
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 14/2552 
สมาคมพอคาไม  

วันพธุที่ 26 สิงหาคม 2552 เวลา 18:00 – 21:00 น. 
ณ หองประชุม ช้ัน 2 อาคารสมาคมพอคาไม 

 

กรรมการบริหารเขารวมประชุม 
1. คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ  บจก. อุตสาหกรรมดีสวัสด์ิ    นายกสมาคมฯ 
2. คุณทวีสิน ภาณุพัฒนพงศ  บจก.โกลดนกรุพมาสเตอรเทรด  อุปนายก 
3. คุณเอกชัย  ตัง้กิจงามวงศ  หจก. ลายวิจิตร    อุปนายก 
4. คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข  บจก. ลีโอวูดอิมแพ็ค   ผูแทนอุปนายก 
5. คุณชัยธนา ชปูระภาวรรณ  บจก. สินอุดมพาณิชย (1981)  ผูแทนอุปนายก 
6. คุณเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน  บจก. ไมลายวิจิตร   เลขาธิการ 
7. คุณสุพจน สนชัยวานชิ   บจก. ประกอบอินเตอรลัมเบอร  ผูแทน ผช.เลขาธิการ 
8. คุณบัณฑูร คณุานพรัตน   หจก. เจาฮะเฮงคาไม   เหรัญญิก 
9. คุณการุณ ไกรระว ี   หจก. ออมใหญคาไม   สมาชิกสัมพันธ 
10. คุณดุสิต ผองเมฆินทร   บจก. คุงโหมว    ผช.สมาชิกสัมพันธ 
 
ผูเขารวมประชุมจากสมาคม/องคกรตาง ๆ  
11. คุณประดิษฐ พบสุข   ที่ปรึกษาสมาคมดานกฎหมายปาไม 

 
  คุณจิรวัฒน  ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณ คณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ ที่สละเวลาเขารวมประชุมในครั้งน้ี  กลาวเปดประชุมเวลา 18.40 น. 
 

วาระที่  1 ประธานแจงเพื่อทราบ 
  1.1 คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ แจงวา คุณกมล เกิดบัณฑิต นายกกิตติมศักด์ิ หาง
หุนสวนจํากัด กมลกิจคาวัสดุกอสราง มอบเงินเพ่ือบริจาคใหสมาคมฯ เปนจํานวนเงิน 20,000 บาท ทางสมาคมฯ 
ตองขอขอบคณุไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 

1.2 รายงานกิจกรรมประจําเดือน  
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงกิจกรรมและการประชุม

ประจําเดือนสิงหาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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วันท่ี กิจกรรม สถานท่ี ผูเขารวม
ประชุม 

30 ก.ค. 52 
 

ประชุมโครงการ “เศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ
ไทย” กับกรมทรัพยสินทางปญญา 
 

กระทรวงพาณิชย คุณจิรวัฒน 
 

9 ส.ค.52 
 

รวมเปนเกียรติ และแสดงความยินดี 
งานพิธีมงคลสมรส “คุณกรองจิต และคุณจัสติน” 
ลูกสาว คุณสมเกียรติ เหลาชาํนาญวานิช  
(นายกกิตติมศักด์ิ)  

โรงแรมเซนทารา แกรนด คณะกรรมการ 
และสมาชิก 

 

11 ส.ค.52 
 

รับเชิญเปนวิทยากรพิเศษ เรือ่ง 
“จิตสํานึกผูประกอบการอตุสาหกรรม” 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คุณจิรวัฒน 
 

14 ส.ค.52 
 

รวมประชุมคณะ 915 
“การจัดการปาไมอยางย่ังยืน” กับทาง สมอ. 

สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

คุณจิรวัฒน 

14 ส.ค.52 
 

รวมประชุม สมาพันธพัฒนาอุตสาหกรรมไมประเทศ
ไทย  ระหวาง 11 องคกร ครัง้ที่ 4/2552  
 

โรงแรมเจาพระยาปารค 
 

คุณจิรวัฒน 
 คุณเอกสิทธ์ิ  
คุณกมลทิพย 

17 ส.ค.52 
 

รวมเปนเกียรติ และแสดงความยินดี 
งานพิธีมงคลสมรส “Miss Lilian Ye และ Mr.Krit” 
ลูกชาย คุณกมล เกิดบัณฑิต (นายกกิตติมศักด์ิ) 
 

สโมสรทหารบก 
 

คณะกรรมการ 
และสมาชิก 

 

17 ส.ค.52 
 

ประชุมโครงการ “เศรษฐกิจสรางสรรคของประเทศ
ไทย”  
 

กรมทรัพยสินทางปญญา คุณจิรวัฒน 
 

18 ส.ค.52 
 

รวมประชุมพบปะสังสรรคสมาพันธหอการคา 
ไทย-จีน  
 

อาคารไทย ซซีี ถ.สาทร คุณจิรวัฒน  
คุณกิตติ 
คุณแสน 
คุณเอกชัย 
คุณกมลทิพย 

19 ส.ค.52 
 

สัมมนาเศรษฐกิจสรางสรรค กับสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  
 

โรงแรมโฟรซซีนั คุณจิรวัฒน 
 

20 ส.ค. 52 
 

ประชุมคณะทํางานเศรษฐกิจสรางสรรค  
 

สภาหอการคา 
แหงประเทศไทย 

คุณจิรวัฒน  
 

 สัมมนาเศรษฐกิจสรางสรรค กับสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย  
 

โรงแรมโฟรซซีนั 
 

คุณจิรวัฒน 
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วาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม สมัย ที่ 21 คร้ังที่ 13/2552 

  คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน  เลขาธิการสมาคมฯ ขอใหที่ประชุมอานรายงานการประชุม สมัยที่ 21 
คร้ังที่ 13/2552 

ที่ประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 21 คร้ังที่ 
13/2552    เปนเอกฉันท   

 

วาระที่  3 เร่ืองสืบเนื่อง 
3.1 ความคืบหนา เร่ือง แบงประเภทสมาชิก    

คุณประดิษฐ พบสุข ไดรายงานความคืบหนาเก่ียวกบัการแบงประเภทสมาชิกโดยแจงวา
แตเดิมทางสมาคมฯ จะกําหนดการรับสมาชิกใหมเปนกลุมเดียว ขณะน้ีคุณประดิษฐไดแบงกลุมสมาชิกขึ้นใหมเปน 
4 กลุม ประกอบดวย  

1. สมาชิกสามัญ นิติบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบการคาเก่ียวกบัการประกอบ
ธุรกิจไม ตนนํ้า (ปลูกไม) กลางน้ํา (แปรรปูไม) ปลายน้าํ (คาไมหรือจําหนายเพ่ือการสงออก) หรือ
ผูที่จดทะเบยีนเปนนิตบิุคคลถูกตองตามกฎหมาย และประกอบวิสาหกิจที่เก่ียวกบัอุตสาหกรรมไม 
ไมวาแขนงใดแขนงหนึ่งยื่นความจํานงของสมัครเขาเปนสมาชิกและคณะกรรมการบริหารรับเขา
เปนสมาชิกสามัญนิติบุคคล อัตราลงทะเบียน 100 บาท คาบํารุงรายป 3,600.- บาท โดยเริ่มนับ
จาก 1 มกราคม ของแตละป 

