
คํานํา
 รายงานประจําปฉบับนี้นําเสนอผลการดําเนินงานป 2561 ของสมาคมนักศึกษาเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ ซึ่งประกอบดวย แผน

กลยุทธบริหารงานสมาคมฯ     ทําเนียบกรรมการบริหารและที่ปรึกษาสมาคมฯ รวมถึง

กิจกรรมตางๆ ของสมาคมฯ ที่ดําเนินการ  ในป 2561 และงบดุลบัญชีประจําป 2561 เปนตน 

 สมาคมฯ ขอขอบคุณในการสนับสนุนของสมาชิกและผูมีอุปการะคุณทุกๆ ทาน ที่

ทําใหกิจกรรม ของสมาคมฯ  สามารถบรรลุเปาหมายภายใต   ความรวมมือ  และขยาย

ขอบขายการบริหารสมาคมฯ  ใหกาวหนา   มุงสูความเปนเลิศ และมีความยั่งยืนตลอดไป

 รายงานฉบับนี้สําเร็จเปนรูปเลมไดดวยดีจากอุปการะคุณของผูใหการสนับสนุนทุก

ทาน ทางสมาคมฯ ใครขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการ

สนับสนุนเชนนี้ตลอดไป

         

             คณะผูจัดทํา

                              

         สมาคมนักศึกษาเกา

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

         ในพระบรมราชูปถัมภ
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สารจากนายกสมาคมฯ 

เน่ืองในวนัจนัทร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัสําคญัคือการประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2562 ของ

สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี ในพระบรมราชูปถมัภ ์และมีการเลือกตั้ง

นายกสมาคมฯ คนใหม่ ประจาํปีบริหาร 2562 – 2564 เน่ืองจากผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้

บริหารงานครบวาระ 2 ปี ในปีบริหาร 2560 – 2562 ในวนัจนัทร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 น้ีเช่นกนั  

ผมต้องขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ท่ีปรึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี หน่วยงาน 

นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป และท่ีสําคญั ศิษยเ์ก่า มจธ.ทุกคน ท่ีไดร่้วมมือ ร่วมใจ ทาํกิจกรรมต่างๆ ท่ีทาง

สมาคมฯ ไดว้างแผนทาํและสาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีทุกอยา่ง 

ในปีหน้า พ.ศ.2563 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี จะครบรอบ 60 ปี ผมขอฝากทุก

ท่านไดโ้ปรดช่วยสนบัสนุนกิจกรรม เน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 ปี กบัทางมหาวทิยาลยัฯ และสมาคมฯ ดว้ย 

ทั้งน้ีเพื่อช่วยกนัสร้างช่ือเสียงใหก้บัพวกเราทุกคนชาว มจธ. ต่อไป และเพื่อความย ัง่ยนืร่วมกนัตลอดไป 

 

             
        

       (ดร.สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ) 

      นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 

     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

        ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

สารจากนายกสมาคมฯ
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วิสัยทัศนสมาคมฯ

(Vision Statement)

ปรัชญาการบริหารของสมาคมฯ  (Philosophy)

“เปนองคกรศิษยเกา มหาวิทยา

ลัย เทคโนโลยพระจอมเกล า

ธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภที่มี

ปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ทุก

สาขาวิชา ทุกเพศทุกวัย มีความ

ภาคภูมิใจ รูรัก สามัคคี มีเอกภาพ

ในการบริหารงานสมาคมฯ อยาง

เปนระบบ มีประสิทธิภาพ เปน

ท่ียอมรับของนักศึกษาเกาและ

สังคม พรอมกาวไปสูความเปน

เลิศยั่งยืนของสมาคมฯ 

และมหาวิทยาลัยฯ รวมกัน”

“สรางระบบบริหาร บริการสมาชิก ยึดหลักคุณธรรม 

นําความรักและสามัคคี มีความรู มุงสูความเปนเลิศ

ของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ” 
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พันธกิจของสมาคมฯ  (Mission Statement)

1. เปนศูนยขอมูลการประสานงานของนักศึกษาเกาและชมรมตางๆ ที่จบจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

2. เปนแหลงคนควาขอมูลขาวสาร แลกเปลี่ยนขอมูล ชวยเหลือเกื้อกูล ระหวางนักศึกษาเกาที่จบจาก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

3.  จัดหารายไดเพื่อการบริหารงาน และเพื่อการดําเนินงานของสมาคมฯ

4. เปนองคกรกลางการประสานงานการรวมทํากิจกรรมสาธารณประโยชนในงานของสมาคมฯ ใหเปนที่

ยอมรับของสังคมฯ ทั่วไป

5. บริหารงานตามขอบังคับสมาคมฯ ในการสรางการรับรู รวมมือและพัฒนาระบบงานของสมาคม

นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ

6. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร เพื่อดํารงไวซึ่งเกียรติยศชื่อเสียงของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ 

สมาคมนักศึกษาเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

ในพระบรมราชูปถัมภ
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แผนกลยุทธบริหารงานสมาคมฯ  

(Strategic Framework)

  บูรณาการแนวคิดและแผนดําเนินงานตามวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธของสมาคมฯ อยางมีเอกภาพและประสิทธิภาพ

สรางทีม, ทํางานเปนระบบ, มอบหมายงาน, ประสานงาน, ความเสียสละ, มุงมั่นทํางานดวยจิตอาสา

กลยุทธและโรดแม็บ, กําหนดงบประมาณและผูรับผิดชอบ, ติดตามประเมินผล, ปฏิบัติตามกฎขอบังคับสมาคมฯ 

  KPI – 1: Time: งานเสร็จตรงตาม     

    เวลาที่กําหนด

  KPI – 2: Cost: งานเสร็จรายไดและ   

        คชจ.ไดตามเปาหมายและแผน 

  KPI- 3: Comply to Law บริหาร    

   ถูกตองตามกฎหมาย  

     เปนองคกรศิษยเกา  

                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ 

           ที่มีปฏิสัมพันธกันอยางตอเนื่อง ทุกสาขาวิชา ทุกเพศทุกวัย มีความภาคภูมิใจ  

รูรัก- สามัคคี มีเอกภาพในการบริหารงานสมาคมฯ อยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ  เปนที่ยอมรับ 

ของนักศึกษาเกาและสังคม พรอมกาวไปสูความเปนเลิศยั่งยืนของสมาคมฯ และมหาวิทยาลัยฯ รวมกัน

