบียน

3. นายมานิต แสงจนัทร์ กรรมการ

4. นายณฐัวงค์ อนนัตะ กรรมการ

5. นายเอกรินทร์ ขนุศรี กรรมการ

6. นายเสกสรรค์ สงัขท์อง กรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภาระกิจอ่ืน

1. นายสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ นายกสมาคม

2. นายสุทธิชยั มณีรัตน์พงษสุ์ข อุปนายกสมาคมคนท่ี1และเลขานุการ

3. นายสุชาติ สหวงศว์รการ อุปนายกสมาคมคนท่ี2

4. นายสุมิทธ์ สร้อยอ ามาตย์ เหรัญญิก

5. นายสมศกัด์ิ ชูสงัข์ กรรมการ

6. นายสมชาย เก่งกิจขจรชยั กรรมการ

7.นายปรเมษฐ์ ศรีเสถียร กรรมการ

8.นายโสภณัฑ์ พฤกษสิทธิ กรรมการ

9.นายพิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดบั กรรมการ

10.นายอรุณ คงพว่ง กรรมการ

11. นายรัตนจิตร สมชยัชนะ กรรมการ

วนัอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสมาคมโลหะเฟืองเหนือ

สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

METAL NORTH GEAR ASSOCIATION
เลขที ่21/1 หมูท่ ี ่7 ต ำบลคลองขอ่ย อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี11120 

โทรศพัท/์โทรสำร 0-2052-0755 E-mail : metal.mng@gmail.com

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหะเฟืองเหนือ คร้ังที่ 4/2560

*****************************************************************************************************



เร่ิมประชุมเวลา 17.00 น.

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

ประธานในท่ีประชุมแจง้ให้ทราบ ดงัน้ี

คุณอุดมเดช(นายทะเบียน)แจง้จ านวนสมาชิกสามญั ดงัต่อไปน้ี

       - สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  จ  านวน 17 คน

       - สมาชิกสามญัรายปี  จ  านวน 138  คน

       - สมาชิกสามญัตลอดชีพ  จ  านวน 25 คน

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่3/2560

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 3/2560 โดยไมมี่การแกไ้ขเพ่ิมเติม

วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 เร่ืองปฎทินิกิจกรรมทีจ่ะท าระหว่างปี 2560 - 2561

         - การจดังานท าบญุเล้ียงพระเปิดสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือในวนัท่ี 2 ธนัวาคม 2560

คุณมานิตย ์ไดส้รุปค่าใชจ่้ายทั้งหมด 74,939 บาท 

คุณอุดมเดชแจง้ยอดผูเ้ขา้มาร่วมงานทั้งหมด 89 คน

คุณอุดมเดชแจง้ยอดเส้ือสมาคมคงเหลือ 11 ตวั (XL = 6ตวั ,2XL =  1ตวั ,3XL =  4ตวั) โดยจดัท าเพ่ิมอีก120ตวั

และธงท่ีระลึกคงเหลือ 49 ผืนโดยจะจ าหน่ายในราคา349บาท(รวมค่าส่ง)ต่อไป

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

3.2 เร่ือง WEB SITE เพ่ือการประชาสัมพันธ์

เร่ืองของ WEB SITE สมาคมฯก าหนดให้คุณสุมิทธ์เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการทั้งหมด โดยให้น ารายละเอียดทั้งหมด

มาเสนอในการประชุมคร้ังหนา้โดยก าหนดช่ือWeb Site ต่างๆดงัน้ี

1.www.สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ.com

2.www.metal-north-gear-association.com

3. www.m.n.g.com

หรือช่ืออ่ืนๆท่ีเหมาะสม

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบโดยขอให้แลว้เสร็จภายในเดือนมกราคมปี2561

วาระที ่4 เร่ืองรายรับรายจ่ายของสมาคม

คุณมานิต กรรมการ (ปฎิบติังานแทนเหรัญญิก) แจง้ยอดเงินในบญัชีธนาคารออมสินลงวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2560 

       เป็นจ านวนเงิน 183,725 บาท

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ 

 คุณมานิตเสนอจดังานวนัเด็กในวนัเสาร์ท่ี 13 มกราคม 2561  เวลา 9.00น.- 13.00น. ณ.ท่ีท  าการสมาคมฯโดยให้บตุรหลาน

ของสมาชิกและเด็กๆในพ้ืนท่ีไดเ้ขา้ร่วมในกิจกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัชุมชนและสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม

วนัเด็กแห่งชาติ

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมอนุมติังบประมาณการจดังาน 15,000 บาท เป็นค่าอาหาร เคร่ืองด่ืมและค่าของรางวลัต่างๆ โดยให้คุณมานิต

คุณเสกสรรคแ์ละคุณเอกรินทร์ รับผิดชอบด าเนินกิจกรรมดงักล่าว 



คุณเอกรินทร์ ขอทนุสนบัสนุนโครงการ " ปันน ้าใจคลายหนาวสู่นอ้ง" มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กบัโรงเรียนตชด.บา้นนุชเทียน 

อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยร่วมกบักลุ่มศิษยเ์ก่าค่ายอาสาราชมงคลพระนครเหนือ-ใต-้ชุมพรเขต-โชติเวช โดยมีวตัถุประสงค์

เพ่ือตอบแทนและทดแทนบญุคุณแผน่ดินไทย ตามวตัถุประสงคข์องสมาคม โดยมีก าหนดการมอบเงิน/ส่ิงของในวนัท่ี 30 ธนัวาคมน้ี

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบและจะเสนอพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา  19.00 น.

(นายอุดมเดช    เดชเกิด)

ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจ/รับรอง

(นายจตุรงค ์   ตุลสุข)
นายทะเบียน ปฎิคม