2. สมาชิกวสิามัญ ไดแก บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีมิไดเปนผูดําเนินกิจการคาหรือ
อุตสาหกรรมไมโดยตรง แตเปนผูดําเนินการกิจการอันเก่ียวกบัการคา หรืออุตสาหกรรมไม ที่
ประกอบอาชพีอิสระ เก่ียวการคาไมโดยมิไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลในทางอุตสาหกรรมการคา
หรือการเงินอันเก่ียวกบัการคาไม หรืออุตสาหกรรมไมที่แสดงความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิก
วิสามัญ และคณะกรรมการบริการมีมติรับเขาเปนสมาชิกวิสามัญ ลงทะเบียน 100 บาท คาบาํรุง
รายป 3,600 บาท 

3.สมาชิกสมทบ ไดแกบุคคลธรรมดาหรือนิตบิุคคลท่ีจดทะเบียนถูกตองตามกําหมายที่
ประกอบการคา หรือเปนเจาหนาที่พนักงานที่อยูในรัฐวสิาหกิจที่เก่ียวกบัการคาอุตสาหกรรมไม 
และไมเคยเปนสมาชิกสมทบมากอน ยื่นความจํานงขอสมัครเขาเปนสมาชิกสมทบในระยะเวลารอ
การตัดสินใจและคณะกรรมการบริการลงมติรับเขาเปนสมาชิกสมทบ เสียคาบํารุงครั้งเดียว 1,800 
บาท 

4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ แบงเปน 
4.1 นายกกิตติมศักด์ิ เปนตําแหนงของนายกสมาคมอดีต ที่กลายมาเปนนายก

กิตติมศักด์ิโดยอัตโนมัติ ตองเรียนเชญิเปนทางการทกุคร้ังที่มีการแตงตั้งกรรมการบริหารในวาระ
ใหม  ไมมีคาธรรมเนียม 

4.2 สวนที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ เปนความตกลงของคณะกรรมการในแตละสมัยเพ่ือ
เรียนเชิญเปนที่ปรึกษากติตมิศักด์ิตามวาระกรรมการนั้น ๆ ไดแก บุคคลผูทรงคณุวุฒิ หรือผูมีอุป
การคุณแกสมาคมซึ่งคณะกรรมการบริหารของสมาคมเห็นสมควรใหเปนสมาชิกและไดรับการตอบ
รับคําเชญิ ไมมีคาธรรมเนียม 

มติที่ประชุม มอบหมายใหคุณประดิษฐ ดําเนินการตอเพ่ือยื่นเรื่องใหกับกรมพัฒนาธุรกิจการคาตอไป 
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3.2 ความคืบหนาเร่ืองการนําเงินฝากของสมาคมฯ  เปล่ียนเปนสลากออมสิน 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ได แจงที่ประชุมวาจากการที่ที่ประชุมไดมี

มติในการประชุมคร้ังที่ผานมาที่จะนําเงินฝากของสมาคมไปซื้อสลากออมสิน จํานวน 2,000,000 บาท ในการ
ประชุมครั้งน้ีไดนํารายละเอียดเก่ียวกับสลากมาใหทางคณะกรรมการรับทราบเพ่ิมเติมดังน้ี 

สลากออมสิน งวดที่ 40 หนวยละ 50 บาท อายุ 3 ป โดยทางสมาคมฯ มีสิทธิ์ถูกรางวลั
ทุกเดือนถึง 35 เดือน รางวัลที่ 1 มูลคารางวัลละ 10 ลานบาท 2 รางวัล รางวัลพิเศษ มูลคา 1 ลานบาท และรางวัล
อ่ืนๆ อีก ฝากครบอายุรับเงินตนคืนพรอมดอกเบี้ยหนวยละ 0.50 บาท 

เงื่อนไขการฝาก อายุการฝาก 3 ป ฝากครบ 1 เดือน มีสิทธิถูกรางวัล ตลอดอายุการฝาก 
3 ป มีสิทธิถูกรางวัล 35 คร้ัง 
มติที่ประชุม จัดหาตูเซฟสาํหรับจัดเก็บสลากออมสิน และเอกสารสาํคัญอ่ืนๆ ของสมาคมฯ และมอบหมายให
คุณดุสิต จัดหาตูเซฟขนาด 25 -50 กิโลกรัม และรบกวนใหคณะกรรมการหาขอมูล ราคา เก่ียวกับการทําประกัน
วินาศภัยในกับสมาคมฯ มาเสนอในการประชุมคร้ังหนา 
 
วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณา 

4.1       การสงผูแทนสมาคมฯ เขารวมงานของสมาพันธหอการคาไทย 
4.1.1 ประชุมนักธุรกิจจีนทั่วโลก ครั้งที่ 10 (10th World Chinese 

Entrepreneurs) ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส- ระหวางวันที่ 19-22 
พฤศจิกายน 2552 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดแจงที่ประชุมวาได

ประชาสัมพันธใหสมาชิกทราบแลว แตถงึขณะนี้ยังไมมีสมาชิกแจงความจํานงเขามา แตในนามของสมาคมฯ 
แลวนาจะมีผูแทนไปรวมประชุมดังกลาวดวย โดย ทางสมาพันธฯ จะเปนผูรับภาระออกคาใชจายในการ
ลงทะเบียน ทานละ 400 เหรียญสหรัฐ องคกรละ 3 ทาน (ผูติดตามไดอีก 3 ทาน) โดยผูติดตามจะตองเสีย
คาลงทะเบียนเอง ทานละ 250 เหรียญสหรัฐ ในสวนของคารถ, คาอาหาร ทางผูจัดงานที่ฟลิปปนส เปน
ผูรับผิดชอบ ผูที่รวมประชมุจะเสียคาใชจายเฉพาะคาตั๋วเคร่ืองบิน และคาที่พัก เทาน้ัน 
มติที่ประชมุ ขอความรวมมือคณะกรรมการรวมกันเชญิ และหากกรรมการทานใดสะดวกรบกวนไปรวมงาน
ดังกลาวดวย มอบหมายใหเลขาธิการตามบุคคลที่สนใจรวมงานตอไป 

4.1.2 ขอเชิญรวมงานฉลองประเทศจีนครบรอบสรางประเทศ 60 ป 
คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ไดแจงที่ประชมุวาในวันที่ เสารที่ 19 และอาทิตยที่ 20 

กันยายน 2552 ประเทศจีนจะมีการฉลองครบรอบสรางประเทศ 60 ป โดยในปน้ีจะมีการจัดงานอยางยิ่งใหญ ที่
ทางรัฐบาลจีนไดสงดาราและการแสดงจากยูนาน มารวมฉลอง 2 วัน ณ อิมแพคเมืองทองธานี hall 5-6 โดยการ
จัดงานแบงเปน 2 วันดังน้ี 

เสารที่ 19 กันยายน  
ทางสมาพันธหอการคาไทยจีนจะมีการจัดโตะจีนเพ่ือเฉลิมฉลอง รวมทั้งมีการ

แสดงมากมายเร่ิมงานเวลา 18:00 น. สําหรับวันนีต้องเปนทางการ โดยทางสมาพันธ ฯ ขอเชิญทากรรมการบริหาร
ของสมาคมพอคาไมจํานวน 20 ทาน มารวมเปนเกียรต ิ
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อาทิตยที่ 20 กันยายน  
ทางสมาพันธหอการคาไทย ไดสํารองที่น่ังเพ่ือชมการแสดงแบบเดยีวกับวันที่ 19 

(แตไมมีโตะจีน) สําหรับสมาชิกสมาคมพอคาไมจํานวน 30 ที่น่ังเริ่มงานเวลา 18:30 น. โดยสมาชิกหรือครอบครัว
สมาชิกที่สนใจ สามารถเขาชมการแสดงได โดยไมเสียคาใชจายแตอยางใด  
มติที่ประชุม รบกวนคณะกรรมการบริหารรวมงานดังกลาวและประชาสัมพันธใหสมาชิกสมาคมฯ ทราบ 