เปาหมาย: พรอมกาวไปสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน

 - ดูแลความสัมพันธ 

   ศิษยเกา 

 - ศิษยเกาดีเดน 

 - ทะเบียนสมาชิกและ            

   ฐานขอมูล 

 - เยี่ยมชมงานของ             

   ศิษยเกา 

 - เทคโนโลยีสารสนเทศ

 - สื่อสาร ประชาสัมพันธ

 - งานเชื่อมสัมพันธ 

 - ชมรมมด 6 ภูมิภาค

 - รวมงานชมรมสําคัญๆ          

 - สนับสนุนชมรมตางๆ 

 - มดจังหวัด                 

 - งานสันทนาการ

 - กอลฟ 3 พระจอม

 - ชมรมผูประกอบการ

   ศิษยเกา (สนับสนุน)

 - จัดหารายได 

 - สลากกาชาด

 - จัดหารายไดกองทุน

   สมาคมฯ          

 - ทํากิจกรรมตางๆ  

 - จัดทํากิจกรรมพิเศษ

 - กีฬาฟุตบอล , กอลฟ

 - งานประจําป , ราตรี    

   บางมด

 - จัดสัมมนาทางวิชาการ

 - จัดการองคความรู

 - กิจกรรมนักศึกษา

 - กิจกรรมทางวิชาการ 

 - กิจกรรมศึกษาดูงาน

 - รวมคัดเลือกนักศึกษาโดย     

   สมาคมและทุนการศึกษา

 - ประกวดนวัตกรรม

   เทคโนโลยีคิดเอง - ทําเอง 

 - บริหารและงานพิธีการ

   ของสมาคมฯ

 - การเงินและบัญชี

 - ทรัพยสินและพัสดุ

 - ระเบียบ ขอบังคับ

   สมาคมฯ  

 - บริหารกองทุนสมาคมฯ

 - จัดประชุมใหญ 

S1 S2 S3 S4 S5

นักศึกษาเกาและ 

สมาชิกสัมพันธ

ชมรมสัมพันธและ 

สันทนาการ

กิจกรรมและ

จัดหารายได
วิชาการและจัดการ

องคความรู

บริหารงานสมาคมฯ

และปรับรุงขอบังคับ

วิธ
ีกา

ร
กล

ยุท
ธ 

+ 
แผ

นง
าน

หล
ัก

เป
าห

มา
ย

GO
AL

S



8

แผนงาน/ โครงการหลักที่จําเปนและสําคัญกับกลยุทธ

บริหารงานสมาคมฯ 

 สมาคมฯ เปนที่ยอมรับของนักศึกษาเกา และสังคม พรอมกาวไปสูความเปนเลิศอยางยั่งยืน

 ทะเบียนขอมูลและฐาน       

 ขอมูล

 สื่อสารและประชาสัมพันธ

 งานสมาคมฯ

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 เยี่ยมชมนักศึกษาเกาและ

 ดูแลความสัมพันธ

 ศิษยเกาดีเดน

 คายอาสามดภูมิภาค

 สรางโครงการ

 1 ภูมิภาค 1 โครงการ

 KMUTT Home

 Coming Day

 ตั้งมดจังหวัดอยางมีระบบ

 รวมงานประจําปมดภูมิภาค

 กิจกรรม 3 พระจอม

 รวมกิจกรรมชมรมตางๆ

 คอนเสิรตการกุศล

 งานกาชาด

 บริการชุดครุยบัณฑิต

 แรลลี่สัมพันธการกุศล

 กอลฟสัมพันธสมาคมฯ

 เพื่อการกุศล

 ทําสติ๊กเกอรไลน

 จัดทําของที่ระลึก

 สรางพระบูชาและ

 พระเครื่อง

 บริหารงานสปอนเซอร

 KMUTTA 3rd MIni Half

 Marathon

 จัดการองคความรู 

 Website งานชาง

 จัดการสัมมนาและเสวนา

 In trends

 สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

 ผานชองทางสมาคมฯ

 กิจกรรมทางวิชาการและ

 นิทรรศการ

 จัดพาศึกษาดูงาน

 รวมคัดเลือกนักศึกษาโดย

 สมาคมและทุนการศึกษา

 ปรับปรุงขอบังคับสมาคมฯ

 งานราตรีบางมด

 ขอตั้งปายสมาคมฯ บน

 อาคารจอดรถ

 ทบทวนระเบียบพัสดุ

 การเงินจัดซื้อสมาคมฯ

 ปรับปรุง JD และโครงสราง

 เงินเดือนเจาหนาที่สมาคมฯ

S1 S2 S3 S4 S5

นักศึกษาเกาและ 

สมาชิกสัมพันธ

ชมรมสัมพันธและ 

สันทนาการ

กิจกรรมและ

จัดหารายได
วิชาการและจัดการ

องคความรู

บริหารงานสมาคมฯ

และปรับรุงขอบังคับ

L1

L2

L3

  3
3 

แผ
นง

าน
หล

กัท
ี่จํา

เป
น 

+ 
โค

รง
กา

รส
ําค

ัญ

   สนับสนุนโดย ; มจธ., นักศึกษาเกา, มดภูมิภาค, ชมรมและองคกรที่มีปฏิสัมพันธกับสมาคมฯ 

โดยมีการดําเนินการ 28 แผนงานหลัก ซึ่งมีบางแผนงานยกเลิกจากความไมสอดคลองและดําเนิน

การไดในปจจุบัน
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1.  นายเกรียงไกร  เกิดเปยม สมัยที่ 1 พ.ศ.2512 – 2514

