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ของสมาคมฯ  

๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Tranparency Assessent : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ประจำปe ๒๕๖๑ ได(รับ
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ค ำสั่งสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่ ๒/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรขอพระบรมรำชำนุญำตใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ เป็นตรำประจ ำสมำคมฯ 
----------------------------------------------------------------------------------------- 

ตำมที่สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ทะเบียนเลขที่ จ.๗๓๓ (ส.ค.๒) จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ ๓ กรกฎำคม ๒๕๐๕ และทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จ
เจ้ำพระยำ อยู่ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๓๑ ดังปรำกฏนั้น สมำคมมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรสมำคมฯ เพ่ือบริหำรกิจกำรของสมำคมฯ มำจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับกำรจดทะเบียน
แต่งตั้งคณะกรรมกำรของสมำคมขึ้นใหม่ทั้งชุดในปัจจุบัน  ดังปรำกฏในทะเบียนเลขที่ ๗๓๓/๒๕๕๙ (ส.ค.๖) 
ลงวันที่ ๒๙ มีนำคม ๒๕๕๙  

ในกำรนี้ สมำคมได้เปิดประชุมใหญ่วิสำมัญขึ้น เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๕๙ เพ่ือยกร่ำง
ข้อบังคับสมำคมใหม่ให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกำรของสมำคม ตำมที่
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย ได้ก ำหนด และในเนื้อหำข้อบังคับ ข้อ ๒. ว่ำด้วยเรื่อง กำรก ำหนด
เครื่องหมำยของสมำคม  ซึ่งในตรำเครื่องหมำยของสมำคมนั้นได้น ำตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ ซึ่งเป็นรำชศิรำ
ภรณ์ ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสวม ในวันพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก มำออกแบบในเข้ำกับตรำ
สมำคมเดิม เพ่ือแสดงถึงกำรที่สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ได้รับพระมหำกรุณำธิคุณโปรดเกล้ำฯ ให้
อยู่ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และเพ่ือให้กำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของสมำคมขึ้นใหม่ทั้งฉบับมี
ควำมสมบูรณ์ และเพ่ือเป็นกำรเชิดชูเกียรติแด่สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนำค) สมำคม
ศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงแต่งตั้งผู้มีรำยนำมต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำน 

๑.   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์  บัวทอง ประธำนคณะท ำงำน 
๒.   นำยจักรนิศิต พำนิชสวัสดิ์ คณะท ำงำน 
3. ดร.จำมจุรี จ ำเมือง คณะท ำงำน 
4. อำจำรย์สิริชัย เอ่ียมสะอำด คณะท ำงำน 
5. ดร.จำมจุรี จ ำเมือง คณะท ำงำน 
๖.  นำงเสำวนีย์ ซื่อตรง  คณะท ำงำน 
๑๗. อำจำรย์อุดร หลักทอง คณะท ำงำน  
๑๘. นำยกิตติภูมิ โตชัยภูมิ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
ให้คณะท ำงำนชุดนี้มีหน้ำที่ด ำเนินกำร เตรียมข้อมูลเอกสำรเพ่ือน ำควำมข้ึนกรำบบังคมทูลขอพระ

บรมรำชำนุญำต ให้สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ใช้ตรำพระมหำพิชัยมงกุฎ  
เป็นตรำเครื่องหมำยของสมำคม ตำมข้อบังคับสมำคมฯ อย่ำงถูกต้องต่อไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
สั่ง  ณ วันที่  ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๑ 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ  เกณฑ์มำ) 
นำยกสมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
๒
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ 

การประชุมใหญ-สามัญ ประจำ ๒๕๖๑ สมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; 

วาระท่ี ๑.๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร-งใสในการดำเนินงานของหน-วยงานภาครัฐ 

(Integrity and Tranparency Assessent : ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏบ> านสมเด็จเจ> าพระยา 

ประจำปY ๒๕๖๑ ได>รับผลการประเมินเปaน อันดับท่ี ๑ เปaนปYท่ี ๒ 

สรุปเรือง 

เม่ือวันท่ี ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๑ ผศ.ดร.ลินดา เกณฑmมา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ(านสมเด็จเจ(าพระยา เข(ารับรางวัลแห3งเกียรติยศ ความภาคภูมิใจ (ITA AWARD) เปEนมหาวิทยาลัย ท่ีมีผล

คะแนนการประเมิน สู งสุด  ประเภทสถาบัน อุดม ศึกษา ได( คะแนน  ๙๓ .๗๕  เปE น อัน ดับ ท่ี  ๑ 

ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในกำกับ ๘๑ แห3ง จาก พลเอกประยุทธm จันทรmโอชา นายกรัฐมนตรี 

ในวันต3อต(านการทุจริตสากล ณ อิมแพคเมืองทองธานี  
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เร่ืองท่ีประธานแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ 

การประชุมใหญ-สามัญ ประจำ ๒๕๖๑ สมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; 

วาระท่ี ๑.๓ การส่ังจอง รูปหล-อและเหรียญ สมเด็จเจ>าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ; (ช-วง 

บุนนาค) วาระครบ ๑๕๐ ปY การเปaนผู>สำเร็จราชการแผ-นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล>า

เจ>าอยู-หัว 

สรุปเรือง 

โครงการสร(างรูปหล3อเต็มองคmและเหรียญท่ีระลึกสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง 