 
4.2      กําหนดการประชุมสัญจร 

คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน เลขาธิการสมาคมฯ ไดเสนอที่ประชุมเก่ียวกับการประชุม
สัญจรของสมาคมฯ ที่จะไปเยี่ยมชมกิจการของสมาชิก โดยเสนอไปเยี่ยมชม 4 แหงคือ หางหุนสวนจํากัดบางแค
เหนือคาไม จํากัด (ธนบุรี), หางหุนสวนจํากัด บางแคเหนือคาไม (สามพราน), บริษัท ออมใหญคาไม (2002) 
จํากัด และบริษัท คอมพลีทเฮาส จํากัด 
   ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง 
มติที่ประชุม ใหสมาคมฯ ทําหนังสือแจงสมาชิกแจงความจํานงมายังสมาคมฯ และประเมินกลุมสมาชิกที่จะไป
รวมกอน หลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารจะกําหนดวันเดินทางอีกคร้ัง 
  

4.3 รับรองรายงานการเงินรายรับ-รายจายของสมาคมฯ  
คุณสมคิด วิโมกขเจริญสุข ผูแทนอุปนายก และผูชวยเหรัญญิก ไดแจงรายรับ – รายจาย

ของสมาคมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 ใหที่ประชุมพิจารณา 
มติที่ประชุม รับรองรายรับ-รายจายของสมาคมฯ ประจําเดือนกรกฎาคม 2552 อยางเปนเอกฉนัท 
 

4.4      เปล่ียนช่ือผูลงนามในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยของสมาคมฯ 
คุณบัณฑูร คณุานพรัตน เหรัญญิกสมาคมฯ ไดเสนอที่ประชุมขอเปลี่ยนผูลงนามในบัญช ี

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย สาขาออนนุช ของสมาคมฯ  โดยจากเดิม เปนคุณบัณฑรู คุณานพรัตน และคุณกมล 
เกิดบัณฑิต เปนผูมีอํานาจลงนามโดยขอเปลี่ยนเปน 

คุณบัณฑูร คณุานพรัตน  เหรัญญิกสมาคมฯ 
และคุณเอกสทิธิ์ อเนกสิทธสิิน  เลขาธิการสมาคมฯ 
เปนผูมีอํานาจลงนามพรอมกัน 2 ทาน 

มติที่ประชุม รับรอง 
 

วาระที่ 5  เร่ืองเพื่อทราบ 
5.1 กิจกรรมงานสัมมนาทีน่าสนใจ 

   คุณจิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ นายกสมาคมฯ แจงวาตามที่กรมปาไม ไดมีการกําหนดการ
สัมมนาภายใตหัวขอ Wood Waste Utilization ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม 2552- 2 กันยายน 2552 น้ัน ขณะน้ีขอ
เลื่อนไปเปนชวงปลายเดือนกันยายน อยางไรจะแจงขอมูลใหทราบตอไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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  5.2 การแจงจดหมายเวียนใหกับสมาชิกสมาคมฯ รับทราบเรื่องพนักงานของ
บริษัท หาง ราน ตาง ๆ ที่มีปญหา 
   คุณเอกสิทธิ์ อเนกสิทธิสิน ไดแจงวามีสมาชิกแจงขอมูลใหกับทางสมาคมฯ เพ่ือแจงใหกับ
สมาชิกทานอ่ืนไดรับทราบเกี่ยวกับพนักงานของหาง ราน ตาง ๆ ทีมี่ปญหาในเรือ่งการยักยอกทรัพย หรือปญหา
ตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลใหกับสมาชิกทานอ่ืนรับทราบเพ่ือปองกันการรับพนักงานเขาทํางาน หรือไดรับเบาะแสขอมูล
ตาง ๆ จะไดแจงใหรับทราบกัน 
มติที่ประชุม มอบหมายทางคุณประดิษฐ รางเปนจดหมายที่ไมขัดตอกฎหมายในเรื่องการละเมิดสิทธิสวนบุคคล  
เพ่ือทําเปนตนแบบของสมาคมฯ ไดใชเปนมาตรฐานในการแจงตอสมาชิกตอไป 
 