2.  นายวรพันธ  ปณฑวณิช สมัยที่ 2 , 3 พ.ศ.2514 – 2518

3.  นายวิวัฒน  วงศกิจบัญชา สมัยที่ 4 , 5 พ.ศ.2518 – 2522

4.  รศ.ดร.เดช  พุทธเจริญทอง สมัยที่ 6 , 7 พ.ศ.2522 – 2526

5.  คุณระพี  พฤกษวัน สมัยที่ 8 พ.ศ.2526 – 2528

6.  คุณธนา  ธนวิบูลย สมัยที่ 9 , 10 พ.ศ.2528 – 2532

7.  รศ.เกษม  เพชรเกตุ สมัยที่ 11 พ.ศ.2532 – 2534

8.  คุณผานิต  ตัณฑเศรษฐี สมัยที่ 12 , 13 พ.ศ.2534 – 2538

9.  นายมานิตย  กตัญูวิวัฒน สมัยที่ 14 พ.ศ.2538 – 2540

10. คุณบริพัตร  ไชยวุฒิ สมัยที่ 15 พ.ศ.2540 – 2542

11. พลเรือโทสมภพ  เสตะรุจิ สมัยที่ 16 พ.ศ.2542 – 2544

12. คุณสมิท  แชมประสิทธิ์ สมัยที่ 17 พ.ศ.2544 – 2546

13. รศ.ศิริวัฒน  ไชยชนะ สมัยที่ 18 , 19 พ.ศ.2546 – 2550

14. นายสุพจน  ทรัพยลอม สมัยที่ 20 พ.ศ.2550 – 2551

15. นายแสงไชย  รัตนโชตินันท สมัยที่ 21 พ.ศ.2552 – 2553

16. นายพีระพงษ  อัจฉริยชีวิน สมัยที่ 22 , 23 พ.ศ.2554 – 2557

17. รศ.ดร.สุรเชษฐ  ชุติมา สมัยที่ 24 พ.ศ.2558 – 2559

18. ดร.สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สมัยที่ 25 พ.ศ.2560 - 2562

            ทําเนียบนายกสมาคมนักศึกษาเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

      ในพระบรมราชูปถัมภ
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        ทําเนียบ คณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเกา 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี  

              ในพระบรมราชูปถัมภ พ.ศ. 2560-2562
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แผนงานคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ
 

ลําดับ วัน/ เดือน/ พ.ศ. งาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ/      ผู
เกี่ยวของหลัก

สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 27 ม.ค.62)

1 7 ก.พ.60 กกต.ประกาศรับรองและ
แตงตั้งนายกสมาคมฯป 

60-62

กกต./ สมาคมฯ มจธ. และเครือขาย ประกาศแตงตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม

2 22 ก.พ.60 ประชุมกรรมการบริหารสมา
คมฯ สงมอบงานชุดเกา ให

ชุดใหมป 60- 62

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ชุดเดิม/ กรรมการบริหาร
สมาคมฯ ชุดใหม

ดร.สุรเชษฐ/ 

ดร.สุรเดชและ
คณะฯ

ประชุมสงมอบงานสมาคมฯ สมัย

ดร.สุรเชษฐ ใหกับสมัยดร.สุรเดช

3 22 ก.พ.60 ประชุมกรรมการบริหารสมา
คมฯ ครั้งที่ 1/ 60

เลขาธิการ/ กรรมการ
บริหารสมาคมฯ

หองประชุมสมา
คมฯ

แนะนํากรรมการบริหาร และออกมติประชุม
บริหารงานสมาคมฯ

4 1 มี.ค.60 รวมประชุมพิเศษกับชมรม
กอลฟบางมด

นายกสมาคมฯ/ อุปนา
ยกฯ/ ฝายการกีฬา

สนามกอลฟรอยัล

เจมสคลอง6
หาขอสรุปกลยุทธ และแนวทางการสรางความ
รวมมือ สมาคมฯ/ชมรมฯ

5 1 มี.ค.60 ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มจธ.

นายกสมาคมฯ หองประชุมตึก
อธิการบดี

สรางความรวมมือและการทํางานรวมระหวาง
สมาคมฯ และมหาวิทยาลัย

6 3 มี.ค.60 เรื่มทางการจําหนายสลาการ

กุศลกาชาดไทย 2,500 
เลม

อุปนายกฯ และ         
คณะกรรมการฯ

ทุกเครือขาย ตองขายทั้งหมด 2,500,000 บาท

7 4-6 มี.ค.60 รวมเปดตัวกรรมการสมา
คมฯ งานมดใต

นายกสมาคมฯ/          อุป
นายกฯ/ เลขาธิการ/ ฝาย
บริหาร/ ฝายสังสรรคและ
บันเทิง/ อื่นๆ

เกาะตะรุเตา จ.สตูล งานมดใตทํารัง เชิญโดยปธ.สถาพร

8 6 มี.ค.60 ยื่นจดทะเบียนกรรมการ

บริหารสมาคมฯป 60-62
เลขาธิการ/ ฝายบริหาร เขตทุงครุ กทม. คุณจีระศักดิ์ ประสานเขตทุงครุ

9 7 มี.ค.60

(เชา)

พบรองผูวาฯ กทม.(รองฯ
ทวีศักดิ์)

นายกสมาคมฯ/          อุป
นายกฯ/ ฝายบริหาร

ศาลาวาการ กทม. แนะนําตัว และขอสนับสนุนการจําหนายสลาก
การกุศลสภากาชาดไทย

10 9 มี.ค.60

(17 น.)

ประชุมรวมผูแทนงาน
กิจกรรมนักศึกษา (ชมรม
ตางๆในมจธ.)  และอาจารย
ผูควบคุมงานกิจการ
นักศึกษา

นายกสมาคมฯ/          อุป
นายกฯ/ ฝายสังสรรค
และบันเทิง/ ฝายกิจกรรม
นักศึกษา

หองประชุม      
สมาคมฯ

หารือ สรางความรวมมือ ระหวางสมาคมฯ กับ
งานกิจกรรมนักศึกษา (ที่เกี่ยวของกับสมาคมฯ)
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แผนงานคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ(ตอ)

ลําดับ วัน/ เดือน/ พ.ศ. งาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ /       
ผูเกี่ยวของหลัก

สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 27 ม.ค.62)
11 10 มี.ค.60

(10 น.)

ประชุมรวมสมาคมฯ และ
ทีมบริหาร และอธิการบดี 
มจธ.

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ เลขาธิการ/ 
และกรรมการบริหาร   
สมาคมฯ (ทานที่สะดวก
เขารวม)

หองประชุม

อธิการบดีชั้น 7
หารือ สรางความรวมมือ และความชวยเหลือ
ระหวางสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัย  (เฉพาะที่
เกี่ยวของกับสมาคมฯ)

12 10 มี.ค.60

(18 น.)

ประชุมรวมสมาคมฯ และ
ทีมบริหารมูลนิธิเพื่อการ
พัฒนา มจธ.