บุนนาค) สมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) ผู(สำเร็จราชการแผ3นดินในพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู3หัว ผู(มีคุณูปการต3อประเทศหลายประการท้ังด(านส3งเสริมสันติวัฒนธรรม การสร(าง

ความยอมรับจากนานาชาติและการวางรากฐาน ความเจริญให(แก3ประเทศ ในช3วงเวลาท่ีผ3านมามหาวิทยาลัย

ราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยาได(จัดงานคล(ายวันพิราลัยของท3าน ในวันท่ี ๑๙ มกราคม ของทุกปe เพ่ือรำลึกถึง

คุณูปการและแสดงกตเวทิตาต3อท3านมาอย3างต3อเน่ือง และในวาระครบ ๑๕๐ ปe การเปEนผู(สำเร็จราชการ

แผ3นดินในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู3หัว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา จึงได(สร(าง

รูปหล3อเต็มองคmและเหรียญท่ีระลึกของสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) เพ่ือแสดงถึง 

ความกตัญ�ู กตเวทิตา และเปEนท่ีระลึกให(กับอาจารยmศิษยmเก3า ศิษยmป�จจุบัน และบุคคลท่ัวไป 

เชิญส่ังจอง รูปหล3อและเหรียญ สมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) วาระครบ 

๑๕๐ ปe การเปEนผู(สำเร็จราชการแผ3นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู3หัว 

๑. เหรียญทองแดง ขนาด ๒ ซม. ๙๙ บาท 

๒. รูปหล3อสมเด็จเจ(าพระยาฯ ขนาด ๙ น้ิว ๓,๕๐๐ บาท 

๓. รูปหล3อสมเด็จเจ(าพระยาฯ ขนาด ๑๘ น้ิว ๘,๕๐๐ บาท 

วัตถุประสงค; 

๑. เพ่ือเผยแพร3ช่ือเสียงเกียรติคุณของสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) 
๒. เพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรมด(านต3างๆ เพื่อการเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) 

๓. เพ่ือเปEนทุนการศึกษาให(แก3นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา 

สถานท่ีส่ังจอง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา  โทรศัพทm ๐๒-๔๗๓-

๗๐๐ ต3อ ๑๕๐๐ เว็บไซตm http://culture.bsru.ac.th 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

 

  ๒.๑ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ (การดำเนินงานสมาคม 

ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) วันศุกร์ท่ี  ๑๙  มกราคม ๒๕๖๐ 

 

สรุปเร่ือง 

   การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ (การดำเนินงานสมาคม ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙) 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันศุกร์ท่ี  ๑๙  มกราคม ๒๕๖๐  

เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ  ห้องประชุม อาคาร ๑๑ ช้ัน ๙ น้ัน 

 

การดำเนินการ 

   ฝ่ายเลขานุการ ได้จดบันทึก โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมน้ี  

มติท่ีประชุม 

  ¨  รับรองรายงานการประชุม 

   ¨  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก>ไข 

...........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

วันศุกร์ท่ี ๑๙ มกราคม  ๒๕๖๑   เวลา ๑๕.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมอาคาร ๑๑ ช้ัน ๙  

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

................................................................................................................................................................................................... 

ผู้เข้าประชุม จำนวน ๑๖๘  คน 

ดังปรากฏในใบลงนามผู้เข้าร่วมประชุมท่ีแนบ 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑ .๑  รายนามคณ ะกรรมการบ ริห ารสมาคมฯ  ตาม ข้อ บั ง คับสมาคมฯ   พ .ศ . ๒๕๕๙   

(ทะเบียนเปล่ียนแปลงกรรมการบริหารสมาคมฯ สค.๖) 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมคมฯ ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และ

แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑ .๒  กำหนดการซ้อม รับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการงานพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ 

ประธาน  แจ้งกำหนดการพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘  - ๒๕๕๙                  

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

  - วันซ้อมย่อย ๒-๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

  - วันซ้อมใหญ่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

  - วันรับจริง ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๓  กำหนดการ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระดำเนินทรง

เปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง  บุนนาค) และอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและการแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ 

  ประธาน แจ้งกำหนดการวันน้ี (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑) เวลา ๑๑.๐๐ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 

พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จพระดำเนินทรงเปิดอาคาร ๑๕๐ ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค) และอาคาร

เรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ทอดพระเนตรแหล่งเรียนรู้กรุงธนบุรีศึกษาและการแสดงดนตรี

เพลงพระราชนิพนธ์ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์น้ีได้นำความภาคภูมิใจและปล้ืมปีติแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏ         

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา        

มติท่ีประชุม รับทราบ       
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 ๑.๔ ร่างประกาศ มบส. เร่ือง เกณฑ์การคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และร่างประกาศ 

มบส. เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับรางวัล คนดี ศรีสมเด็จ ประจำปี ๒๕๖๑ 

  มหาวิทยาลัยได้เสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เร่ือง เกณฑ์การคัดเลือก

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ และร่างประกาศ เร่ือง เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีสมควรได้รับ

รางวัล คนดี ศรีสมเด็จ ประจำปี ๒๕๖๑ ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหสารสมาคมได้พิจารณาร่วมกัน 

ประธานได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต วณิชยานันท์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ พุทธลา 

จัดทำประกาศให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดทำประกาศต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑ .๕  กำหนดการ  งาน วัน ค ล้ าย วั น พิ รา ลั ยสม เด็ จ เจ้ าพ ระย าบ รมมห าศ รี สุ ริ ย ว ง ศ์       