วาระที่  6 เร่ืองอ่ืนๆ  
6.1 ลงโฆษณาแสดงคามยินดีในหนงัสือพิมพจีน 
 เน่ืองจากในงานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน 60 ป ตามธรรม 

เนียมแลวจะมีการลงหนังสือพิมพแสดงความยินดี หรือการบริจาคเงินใหกับทางสมาพันธ ซ่ึงไดมีหนังสือพิมพจีน
บางฉบับไดตดิตอมาในการลงโฆษณาแสดงความยินดี เต็มหนาราคาโดยประมาณ 24,000.- บาท 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอยางกวางขวาง 
มติที่ประชุม มอบหมายเลขาธิการเจรจาตอรองขอลงโฆษณาครึ่งหนา ราคาประมาณ 12,000 บาท 

 
6.2 รายละเอียดตนมะเยาหิน 
 คุณประดิษฐ พบสุขไดใหขอมูลเก่ียวกับตนมะเยาหิน โดยมะเยาหินเปนตนไมที่เกิดที่

ประเทศลาว สามารถนํามาทําเปนพืชทดแทนดานพลังงานได ขณะน้ีกรมปาไมและมหาวิทยาลัยแมโจ กําลังทําการ
วิจัยเมล็ดของมะเยาหินซึ่งสมารถกลั่นเปนนํ้ามันไบโอดีเซลได โดยมะยะหิน 1 ไร สามารถกลั่นเปนน้ํามันไปโอ
ดีเซลไดประมาณ 400-500 ลิตร และมีพลังงานคอนขางสูงโดยสูงกวาสบูดํา ใชเวลาปลูกประมาณ 2 ปถึงใชงานได 
อายุของตนประมาณ 60-70 ป ออกดอกทั้งป เปนไมเน้ือแข็ง สามารถทําประโยชนอยางอ่ืนไดดวย นอกจากน้ีมะ
ยะหินยังเปนพืชประดับไดดวย โดยขณะนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณไดของบประมาณเพื่อสนับสนุนให
เกษตรกรในภาคอีสานโดยทาง สปศอ. จะจัดคณะผูสนใจไปดูมะเยาหินที่จังหวัดเชียงใหม ชวงเดือนกุมภาพันธป
หนา และไดเชิญสมาคมพอคาไมรวมกิจกรรมดังกลาวดวย 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 

6.3 การกําหนดการประชุมในคร้ังตอไป  
 คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ นายสมาคมฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดวันประชุมครั้ง

ตอไป รวมถึงหัวขอพิเศษสําหรับการประชุม 
มติที่ประชุม กําหนดการประชุมครั้งตอไปเปนวนัที่ 30 กันยายน 2552 หรือ 1 ตุลาคม 2552 เวลา 18:00 น. 
คร้ังน้ีไมมีวาระพิเศษ เพ่ือจะไดสามารถพดูคุยในวาระประชุมไดมากขึน้ 
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ประธานที่ประชุมเห็นวา ไมมีกรรมการบริหารสมาคมทานใดเสนอเรื่องเขาที่ประชุมอีกแลว  ซ่ึงวัน

ประชุมครั้งตอไปสมาคมฯ  จะมีหนังสือเชิญประชุมแจงใหทราบอีกคร้ังหน่ึง  กลาวปดประชุมเวลา 21.00 น. 
 

 
 
 

ประธานที่ประชุม 
คุณจิรวัฒน ตัง้กิจงามวงศ  

นายกสมาคม 

จดบันทึกการประชุม 
คุณกมลทิพย ฤทธิ์เรือง 

เจาหนาที่สมาคม 
สมาคมพอคาไม 

 
 