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ ฝายชมรม
สัมพันธ

ภาควิศวกรรมโยธา หารือ สรางความรวมมือ และความชวยเหลือ
ระหวางสมาคมฯ กับมูลนิธิฯ (เฉพาะที่เกี่ยวของ
กับสมาคมฯ)

13 9, 10, 11 มี.ค.60 
(10:00 น.)

ประชุมทีมสลากการกุศล
สภากาชาดไทย

อุปนายกสมาคมฯ/ ฝาย
การกีฬา/ ฝายปฏิคม/ ฝาย
ที่เกี่ยวของ

หองประชุมสมา
คมฯ

หารือความคืบหนาและแนวทางการจัดการสลาก
กาชาดทั้งหมด

14 11 มี.ค.60 รวมหารือที่ปรึกษาองอาจ
และปธ.มดภาคกลาง ที่
ชัยนาทจัดงานกอลฟการ
กุศลมดภาคกลางโอเพน

ครั้งที1่ จ.ชัยนาท

เลขาธิการ/ กรรมการ
กลางอํานาจ/ ปธ.สุดชาย/ 
กรรมการสังสรรคและ
บันเทิง/ กรรมการชมรม
สัมพันธ

จ.ชัยนาท หารือพันธมิตรปธ.สุดชายและใหคําแนะนําการ
จัดกอลฟชัยนาท

15 11 มี.ค.60 ประชุมหารือกอลฟและ

กิจกรรม 3 พระจอม

อุปนายกฯ/ เลขาธิการ/ 
ฝายการกีฬา

หองประชุมสมา
คมฯ

กอลฟไรเดอร และกิจกรรมกีฬา 3 พระจอม

16 14 มี.ค.60

(นัด 7:30 น.)

รวมเขาเฝาทูลเกลาทูล
กระหมอมถวายเงินการกุศล

(นัดรวมที่ศาลาดุสิดาลัย 
สวนจิตรลดา)

นายกสมาคมฯ และ       ผู
ลงชื่อเขาเฝา

พระตําหนัก
จิตรลดา

รวมเขาเฝาถวายเงินจากขายสลากกาชาดของ

สมาคมฯชุดเกา จํานวน 1 ลานบาท

17 18 มี.ค.60 งาน ME Night ป’ 60 นายกสมาคมฯ มอบหมาย

กรรมการบริหาร ผศ.ดร.
อิษฎา รวมงาน

มจธ. งานประจําปศิษยเกา วศบ.เครื่องกล

18 18 มี.ค.60 งาน T ME Night ป’ 
60

นายกสมาคมฯ มอบหมาย

กรรมการบริหาร ผศ.ดร.
อิษฎา รวมงาน

มจธ. งานประจําปศิษยเกา คุรุเครื่องกล

19 19 มี.ค.60

(14:30 น.)

จัดทํา Event ปชส.ของ
ราวัลที่ศูนยฮอนดาสุรวงศ

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ ฝายการกีฬา/ 
ฝายจัดหารายได/ ฝาย
ปฏิคมและทีมงาน

ศูนยสุรวงศ กทม. ทํา PRs และแสดงรายการของรางวัล

20 23 มี.ค.60

(12- 21 น.)

รวมงานกอลฟการกุศล 

Princess Cup สจล. 

Shot Gun 12:00 น.

นายกสมาคมฯ/         ฝาย
การกีฬา/ ฝายปฏิคม

สนามคาสคาตา 

ลําลูกกาคลอง 16 
จ.ปทุมธานี

สนับสนุนรวมงาน รวมมือ 3 พระจอม
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แผนงานคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ(ตอ)

ลําดับ วัน/ เดือน/ พ.ศ. งาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ /       
ผูเกี่ยวของหลัก

สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 27 ม.ค.62)
21 25 มี.ค.60

(9-10:30 น.)

ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 2/ 60

เลขาธิการ/ กรรมการ
บริหารสมาคมฯ

หองประชุมสมา
คมฯ

ติดตามความคืบหนาและออกมติการประชุมเพื่อ
การบริหารงาน

22 25 มี.ค.60

(10:30-16 น.)

ประชุมสัมมนา จัดทํา

กลยุทธบริหารงานสมาคมฯ 

ป 60-62

เลขาธิการ/ กรรมการ
บริหารสมาคมฯ

หองพุทธรักษา อา
คารสัมมนามจธ.

เลขาธิการ/ กรรมการบริหารสมาคมฯ/ ที่ปรึกษา
สมาคมฯ/ แขกรับเชิญ

23 31 มี.ค.60 สรุปปดจําหนายสลาการ

กุศลกาชาดไทย 2,500 
เลม

อุปนายกฯ และคณะกร
รมการฯ

สมาคมฯ ขายหมด 2,500,000 บาท และทําสรุปเตรียม
ออกสลากกาชาดไทย

24 5 เม.ย.60 ออกสลากการกุศลรวมกับ
สภากาชาดไทย

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ และคณะกร
รมการฯ

ตึกแพทยพัฒน 
สภากาชาดไทย 

ถ.อังรีดูนังส

ออกสลากและแจงประกาศผลผูถูกรางวัล

25 7 เม.ย.60

(นัดพบ 9:30 น.)

พบอธิการบดี ครั้งที่ 2/ 60 นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ และคณะกร
รมการฯ

ชั้น 12 อาคาร Kx 
สาทร

หารือ สรางความรวมมือ และความชวยเหลือ
ระหวางสมาคมฯ กับมหาวิทยาลัย  (เฉพาะที่
เกี่ยวของกับสมาคมฯ รวมกัน)

26 11-15 เม.ย.60 สงกรานตตามธรรมเนียม
ประเพณีไทย

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ และคณะ      
กรรมการฯ (ที่สะดวก)

ตามคําเชิญ เพื่อสานสัมพันธสมาคมฯรวมกับหนวยงานตางๆ 
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย

27 22 เม.ย.60 ประชุมกรรมการดานจัดหา
รายได และสลากกาชาด

อุปนายกฯ และคณะ      
กรรมการฯ (ที่สะดวก)

หองประชุมสมา
คมฯ

จัดทําแผนงานการจัดหารายได และสรุปงาน
กาชาดของสมาคมฯ

28 28 เม.ย.60

(15-18 น.)