(ช่วง บุนนาค) วันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

  ประธาน แจ(งกำหนดการวันคล(ายวันพิราลัยฯ  (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑) เปEนวันสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา หรือลูกสุริยะท้ังหลาย ท่ีมีความต้ังใจเดียวกันท่ีได(กลับมาบ(านสมเด็จ เพ่ือรำลึกถึง

คุณูปการ ของสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) มหาวิทยาลัยได(พร(อมใจกันจัดพิธีบวงสรวง

ต้ังแต3เวลา ๐๗.๐๐ น. และทำพิธีมอบทุนการศึกษาและวางพวงมาลา ในเวลา ๑๓.๐๐ น. เปEนต(นไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๑.๖ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ITA)   

 ประธาน แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(ITA) มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศ อันดับท่ี 1 ความภาคภูมิใจ (ITA AWARD) เป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีผลคะแนนการประเมินสูงสุด ประเภทสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยคะแนน 

87.17   ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2560 อธิการบดีเข้าร่วมรับรางวัลดังกล่าว จาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อิมแพคศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอร่ัม เมืองทองธานี   

จังหวัดนนทบุรี 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ วันศุกร์ท่ี  ๑๙  มกราคม 

๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๑๑ ช้ัน ๙ *ยังไม่มีมติเปล่ียนแปลงปี พ.ศ.ของการประชุมใหญ่สามัญ

เพราะเป็นการแถลงกิจการของปี พ.ศ.ท่ีผ่านของวันท่ีมีการประชุมใหญ่สามัญ (การประชุมใหญ่สามัญ

คร้ังน้ีเป็นการแถลงกิจการของปี พ.ศ. ๒๕๕๙)  
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มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐  โดยไม่มีการแก้ไข *กิจการปี พ.ศ.

๒๕๕๙ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  แถลงกิจการสมาคมในรอบปี ๒๕๖๐  

๓.๑ การดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี 

๒๕๖๐ (รายงานประจำปี ๒๕๖๐ เอกสารแนบ) 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมคมฯ  ประธานท่ีประชุม แจ้งว่า การดำเนินงาน

ของสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมฯ ได้จัดทำเล่ม   

รายงานประจำปี ๒๕๕๙ ซ่ึงได้ยึดตามนโยบาย ๕ ประการ ตามเอกสารประกอบการประชุม คือ รายงาน

ประจำปี ๒๕๖๐ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 ๓.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปี ๒๕๖๐ 

 ในการดำเนินกิจการงานของสมาคมฯ ตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ ๔ คร้ัง เพ่ือเป็นการปรึกษาหารือ กำหนดทิศทางการดำเนินงาน รวมท้ังการวางแผนการดำเนิน

กิจการของสมาคมฯ รายละเอียดการประชุม ดังปรากฏในวาระการประชุมคณะกรรมการบริหาร ในเอกสาร

ประกอบการประชุม ซ่ึงสามารถขอดูรายงานการประชุมเพ่ิมเติมได้ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมฯ 

เอกสารแนบการประชุม) 

 ประธาน เปิดโอกาสให้สมาชิกในห้องประชุมพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับดังรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ (ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับสมาคมฯ)  

ท่ีประชุมร3วมกันพิจารณาการแก(ไขเพ่ิมเติมข(อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.๒๕๕๙ เพ่ือนำรายละเอียดของ

การแก(ไขเพ่ิมเติมข(อบังคับ เข(าสู3กระบวนการจดทะเบียนแก(ไขเพ่ิมเติมข(อบังคับดังกล3าว ซ่ึงมีประเด็นแก(ไข

เพ่ิมเติมดังต3อไปน้ี  
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หมวดที่ ๑ ความทั่วไป 

ข>อบังคับสมาคมฯ ปY พ.ศ.๒๕๕๙ 
ข>อบังคับสมาคมฯ ปY พ.ศ.๒๕๕๙ 

(แก>ไขเพ่ิมเติม) 

ข>อท่ี ๑ ช่ือสมาคม 

          สมาคมน้ีมี ช่ือว3า “สมาคมศิษยmเก3าบ(าน

สมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm” ซ่ึงต3อไป 

อาจใช(คำว3า “สมาคม” แทนก็ได( 

          ช่ือเปEนอักษรย3อว3า “ส.บส.ร.” 

          ช่ื อ เปE นภ าษาอั งกฤษว3 า  “Bansomdej 

Chao Praya Alumni Association Under Royal 

Patronage” 

          ช่ือเปEนอักษรย3อว3า “B.A.R.” 

ข>อท่ี ๒ เคร่ืองหมายสมาคม  

          เปEนรูปตราสุริยะมณฑลอยู3ในเสมาและมีคำ

ว3า “สจฺ จํ  เว อมตา วาจา” ท่ีฐานเสมากับ ช่ือ 

“สมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรม

ราชูปถัมภm” เปEนแถวโค(งสองแถวอยู3ใต(รูปตราเสมา

น้ัน 

 

ข>อท่ี ๑ ช่ือสมาคม 

          สมาคมน้ีมีช่ือว3า “สมาคมศิษยmเก3าบ(าน

สมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm” ซ่ึงต3อไป 

อาจใช(คำว3า “สมาคม” แทนก็ได( 

          ช่ือเปEนอักษรย3อว3า “ส.บส.ร.” 

