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 รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม 2564 
 ณ ห้องประชุม ดร.โกวทิ  วรพิพัฒน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 

และ Google Meet เวลา 09.30 - 10.00 น. 
 

……………………………………………………. 
 
 

ประธานการประชุม  นายบุญ  วนาสิน  นายกสมาคม  
          มอบหมายให้รศ.ดร.วิวัฒน์  เรืองเลิศปัญญากุล อุปนายกสมาคม ด าเนินการประชุม    
 
วาระท่ี 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
          แนะน าคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้ที่ประชุมทราบ           
(ด ารงต าแหน่งถึงวันที่ 22 กันยายน 2565)  

1. นายบุญ   วนาสนิ    นายกสมาคม 
2. รศ.ดร.วิวัฒน์    เรืองเลิศปัญญากุล   อุปนายก 
3. นางสาวสถาพร     วรรณธนวิจารณ ์   กรรมการ 
4. นางสาวศิริรัตน์         ศิริชีพชัยยันต ์   กรรมการ 
5. นางจิตต์ลัดดา         ศักดาภิพาณิชย ์   กรรมการ 
6. นายเล็ก                ชัยชววฒุ ิ   กรรมการ 
7. นายสทุธิชัย            รัตน์ธนารักษ ์   กรรมการ 
8. นางทัศนีย์              เจือณรงค์ฤทธิ์   กรรมการ 
9. นางกิ่งกานต์           วิรุฬหะรัตน์   กรรมการ 
10. นางสาวยุพเยาว์       เตชสิทธิชยั   กรรมการ 
11. นายชูศักดิ์           แสงสินธุ ์   กรรมการ 
12. นายสรรพสทิธิ์      แย้มสระโส   กรรมการ 
13. นายปรัชญา         ไชยไธสง    กรรมการ    
14. นางผาณิต           คงสนธ ิ    กรรมการ    
15. นางวารินทร์         ธนยศพล    กรรมการ 
16. นางทพิวรรณ        อ าไพพิสุทธิ์สกุล   กรรมการ 
17. นางสาวสุชาวดี      บูรณสมภพ   กรรมการ 
18. นางปภากร          วงศ์ศิลปกุล   กรรมการ 
19. นางปราณี           ดิษรัฐกิจ    กรรมการ 
20. นายคมกริช         สุนทรา    กรรมการ 
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21. นางสุภานนัท์       สุจริต    กรรมการ 
22. นางกรรณิกา        แก้วมะเริง   กรรมการและเหรัญญิก 
23. นางสาวพรทิพย์    พร้อมมูล    กรรมการและเลขานุการ 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 
          เลขานุการ ขอเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 1  พฤศจิกายน 2563           
ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบวาระท่ี 2 หน้า  3 – 7  
มติที่ประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2562  วันอาทิตย์ที่ 1  พฤศจิกายน 2563            
โดยไม่มีข้อแก้ไข 
วาระท่ี 3   การรับรองสถานะการเงิน บัญชีรายรับ – รายจ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2562 
 ตามที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 
5366 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2563 (วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2563) 
นั้น  บัดนี้ นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ได้ด าเนินการตรวจสอบบัญชีของสมาคม เรียบร้อยแล้วรายละเอียด
ดังเอกสารงบการเงินในเอกสารประกอบวาระที่ 3 
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มติที่ประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบการรายงานบัญชีรายรับ – จ่าย และบัญชีงบดุลประจ าปี 2563 
 
   วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
     5.1  การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 

ตามข้อบังคับของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ข้อ 26 ก าหนดให้การประชุมใหญ่
สามัญประจ าปีจะต้องมีวาระแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี จึงเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี 
ประจ าปี 2562  โดยที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้แต่งตั้งนางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 
5366 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2562  รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 10 
ธันวาคม 2563 
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ประเด็นที่เสนอ  
 1. ขอความเห็นชอบให้นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขท่ี 5366 เป็นผู้
ตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ ประจ าปี 2563  รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 
2564 
 2. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงิน 5,000 บาท 
มติที่ประชุม 
 เห็นชอบให้นางสาวพรทิพย์  เจียมสกุลยั่งยืน ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5366 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
ของสมาคมฯ ประจ าปี 2563  รอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564  และพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนในการสอบบัญชี เป็นเงิน 5,000 บาท 
  
วาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  ถ้ามี 
 -ไม่มีเรื่องอ่ืนเสนอ  - 

 
ปิดประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 
 

         นางสาวพรทิพย์  พร้อมมูล 
           ผู้จดบันทึกการประชุม 