ประชุมรวมสมาคมฯและมด

ภูมิภาค  (ดานชมรมสัมพันธ
และสันทนาการ)

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ เลขาธิการ/ 
ฝายชมรมสัมพันธ/ ฝาย
สังสรรคและบันเทิง/ ฝาย
การกีฬา และทานที่สะดวก

หองประชุมสมา
คมฯ

ออกมติการบริหารงานการสรางความรวมมือตาม
แผนกลยุทธรวมกับมดภูมิภาค

29 29 เม.ย.60

(9-13 น.)

ทําบุญขึ้นสํานักงานใหม
สมาคมฯ

กรรมการบริหาร 26 ทาน, 

ที่ปรึกษา 61 ทาน, แขก

เชิญประมาณ 30 ทาน

ที่ทําการสมาคมฯ ทําบุญเปนสิริมงคลกับสมาคมฯ

30 29 เม.ย.60

(13- 16 น .)

ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 3/ 60
กรรมการบริหาร 26 ทาน หองประชุมสมา

คมฯ
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

31 2 พ.ค.60 เขาพบและแสดงความยินดี
กับผูวาการการประปา
นครหลวง

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ ฝายบริหาร/ 
ฝายฯที่สะดวก และที่
ปรึกษาฯที่สะดวก

การประปา
นครหลวง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และศิษยเกาบางมด
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ(ตอ)

ลําดับ วัน/ เดือน/ พ.ศ. งาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ /       
ผูเกี่ยวของหลัก

สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 27 ม.ค.62)

32 6 พ.ค.60 ประชุมคณะอนุกรรมการ
จัดหารายได (ไลนสติ๊กเกอร)

คณะทํางานจัดทําไลน
สติ๊กเกอรสมาคมฯ

หองประชุม       
สมาคมฯ 
 

วางแผน หาขอสรุป ออกมติแนวทางการจัดทํา
ไลนสติ๊กเกอร

33 7 พ.ค.60 เขาพบและหารือทานเจา
คุณฯวัดบวรนิเวศน และ
พบเจาอาวาสวัดราชาธิวาส 
กทม.

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ ฝายบริหาร/ 
ฝายปฏิคม/ ปธ.มดเหนือ 
และทานที่สะดวก

วัดบวรนิเวศน และ
วัดราชาธิวาส กทม.

หารือการสรางพระเครื่องและพระบูชา ในแผน
งานดานการจัดหารายได

34 9 พ.ค.60 กอลฟการกุศล ของชมรม
กอลฟ มจธ.

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ ฝายการกีฬา/ 

ฝายปฏิคม/ ฝาย  และ
ทานที่สะดวก

สนามในเขต กทม.
และใกลเคียง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และชมรมกอลฟ

35 12 พ.ค.60 Golf  Ryder Cup 3 
พระจอม

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/  ฝายปฏิคม/  
ฝายจัดหารายได/ ฝาย
การกีฬา

สนามกอลฟ       
เลกาซี่ กทม.

สรางความรวมมือสมาคมฯ และศิษยเกาบางมด 

และ 3 พระจอม

36 13 พ.ค.60 ประชุมทีมยอยกรรมการ
ดานกิจกรรมและจัดหา
รายได

อุปนายกฯ/  กรรมการดาน
กิจกรรมและจัดหารายได

หองประชุม      
สมาคมฯ 
 

ติดตามความคืบหนาและออกมติยอยสําหรับการ
ทํางานดานจัดหารายได

37  20 พ.ค.60

(10-12:30 น.)

ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 4/ 60
กรรมการบริหาร 26 
ทาน 

หองประชุม      
สมาคมฯ 

ติดตามความคืบหนาและออกมติ

38 22 พ.ค.60

(13:00 น.)

เขาพบรองผูวาการ ฝาย
นโยบายและแผน กฟผ.
บางกรวย 

นายกสมาคมฯ/ ฝาย
บริหาร/ ฝายเหรัญญิก/ 
และทานที่สะดวก

ชั้น 3 อาคาร        
ผูบริหาร

สรางความรวมมือสมาคมฯ และศิษยเกา

39 4 มิ.ย.60 ประชุมทีมงานกิจกรรมและ
จัดหารายได

อุปนายกฯ/  กรรมการ/ 
คณะทํางานยอยดาน
กิจกรรมและจัดหารายได

หองประชุม 

สนง.บ.Interpac
ติดตามความคืบหนาและเตรียมสงเรื่องออกมติ

40 10 มิ.ย.60 รวมงานกอลฟการกุศลมด
ภาคเหนือ

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ เลขาธิการ/ 
ฝายบริหาร/ ฝายจัดหาราย
ได/ กรรมการกลาง/ และ
ฝายอื่นๆที่สะดวก

สนามแมเมาะ 
จ.ลําปาง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค

41 10 มิ.ย.60

(9:30-11:30 น.)

ประชุมสัญจร ประชุม
กรรมการบริหารสมาคมฯ 

ครั้งที่ 5/ 60

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวก และมีภารกิจเดิน
ทางไปรวมงานมดเหนือ
อยูแลว

หองประชุม สนาม
กอลฟแมเมาะ 
จ.ลําปาง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค และ
โรดโชวงานของสมาคมฯ
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ผูเกี่ยวของหลัก

สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 27 ม.ค.62)

  
42 22 มิ.ย.60

(10:00 น.)

พบปะหารือความรวมมือกับ 
รศ.ดร.ชิต เหลาวัฒนา ศูนย

หุนยนตภาคสนาม (FIBO)

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ กรรมการฝาย
บริหาร/ กรรมการฝาย
เหรัญญิก/ กรรมการฝาย
การกีฬา

หองประชุมชั้น 2 
อาคาร FIBO

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมหาวิทยาลัย 

(FIBO) และสนับสนุนจัดกิจกรรมกอลฟการ
กุศลในงานของสมาคมฯ

43 23 มิ.ย.60 ทดสอบ และหารือขอตกลง
สนามกอลฟสุวรรณภูมิ

นายกสมาคมฯ/ กรรมการ
ฝายการกีฬา/ กรรมการ
ฝายปฏิคม และกรรมการ
ที่สะดวก

สนามกอลฟ
สุวรรณภูมิ

ทดสอบสนาม ทดสอบอาหาร และทําขอตกลงกับ
สนามในการเตรียมจัดงานกอลฟการกุศลทั้งหมด

44 29 มิ.ย.60 รวมงานกิจกรรมชมรม
กอลฟบางมด

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวกรวมงาน

สนามกอลฟ
บางกอก กอลฟคลับ

สรางความรวมมือสมาคมฯ และชมรมกอลฟ
บางมด

45 1-2 ก.ค.60 รวมงานมดตะวันออก แรลลี่

ชิมผลไม- ชมทะเลเสม็ด

(สวนสมุนไพรสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ- สวนผล
ไมแกลง/ เขาชะเมา- พัก
และจัดงานเกาะเสม็ด)

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวกรวมงาน

สวนสมุนไพร สวน
ผลไม แหลมแม
พิมพ เกาะเสม็ด 
จ.ระยอง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค

46 14 ก.ค.60

(9-16 น.)