          ช่ื อ เ ปE น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ว3 า 

“ Bansomdejchaopraya Alumni Association 

Under Royal Patronage” 

          ช่ือเปEนอักษรย3อว3า “BS.A.R.” 

ข>อท่ี ๒ เคร่ืองหมายสมาคม  

          เปEนรูปตราสุริยะมณฑลอยู3ในเสมาและมีคำ

ว3า “สจฺจํ เว อมตา วาจา” ท่ีฐานเสมากับ ช่ือ 

“สมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรม

ราชูปถัมภm” เปEนแถวโค(งสองแถวอยู3ใต(รูปตราเสมา

น้ัน ด(านบนมีรูปพระมหาพิชัยมงกุฏพร(อมท้ังรัศมี

แผ3โดยรอบ 
 

หมวดท่ี ๒ สมาชิก ได(แก3 ข(อท่ี ๗ ค3าลงทะเบียนและค3าบำรุง มีสมาชิกขอให้ทบทวนการ

แก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อท่ี ๑๖ ท่ีประชุมมีมติให้คงไว้ตามเดิมไม่มีการแก้ไข 
 

หมวดท่ี ๓ การดำเนินงานของสมาคม  ได(แก3 ข(อท่ี ๑๖ กรรมการอาจจะพ(นจากตำแหน3ง   

ซ่ึงมิใช3เปEนการออกตามวาระ มีสมาชิกขอให้ทบทวนการแก้ไขข้อบังคับสมาคมข้อท่ี ๑๖ ท่ีประชุม  

มีมติให้คงไว้ตามเดิมไม่มีการแก้ไข 

นายกสมาคม มอบอำนาจให้นายจักรนิศิต พาณิชสวัสด์ิ กรรมการและเลขาธิการ หรือ นายอุดร  หลักทอง 

กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ เป็นผู้ย่ืนขอจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสมาคมฯ ต่อนายทะเบียน

สมาคมต่อไป 

มติท่ีประชุม รับรองการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ.๒๕๕๙ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เสนองบดุล (แสดงสถานะทางการเงินดังเอกสารแนบ)  
  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา นายกสมคมฯ  ประธานท่ีประชุม แจ้งว่าการเบิกจ่ายเงิน

สมาคมฯ ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผู้ มีอำนาจเบิกจ่ายเงินได้ ๒  ใน ๓  โดยมี  

นายกสมาคมฯ เหรัญญิก และหรือผู้ช่วยเหรัญญิก เป็นผู้เบิกจ่าย อัตราการเบิกจ่ายอยู่ในระเบียบข้อบังคับ

และแผนการดำเนินงาน ซ้ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม  
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สมาคมฯ ได้นำหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของสมาคมให้ผู้ตรวจบัญชีรับรองสถานะทางการเงิน

เรียบร้อยตามหลักบัญชีสากล  โดยคุณชาญวิทย์ กุลทรัพย์ศักด์ิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีท่ี 11583 เป็นผู้

ตรวจสอบบัญชี ท่ีอยู่ บริษัท ทริปเปิล บี แอคเคาท์ต้ิง เซอร์วิสเซส จำกัด ๔๓๗/๕๑๘ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๓๕ 

ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เสนอผู้สอบบัญชี 

ประธาน เสนอ คุณชาญวิทย์ กุลทรัพย์ศักด์ิ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีท่ี 11583 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี        

ท่ีอยู่ บริษัท ทริปเปิล บี แอคเคาท์ต้ิง เซอร์วิสเซส จำกัด ๔๓๗/๕๑๘ ซ.จรัญสนิทวงศ์ ๓๕ ถ.จรัญสนิทวงศ์ 

แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ เพ่ือแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ 

เน่ืองจากมีประสบการณ์การตรวจสอบบัญชีของสมาคมฯ อยู่แล้ว จะสามารถรู้ท่ีมาของการเบิกจ่ายเงินของ

สมาคมเป็นอย่างดี 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๗  อ่ืน ๆ 
  

  

 

อาจารย์อุดร  หลักทอง 

นายกิตติภูมิ  โตชัยภูมิ 

 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  

  

                                           

นายจักรนิศิต  พานิชสวัสด์ิ 

                                    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  การแถลงกิจการสมาคมในรอบปY ๒๕๖๑ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

 

๓.๑ การดำเนินงานของสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ;  

ประจำปY ๒๕๖๑ (รายละเอียดอยู-ในเอกสารงานสานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี ๒ เอกสารแนบ) 

 ในรอบปe พ.ศ. ๒๕๖๑ สมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm ได(ดำเนินงาน 

มุ3งสรรคmสร(างความสามัคคี ของสมาชิก ส3งเสริมดำรงเกียรติของสมาชิก พัฒนาการศึกษา และส3งเสริมวิชาชีพ 

ส3งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคม และจริยธรรมอันดีงาม เพ่ือให(เปEนท่ียอมรับนับถือ ของสังคม ตลอดจน

การส3งเสริมสวัสดิการ และประชาสัมพันธmเชิงรุก โดยมีนโยบายท่ีสำคัญ ดังน้ี (1) นโยบายการสร(างเสริม

ความสมัครสมานสามัคคี (2) นโยบายการดำรงเกียรติของสมาชิก (3) นโยบายการพัฒนาการศึกษา และการ

ส3งเสริมด(านวิชาชีพ (4) นโยบายการส3งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาสังคมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  