อบรมสัมมนาครั้งที่ 1 (รศ.
ดร.ปยบุตร วานิชพงษพันธ 

และวิทยากร PTTES)

กรรมการทานที่สะดวก หองประชุมอาคาร 
Kx สาทร

สรางเครือขาย และเผยแพรองคความรูสูภาค
ประชาสังคม และจัดหารายไดใหสมาคมฯ

47 14 ก.ค.60

(18:30 น.)

ประชุมตัวแทน

วิศวกรรมศาสตร 8 เกียร 

นายกสมาคมฯ/ อุปนายก
สมาคมฯ

หองอาหารจีนได
นาสตี้ รร.เซนทารา 
เซ็นทรัลลาดพราว 
กทม.

สรางเครือขาย 8 สถาบัน และรวมวางโครงการ
สรางความรวมมือกิจกรรมสมาคมฯ

48 15 ก.ค.60

(9:15- 9:30 น)

พิธีมอบวัสดุอุปกรณโตะ 
เกาอี้ ชั้นวางหนังสือโดย

ชมรมมดอุตสาหการ 24 ให
กับรร.แมสลิดหลวงวิทยา 
อ.ทาสองยาง จ.ตาก

ประธานชมรมมดเหนือ  
และกรรมการบริหาร   
สมาคมฯ

หองประชุม      
สมาคมฯ

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค และ

ชมรมมดอุตสาหการ 24

49 15 ก.ค.60

(9:30- 12:30 น.)

ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 6/ 60
กรรมการบริหาร 26 
ทาน 

หองประชุม      
สมาคมฯ 

ติดตามความคืบหนาและออกมติ

50 16 ก.ค.60 รวมงานสังสรรคมดโยธา นายกสมาคมฯ/ อุปนายก
สมาคมฯ/ และผูเกี่ยวของ

สโมสรกองทัพบก 
ถ.วิภาวดี

สรางความรวมมือสมาคมฯ และศิษยเกาโยธา 
มจธ. 

51 21 ก.ค.60 รวมโครงการ KMUTT 
Networking

นายกสมาคมฯ/           

อุปนายกฯ ตามคําเชิญ

รร.ชาเทรียม ริเวอร
ไซด กรุงเทพฯ

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมจธ. และเครือ

ขาย KMUTT
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เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ(ตอ)

52 22 ก.ค.60 รวมงานกอลฟการกุศลมด

ภาคกลาง โอเพนครั้งที่ 1
นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ เลขาธิการ/ 
ฝายปฏิคม/ ฝายชมรม
สัมพันธ/ ฝายการกีฬา/ 
ฝายสังสรรคและบันเทิง

สนามเขื่อนชัยนาท
จ.ชัยนาท

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค

53 29 ก.ค.60

(12-21 น.)

รวมงานกิจกรรมชมรม
กอลฟบางมด

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวกรวมงาน

สนามกอลฟดิเอม
เมอรัลด อ.บานฉาง 
จ.ระยอง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และชมรมกอลฟ
บางมด

54 5 ส.ค.60 รวมงานโครงการจักรยาน
ประเพณี มจธ.บางมด

บางขุนเทียน ครั้งที่ 5 

นายกสมาคมฯ/ 
เลขาธิการ/ ฝายปฏิคม/ 
ฝายการกีฬา/ ฝาย
ทรัพยสินและพัสดุและทาน
ที่สะดวก

มจธ.บางมด- 
บางขุนเทียน

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมจธ. และภาคี
เครือขายสมาชิก

55 19 ส.ค.60

(10:00 น)

ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 7/ 60

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุมสมา
คมฯ 

ติดตามความคืบหนาและออกมติ

56 19 ส.ค.60 งานกตเวทิตาจิต ศิษยรําลึก

คุณอาจารยป 60
กรรมการบริหารสมาคมฯ อาคารสัมมนา 4 

มจธ.

รําลึกคุณอาจารย ผูเกษียณจากมจธ.

57 20 ส.ค.60 รวมงาน KMUTT 
Runner

กรรมการทานที่สะดวก มจพ.พระนครเหนือ สรางความรวมมือสมาคมฯ และมด Runner

58 24 ส.ค.60 รวมงานประจําเดือนชมรม
กอลฟบางมด

ที่ปรึกษาสมาคมฯ/    
นายกสมาคมฯ/ ฝายชมรม
สัมพันธ/ ฝายการกีฬา/ 
และกรรมการทานที่สะดวก

สนามกอลฟ     
ไพนเฮิรต  อ.รังสิต 
จ.ปทุมธานี

สรางความรวมมือสมาคมฯ และชมรมกอลฟ
บางมดอยางตอเนื่อง

59 26 ส.ค.60 กอลฟกระชับมิตรมดตะวัน

ออก+มดตะวันตก; ชมรม
กอลฟบางมด+ สมาคมฯ 

(Outing Golf )

นายกสมาคมฯ/ 
เลขาธิการ/ ฝายชมรม
สัมพันธ/ และกรรมการ
ทานที่สะดวก

สนามกอลฟยูนิ
แลนด 

จ.นครปฐม เยี่ยมชม
กิจการโรงงานผลิต
แทงคอนกรีตของ
นายกสมาคมฯ

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค และ
ชมรมกอลฟบางมดอยางตอเนื่อง

60 27 ส.ค.60

(11:00 น.)

รวมงานโบลิ่งการกุศลมด

ตะวันตก และมอบทุน
โครงการพออุปถัมภใหกับ
เด็กนักเรียนยากจน

นายกสมาคมฯ/ 
เลขาธิการ/ ฝายบริหาร/ 
ฝายชมรมสัมพันธ/ และ
ทานที่สะดวก

บานโปงโบว 
จ.ราชบุรี

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค

ลําดับ วัน/ เดือน/ พ.ศ. งาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ /       
ผูเกี่ยวของหลัก

สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 27 ม.ค.62)
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สถานที่ หมายเหตุ 

(Update Plan- 20 ม.ค.61)
61 7 ก.ย.60 อบรมสัมมนาครั้งที่ 2 การ

ลดพลังงานสูญเสียในโรงงาน
อุตสาหกรรมเนื่องจากฯ 

ระบบไฟฟา(ผศ.ดร.อิษฎา 

บุญญาอรุณเนตร)

กรรมการทานที่สะดวก หองประชุม    
อาคารสัมมนา มจธ.

สรางเครือขาย และเผยแพรองคความรูสูภาค
ประชาสังคม และจัดหารายไดใหสมาคมฯ

62 9 ก.ย.60 งานเลี้ยงขอบคุณ 3 
พระจอม

นายกสมาคมฯ/           
อุปนายกฯ/ เลขาธิการ/ 
ฝายการกีฬา/ ฝายปฏิคม 
และทานที่สะดวก

รร.เจาพระยาปารค 
กทม.

สรางเครือขาย และสานสัมพันธ 3 พระจอม 
และเลี้ยงขอบคุณทีมงานที่ผานมา

63 23 ก.ย.60

(9:30- 15 น.)

ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 8/ 60

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      
สมาคมฯ 

ติดตามความคืบหนาและออกมติ

64 18-20 ต.ค.60 รวมงาน ITIChe2017 
สมาคมฯนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเคมีและ
เคมีประยุกต

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ทานที่สะดวก และฝาย
สมาชิกสัมพันธ

รร.แชงกีลา กทม. สรางความรวมมือและเครือขายทางวิชากา
รกับมจธ.และสมาคมฯวิศวกรรมเคมี

65 28 ต.ค.60 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 9/ 60

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      
สมาคมฯ 

ติดตามความคืบหนาและออกมติ

66 5 พ.ย.60 มดกรุงเทพฯจัดลองเรือ
แมนําเจาพระยา

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ทานที่สะดวก และฝาย
กิจกรรมสัมพันธ

ทาเรือ ฐานทัพเรือ
กรุงเทพฯ หนาหอ
ประชุมกองทัพเรือ

สรางความรวมมือมดกรุงเทพฯกับสมาคมฯ

67 4-7 พ.ย.60 ซอมและรับปริญญาที่ มจธ./ 
ใบเทคบางนา

นายกสมาคมฯ และ
กรรมการที่สะดวก

หอประชุมมจธ./  
ใบเทคบางนา

รวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม มจธ.

68 10 พ.ย.60 กอลฟการกุศลสมาคมฯ 

ประจําป 2560
กรรมการบริหารสมาคมฯ สนามกอลฟ

วินดเซอร หรือ 
สุวรรณภูมิ

จัดหารายไดใหสมาคมฯ และสรางสัมพันธกับ
สมาชิกกอลฟ

69 25 พ.ย.60 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 10/ 60

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      
สมาคมฯ 

ติดตามความคืบหนาและออกมติ

70 30 พ.ย.60 ปดรับเอกสารนําเสนอศิษย

เกาดีเดนป 2560
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
จนท.สมาคมฯ รับเอกสาร พิจารณา

71 ยกเลิกแผนงาน คอนเสิรตการกุศลจัดหาราย
ไดเขากองทุนสมาคมฯ

กรรมการบริหารสมาคมฯ (Tentative) จัดหารายไดใหสมาคมฯ และสรางสัมพันธกับ

สมาชิก และผูสนใจ

72 9-11 ธ.ค.60 มดอีสานสังสรรค กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวกรวมงาน

ปาริมารีสอรท 
จ.ชัยภูมิ

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค
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(Update Plan- 27 ม.ค.62)
73 23 ธ.ค.60 ประชุมกรรมการบริหาร 

สมาคมฯ ครั้งที่ 11/ 60 
และงานเลี้ยงขอบคุณ
กรรมการบริหารสมาคมฯ

กรรมการบริหารสมาคมฯ วิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร 
ถ.วิภาวดีรังสิต 
กทม.

จัดประชุมกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมฯ

74 23 ธ.ค.60 เลี้ยงขอบคุณกรรมการ/ ที่
ปรึกษาสมาคมฯ

กรรมการที่ปรึกษา/ 
กรรมการสมาคมฯและแขก
รับเชิญของสมาคมฯ

วิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร 
ถ.วิภาวดีรังสิต 
กทม.

ขอบคุณ และสังสรรคสงทายปเกา 60 และ

ตอนรับปใหม 61

75 13 ม.ค.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 1/ 61
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

76 20-21 ม.ค.61 ชุมนุมมดเหนือ กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวกรวมงาน และ
สมาชิกสมาคมฯผูสะดวก

เขาคอ จ.เพชรบูรณ สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาคอยาง

ตอเนื่อง 

77 4 ก.พ.61 ราตรีบางมด และ Home 
Coming Day ป 61

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
และสมาชิกสมาคมฯ 

หองประชุม      
สมาคมฯ, 
มหาวิทยาลัย 

รวมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย, คืนสูเหยา, 
งานราตรีบางมดประจําป

78 4 ก.พ.61

14-16 น.

ประชุมใหญสามัญประจํา

ป 2561
กรรมการบริหารสมาคมฯ 
และสมาชิกสมาคมฯ 

ชั้น 3 หอง
ประชุมพุทธรักษา       
สมาคมฯ, 

มหาวิทยาลัย 
มจธ. 

ประชุมใหญสามัญประจําปกับสมาชิกสมาคมฯ

79  4 ก.พ.61 เริ่มจําหนายสลากกาชาด

ไทย  ป‘61
กรรมการบริหารสมาคมฯ
และสมาชิกสมาคมฯ และผู
สนใจทั่วไป

จําหนายทุกชองทาง 
เริ่มจําหนายในงาน
ราตรีบางมด

จัดหารายไดเพื่อนําเงินรายไดขึ้นทูลเกลาทูล
กระหมอมถวาย

80 25 ก.พ.61

05.00-9.30 น.