(5) นโยบายด(านสวัสดิการ และการประชาสัมพันธmเชิงรุก 

จากนโยบายดังกล3าวสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm ได(ดำเนินงานโดย

สรุป ดังน้ี 

๑. การเปEนศูนยmกลางประสานงานระหว3างมหาวิทยาลัย และเครือข3ายศิษยmเก3า รับมอบ

ทุนการศึกษาจากศิษยmเก3ารุ3นๆ ต3าง ๆ ท่ีมีความประสงคmมอบทุน ไม3น(อยกว3า 10 รุ3น อาทิ  

ศิษยmเก3าบ(านสมเด็จ รุ3น12 ศิษยmเก3าบ(านสมเด็จ รุ3น10 ศิษยmเก3าบ(านสมเด็จ ลูกสุริยะ๕ เปEนต(น 

๒. การเปEนตัวแทนศิษยmเก3าดำเนินงานด(านการกุศล และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชนm โดยการ

บริจาคทุนทรัพยm แก3หน3วยงานต3าง ๆ ท้ังภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ 

- บริจาคเงินเปEนทุนการศึกษาวันคล(ายวันพิราลัยฯ (๑๙ ม.ค. ๒๕๖๑) ปeละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 

- ช่วยเหลือชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ ชุมชนสามัคคีศรีสุพรรณท่ีประสบอัคคีภัย  
- สนับสนุนทุนนักกีฬามหาวิทยาลัยในการแข3งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห3งประเทศไทย คร้ังท่ี 

45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมสm”  

- สนับสนุนการแข3งขันรายการเอฟเอคัพอะเมเจอรmลีก ทีมฟุตบอล สโมสร มบส. 

- สนับสนุนการแข3งขันโบวmล่ิงการกุศลเพ่ือเด็กทุรกันดารร3วมกับ ชมรมช3างภาพการเมือง  

และชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยาอาทิ ชมรมอาสาพัฒนา

ชุมชน ชมรมป�ญญาชนคนสร(างฝ�น ชมรมนิติศาสตรm เปEนต(น 

๓. การเปEนตัวแทนศิษยmเก3าร3วมงานพิธีต3าง ๆ ร3วมงานสวดพระอภิธรรมศพ และงานฌาปนกิจศพ 

เครือข3ายศิษยmเก3า ตลอดปe  

๔. ในวันเสารmท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมาคมศิษยmเก3า ร3วมกับ มหาวิทยาลัยฯ ได(จัดงาน 

สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี ๒ ข้ึนเพ่ือยกย3องเชิดชูเกียรติศิษยmเก3าดีเด3น และสร(างความ

สามัคคีของมวลสมาชิก โดยมีการพบปะสังสรรคm และมีการมอบโล3รางวัลศิษยmเก3าดีเด3นประจำปe 

เพ่ือส3งเสริมดำรงเกียรติของสมาชิกให(เปEนท่ีรู(จัก และยอมรับของสังคมท่ัวไป  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  แถลงกิจการสมาคมในรอบปY ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

๓.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ประจำปY ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm 

คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ วันเสารmท่ี ๑๗ กุมภาพันธm ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm 

คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ วันศุกรmท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm 

คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ วันจันทรmท่ี  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm 

คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ วันจันทรmท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm 

คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ วันศุกรmท่ี  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษยmเก3าบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภm 

คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 

วันเสาร์ท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคาร ๑๑ ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ การจัดงานวันคล้ายวันพิราลัยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) วันท่ี  

19 มกราคม 2561 

 ๑.๒ จำนวนสมาชิกใหม่ สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี ๒๕๖๑ 

๑.๓ กำหนดการพิธีงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ และการจัดงาน

ราตรีบัณฑิต 

 ๑.๔ การเสนอให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นบุคคลสำคัญของประเทศ

ไทย 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การจัดงานคืนสู่เหย้า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ”  

 ๓.๒ การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับสมาคมฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

- 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑ รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๐ 

 ๕.๒ รายงานการจัดกิจกรรมของสมาชิกสมาคมศิษยmเก3าฯ ชมรม กลุ3มต3าง ๆ 

 ๕.๓ สรุปการดำเนินการจัดทำหนังสือศรีสมเด็จ’๖๑ 

 ๕.๔ รายงานสถานะทางการเงิน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ท่ี ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคาร ๑๑ ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑ สรุปผลการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ 

ชิงถ้วยพระราชทางสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑  

 ๑.๒ โครงการการเทศน์มหาชาติทรงเคร่ือง สืบสานภาษาถ่ิน ๑๕๐ ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรี

สุริยวงศ์ (ช่วง  บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 

๑.๓ การขอรับการสนับสนุนโครงการพ่ีแบ่งปันให้น้องคร้ังท่ี ๒๘ ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน  

 ๑.๔ การสนับสนุนทุนการศึกษา นักกีฬามหาวิทยาลัยจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทย คร้ังท่ี ๔๕ “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” 

 ๑.๕ สนับสนุนทีมฟุตบอลสโมสร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายการเอฟเอคัพ อเมเจอร์ลีก 

ฤดูกาล ๒๕๖๑ 

 ๑.๖ การแสดงความยินดี กับคุณอิศรากรณ์ สุวรรณทิพย์ กรรมการบริหารสมาคมฯ ในโอกาสท่ีสอบ

ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้พิพากษาสมทบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การจัดงานคืนสู่เหย้า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี ๒”  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

 ๔.๑ การขอพระบรมราชานุญาตใช้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นตราเคร่ืองหมายของสมาคมศิษย์เก่า

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 ๔.๒ การสนับสนุนทุนการศึกษา นักกีฬามหาวิทยาลัยจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศ

ไทยคร้ังท่ี ๔๕ "ราชมงคลธัญบุรีเกมส์ 

 ๔.๓ การสนับสนุนการแข่งขันรายการเอฟเอคัพ อเมเจอร์ลีก ฤดูกาล ๒๕๖๑  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑ รายงานการจัดกิจกรรมของสมาชิกสมาคมศิษยmเก3าฯ ชมรม กลุ3มต3าง ๆ 

 ๕.๒ รายงานสถานะทางการเงิน 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ท่ี  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคาร ๑๑ ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 

ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 และมอบทุนการศึกษา 

๑.๒ โครงการเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ

ยวรางกูร “มหาชาติทรงเคร่ือง สืบสาน ภาษาถ่ิน” และเชิดชูเกียรติ 150 ปี สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริ

ยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี 2/๒๕๖1 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การจัดงานคืนสู่เหย้า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี 2”  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑ รายงานการจัดกิจกรรมของสมาชิกสมาคมศิษยmเก3าฯ ชมรม กลุ3มต3าง ๆ 

 ๕.๒ รายงานสถานะทางการเงิน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ 

วันจันทร์ท่ี  ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคาร ๑๑ ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. การแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล “คนดี ศรีสมเด็จ” 

๒. การแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำหนังสือศรีสมเด็จ’๖๒ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี ๓/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

๓.๑ การจัดงานคืนสู่เหย้า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี ๒”  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล “คนดี ศรีสมเด็จ” 

๔.๒ แนวทางการจัดทำหนังสือศรีสมเด็จ’๖๒  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑ รายงานการจัดกิจกรรมของสมาชิกสมาคมศิษยmเก3าฯ ชมรม กลุ3มต3าง ๆ 

 ๕.๒ รายงานสถานะทางการเงิน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ 

วันศุกร์ท่ี  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

อาคาร ๑๑ ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 

and Tranparency Assessent : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
๓. พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานแด่สามสมเด็จเจ้าพระยา และมอบทุนการศึกษา เน่ืองในวัน
มูลนิธิสามสมเด็จเจ้าพระยา 

๔. การครบรอบวันคล้ายวันสถาปนากรมการฝึกหัดครูและการสถาปนาสถาบัน ฝึกหัดครูไทย 
ครบรอบ ๑๒๖ ปี  

๕. งานเกษียณอายุราชการ “ไพลินมณีศรีเกษียณ” 

๖. การทำบุญครบรอบ ๑๐๐ วันอดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผาราม 

๗. การสนับสนุนโครงการเยาวชนสร้างชาติ โดยนักศึกษาหลักสูตรบริหารระดับสูงเพ่ือการสร้างชาติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี ๔/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ การจัดงานคืนสู่เหย้า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี ๒”  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๑ การพิจารณาสรรหาบุคคลเข้ารับรางวัล “คนดี ศรีสมเด็จ” 

๔.๒  การสนับสนุนโครงการ การแข่งขันฟุตบอล “ไทยแลนด์ อะเมเจอร์ลีก”  

๔.๓ การจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ และเคร่ืองมัลติฟังก์ชัน และวัสดุสำนักงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑ รายงานการจัดกิจกรรมของสมาชิกสมาคมศิษยmเก3าฯ ชมรม กลุ3มต3าง ๆ 

 ๕.๒ รายงานสถานะทางการเงิน 
 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังต่อไป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

สมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; คร้ังท่ี ๖/๒๕๖๑ 

วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ ห>องประชุมสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; 

อาคาร ๑๑ ช้ัน ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ>านสมเด็จเจ>าพระยา 
 

 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เร่ืองท่ีประธานแจ>งให>ท่ีประชุมทราบ 

๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ(านสมเด็จเจ(าพระยา ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร3งใสในการ

ดำเนินงานของหน3วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessent : ITA) อันดับท่ี 

๑ เปEนปeท่ี ๒ 

๒. การจัดงานคืนสู3เหย(า “สานสายใย รวมใจลูกสุริยะ คร้ังท่ี ๒” 

๓. การจัดโครงการเดิน - ว่ิง การกุศล บ(านสมเด็จฯ คร้ังท่ี ๑ กรุงเทพฯ เช่ือม ๒ แผ3นดิน  

ชิงถ(วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

๔. มูลนิธิสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) จัดงานบำเพ็ญกุศล ๒๑๐ ปe วัน

สมภพสมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) 

๕. การส่ังจอง รูปหล3อและเหรียญ สมเด็จเจ(าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศm (ช3วง บุนนาค) วาระ

ครบ ๑๕๐ ปe การเปEนผู(สำเร็จราชการแผ3นดิน ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล(าเจ(าอยู3หัว 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๑ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑ รายงานความก(าวหน(าการจัดทำหนังสือศรีสมเด็จ’๖๑ 

 ๓.๒ การติดตามความก(าวหน(าการแก(ไขข(อบังคับสมาคม ว3าด(วยเร่ือง การขอใช(ตราพระมหาพิชัย

มงกุฎ เพ่ือนำมาเปEนตราของสมาคมฯ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เร่ืองเสนอเพ่ือพิจารณา 

๔.๔ การดำรงตำแหน3ง นายก/คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่ีจะหมดวาระ 

๔.๕ งานทำบุญบำเพ็ญกุศล, ประชุมสามัญประจำปe ๒๕๖๑ สมาคมศิษยmเก3าฯ  

๔.๖ ร3าง วาระการประชุมใหญ3สามัญประจำปe ๒๕๖๑ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕  เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 

 ๕.๑ รายงานการจัดกิจกรรมของสมาชิกสมาคมศิษยmเก3าฯ ชมรม กลุ3มต3าง ๆ 

 ๕.๒ รายงานสถานะทางการเงิน 

ระเบียบวาระท่ี   ๖ เร่ืองอ่ืน ๆ 

 ๖.๑ กำหนดวัน เวลา ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คร้ังต3อไป 
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ระเบียบวาระท่ี ๔ การเสนองบดุล 

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ การเสนองบดุล 
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...........................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  
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รายงานของผู้ท าบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ  สมาชิกสมาคมศิษยเ์ก่าบา้นสมเดจ็เจา้พระยาในพระบรมราชูปถมัภ ์

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามมาตรฐานการท าบญัชี ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบตามมาตราฐานการท าบญัชี ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการการท าบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใชเ้ป็น
เกณฑ์ในการท าบญัชีของขา้พเจา้ ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสาธารณะ และรับผิดชอบเก่ียวกบัการ
ควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือใหส้ามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของสมาคมในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผย
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้
แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกสมาคมหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของสมาคม 

ผูท้  าบญัชีท่ีรับผิดชอบงานท าบญัชีและการน าเสนอรายงานฉบบัน้ี 

(นายสถาพร  สิทธินามสุวรรณ) 
ผูท้  าบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 3240500423124 

บริษทั เอสเค แอคเคา้ทต้ิ์ง  เซอร์วิสเซส จ ากดั 
77/52 หมู่ท่ี 8 ต าบลนาเกลือ 
อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์จงัหวดัสมุทรปราการ 
17 มกราคม 2562 
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1. ทีต่ั้งส ำนักงำน วตัถุประสงค์  และนโยบำยบัญชีทีส่ ำคญัของสมำคมฯ

                   -  ส ำนกังำนของสมำคมฯ  ตั้งอยูใ่นมหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จ เลขท่ี 1061  ถนนอิสรภำพ 15  แขวงหิรัญรูจี 

เขตธนบุรี  กรุงเทพมหำนคร

                   -  วตัถุประสงคข์องสมำคมฯ    มีดงัน้ี

4.2.1  เพ่ือส่งเสริมควำมสำมคัคีและผดุงเกียรติของสมำชิก

4.2.2  เพ่ือส่งเสริมศีลธรรม วฒันธรรม กำรศึกษำเล่ำเรียนและกำรกีฬำท่ีเก่ียวขอ้งกบัมหำวิทยำลยัรำชภฏั

บำ้นสมเด็จเจำ้พระยำและสมำคม

4.2.3  เพ่ือเสริมสร้ำงควำมเจริญ และช่ือเสียงของสถำบนักำรศึกษำของมหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ

และสมำคม

4.2.4  เพ่ือช่วยเหลือสนบัสนุนสมำชิก นกัเรียน นิสิต นกัศึกษำ และบุคลำกรของมหำวิทยำลยัรำชภฏับำ้นสมเด็จ

เจำ้พระยำ

4.2.5  ส่งเสริม สนบัสนุน ร่วมมือกบัองคก์รกำรกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสำธำรณะประโยชน์

4.2.6  ไม่ด ำเนินกำรเก่ียวขอ้งกบักำรเมืองแต่อยำ่งใด

                    -  สรุปนโยบำยบญัชีท่ีส ำคญั

  กำรจดัท ำบญัชีกำรเงินใชเ้กณฑค์ำ้งรับคำ้งจ่ำย  ยกเวน้ดอกเบ้ียรับ   ใชเ้กณฑเ์งินสด

2. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด   ประกอบด้วย

2561 2560

  เงินฝำกธนำคำร -  ออมทรัพย์

  เงินสดยอ่ยส ำรองจ่ำยค่ำหนงัสือ 40,000.00             - 

  เงินสดยอ่ย 24,874.00             14,351.00           

  ธนำคำรไทยพำณิชย ์สมำคมศิษยเ์ก่ำบำ้นสมเด็จเจำ้พระยำ 406-976475-0 1,783,692.03        374,133.99         

  เงินสด -เงินทุนกำรศึกษำ - 171,500.00         

  รวม 1,848,566.03        559,984.99         

สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำในพระบรมรำชูปถัมภ์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ

ณ วนัที ่ 31  ธันวำคม 2561   และ   2560

บำท

( ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ลินดำ เกณฑม์ำ )

นำยกสมำคม
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3. วสัดุคงเหลือ     ประกอบด้วย

2561 2560

1. แสตมป์ท่ีระลึกใส่กรอบชนิด 4 ดวง 43,957.00             44,934.00           

2. แสตมป์ท่ีระลึกใส่กรอบชนิด 2 ดวง 13,156.00             14,076.00           

  รวมเป็นเงิน 57,113.00             59,010.00           

4. อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส ำนักงำน - สุทธิ      ประกอบด้วย

2561 2560

  อุปกรณ์ส ำนกังำน 242,751.00 210,758.00

  เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 116,000.00 116,000.00

  เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 30,000.00 30,000.00           

  รวม 388,751.00 356,758.00
                    หกั   ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (324,961.83) (312,562.31)

  สุทธิ 63,789.17 44,195.69

5. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   ประกอบด้วย

2561 2560

  ค่ำสอบบญัชี คำ้งจ่ำย 7,000.00               - 

  ค่ำท  ำบญัชีคำ้งจ่ำย 12,000.00             - 

  ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 2,978.48               - 

  รวม 21,978.48             - 

บำท

( ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.ลินดำ เกณฑม์ำ )

นำยกสมำคม

สมำคมศิษย์เก่ำบ้ำนสมเดจ็เจ้ำพระยำในพระบรมรำชูปถัมภ์

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ

ณ วนัที ่ 31  ธันวำคม 2561   และ   2560

บำท

บำท
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2561 2560

สินทรัพย์หมุนเวยีน

  เงินสดและเงินฝากธนาคาร ( หมายเหตุ   2 ) 1,848,566.03           559,984.99             

  วสัดุคงเหลือ ( หมายเหตุ  3 ) 57,113.00                59,010.00               

  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (ภาษีถูกหกั ณ ท่ีจ่าย) - 20,824.00               

           รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 1,905,679.03           639,818.99             

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

  อุปกรณ์และเคร่ืองใชส้ านกังาน - สุทธิ ( หมายเหตุ  4 ) 63,789.17                44,195.69               

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 63,789.17                44,195.69               

รวมสินทรัพย์ 1,969,468.20           684,014.68             

หนีสิ้นหมุนเวยีน

  คา่ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 0.01 16,463.39               

  คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย ( หมายเหตุ  5 ) 21,978.48                - 

  รวมหน้ีสินหมุนเวียน 21,978.49                16,463.39               

รวมหนีสิ้น

ส่วนของทุน

  ทุนสะสม 1,178,755.97           1,178,755.97          

  รายได ้สูง(ต ่า)  กวา่รายจ่าย 768,733.74 (    511,204.68)

           รวมส่วนของทุน 1,947,489.71 667,551.29             

รวมหนีสิ้นและส่วนของทุน 1,969,468.20 684,014.68             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .ลินดา เกณฑม์า )

นายกสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  ในพระบรมราชูปถมัภ์

งบแสดงฐานะทางการเงนิ

ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2561  และ   2560

บาท

สินทรัพย์

หนีสิ้นและส่วนของทุน
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2561 2560

รายได้

  รายไดจ้ากการบริจาค 107,650.00              255,984.00             

  รายไดค้า่รายงานตวับณัฑิตและของท่ีระลึก 2,047,300.00           - 

  รายไดเ้งินบริจาค ทุนการศึกษา และสนบัสนุนกิจกรรม 214,765.24              171,500.00             
  ดอกเบ้ียรับ 8,450.88                  3,252.78                 

  รวมรายได้ 2,378,166.12           430,736.78             

รายจ่าย

  คา่ใชจ่้ายเดินทางและยานพาหนะ - 950.00                    

  คา่พิมพห์นงัสือ 183,780.00              226,840.00             

  คา่ช่วยงานศพและพวงหรีด 19,600.00                23,000.00               

  คา่เงินบริจาค ทุนการศึกษา และสนบัสนุนกิจกรรม 563,160.00              150,000.00             

  คา่ไปรษณีย ์โทรศพัทแ์ละส่งเอกสาร 2,000.00                  3,252.00                 

  คา่ใชจ่้ายกิจกรรมต่างๆ - 276,701.00             

  คา่บริจาคการกศุล 54,000.00                118,000.00             

  คา่อาหารและเคร่ืองด่ืม 71,874.00                22,688.00               

  คา่จา้งและบริการ 5,380.00                  - 

  คา่ของขวญั/ของท่ีระลึก 23,580.00                51,920.00               

  คา่ธรรมเนียม 845.09                      705.00                    

  คา่สอบบญัชี 7,000.00                  7,000.00                 

  คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 10,190.00                2,914.00                 

  คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็ส านกังาน 52,708.00                5,890.00                 

  คา่เส่ือมราคาทรัพยสิ์น 12,399.52                25,485.18               

  คา่ท  าบญัชี 12,000.00                12,000.00               

  คา่ถ่ายเอกสาร 50,475.00                4,360.00                 

  คา่วสัดุส้ินเปลือง - 169.00                    

  คา่วสัดุใชไ้ป 1,897.00                  4,742.00                 

  คา่สาธารณูปโภคอ่ืนๆ - - 

  คา่ล่วงเวลา 20,000.00                5,000.00                 

  คา่ใชจ่้ายอ่ืนๆ 7,339.09                  - 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 325.28                    

           รวมรายจ่าย 1,098,227.70           941,941.46             

รายได้สูง(ต า่)  กว่ารายจ่าย 1,279,938.42 (     511,204.68)

( ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร .ลินดา เกณฑม์า )

นายกสมาคม

สมาคมศิษย์เก่าบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา  ในพระบรมราชูปถมัภ์

งบรายได้ - รายจ่าย

ณ วนัที ่ 31  ธันวาคม 2561  และ   2560

บาท
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ระเบียบวาระท่ี ๕ การเลือกต้ังนายกสมาคมฯ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย;เก-าบ>านสมเด็จเจ>าพระยา ในพระบรมราชูปถัมภ; ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ 

 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ การเลือกต้ังนายกสมาคมฯ 
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