KMUTTA Mini Half 
Marathon

กรรมการบริหารสมาคมฯ 
และสมาชิกสมาคมฯ 

มจธ.บางขุนเทียน 
และชายทะเล
บางขุนเทียน

สรางกิจกรรมและจัดหารายได

81 (เลื่อนไปกอนจนกวาจะ
พรอม)

กอลฟการกุศลมดอีสาน กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวก

สนามยังไมระบุ สรางกิจกรรมและจัดหารายได

82 24 มี.ค.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที ่2 / 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุมสมา

คมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

83 31 มี.ค.- 

1 เม.ย.61

มดใตทํารัง ครั้งที่ 47 กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวก

อาวทะเลนอย 
จ.พัทลุง

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค

84 22 เม.ย.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที ่3 / 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ



29

แผนงานคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ(ตอ)

ลําดับ วัน/ เดือน/ พ.ศ. งาน/ กิจกรรม ผูรับผิดชอบ /       
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(Update Plan- 27 ม.ค.62)

85  9 ก.ค.61 จัดสัมมนาถายทอดองค
ความรู การประเมินผลกระ
ทบสิ่งแวดลอมใหม

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองราชาวดี อาคาร
สัมมนา

ถายทอดองคความรู และจัดหารายไดใหกับ   
สมาคมฯ

86 18 พ.ค.61 ออกสลากกาชาดไทย 
ป’61

กรรมการบริหารสมาคมฯ สภากาชาดไทย ออกสลากกาชาดไทย

87 18 พ.ค.61 กอลฟ 3 พระจอม      

(Ryder Cup)

กรรมการบริหารสมาคมฯ สนามเลกาซี่ 
รามอินทรา

สรางความรวมมือชมรมมดและ 3 พระจอม

88 19 พ.ค.61 ประชุมกรรมการบริหาร 

สมาคมฯ ครั้งที่ 4/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุมสมา

คมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

89 22 พ.ค.61 กอลฟการกุศลชมรมกอลฟ
บางมด

กรรมการบริหารสมาคมฯ สนามรอยัลเจมส 

คลอง 6 
สรางความรวมมือสมาคมฯและชมรมฯ

90 16 มิ.ย.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 5/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

91 7 ก.ค.61 โบลิ่งการกุศลมดภาคกลาง กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวก

เอสปานาดรัชดา 
กรุงเทพมหานคร

สรางกิจกรรมและจัดหารายได

92 21 ก.ค.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 6/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

93 22 ก.ย.61 กอลฟการกุศลมดตะวันออก

โอเพน ครั้งที่ 8
กรรมการบริหารสมาคมฯ 
ที่สะดวก

สนามกอลฟราช
นาวีพลูตาหลวง 
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

สรางความรวมมือสมาคมฯ และมดภูมิภาค และ
จัดหารายไดเพื่อการกุศล

94 18 ส.ค.61 ประชุมกรรมการบริหาร  

สมาคมฯ ครั้งที ่7 / 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

95 19 ส.ค.61 โบวลิ่งและงานมดตะวันตก กรรมการบริหารสมาคมฯ บานโปงโบวล 
จ.ราชบุรี

สรางความรวมมือมดภูมิภาค

96 15 ก.ย.61 เลี้ยงสังสรรคและสงมอบ

ตําแหนง 3 พระจอม

กรรมการบริหารสมาคมฯ รร.เจาพระยาปารค สรางความสามัคคีและสงมอบตําแหนงใหมจธ.

97 15 ก.ย.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 8/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

98 27-28 ต.ค.61 ทองเที่ยวเมืองกาญจนบุรีกับ
มดตะวันตก

กรรมการบริหารสมาคมฯ จ.กาญจนบุรี สรางความรวมมือมดตะวันตก (ที่สะดวก)

99 27 ต.ค.61 ประชุมกรรมการบริหารสมา

คมฯ ครั้งที่ 9/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ
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100 2 พ.ย.61 กอลฟการกุศลสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ สนามกอลฟวินเซอร 
ถ.สุวินทวงศ กทม.

กิจกรรมจัดหารายได 

101 17 พ.ย.61

(17:30-19:30 น.)

สัมมนาปาฐกถาพิเศษ EEC กรรมการบริหารสมาคมฯ รร.โกลเดนซีตี้ 
จ.ระยอง

กิจกรรมเผยแพรความรูสูภาคประชาสังคม

102 17 พ.ย.61

(19:30-23:00 น.)

งานราตรีมดตะวันออก 

ป’61
กรรมการบริหารสมาคมฯ รร.โกลเดนซีตี้ 

จ.ระยอง
กิจกรรมสังสรรคประจําปมดตะวันออก

103 17 พ.ย.61 ประชุมกรรมการบริหาร 

สมาคมฯ ครั้งที่ 10/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ 
ติดตามความคืบหนาและออกมติ

104 23 พ.ย.- 1 ธ.ค.61 ออกรานสลากกาชาดไทย กรรมการบริหารสมาคมฯ สวนลุมพินิ ออกราน กิจกรรมงานกาชาด

105 9-10 ธ.ค.61 งานมดอีสานสังสรรค     

ครั้งที่ 48
กรรมการบริหารสมาคมฯ รร.เขาใหญคีรีธาร

ทิพยรีสอรท
สรางความรวมมือมดภูมิภาค

106 15 ธ.ค.61 ประชุมกรรมการบริหาร 

สมาคมฯ ครั้งที่ 11/ 61 
กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุม      

สมาคมฯ
ติดตามความคืบหนาและออกมติประชุม

107 13 ม.ค.62 งานวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 กรรมการบริหารสมาคมฯ มจธ.บางขุนเทียน สรางกิจกรรมและจัดหารายได

108 19-20 ม.ค.62 งานชุมนุมมดเหนือ ครั้ง

ที่ 42
กรรมการบริหารสมาคมฯ รร.อิมพีเรียล 

จ.แมฮองสอน

สรางความรวมมือมดภูมิภาค

109 4 ก.พ.62 ประชุมใหญสามัญประจํา

ป 61 

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองพุทธรักษา   

ชั้น 3 อาคาร
สัมมนา

ประชุมตามขอบังคับสมาคมฯ

110 4 ก.พ.62 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ  
สมัยหนา

กรรมการบริหารสมาคมฯ โรงอาหาร มจธ. ตามขอบังคับสมาคมฯ

111 4 ก.พ.62 งานราตรีบางมดป’62 กรรมการบริหารสมาคมฯ โรงยิม มจธ. สรางความสัมพันธศิษยเกา มจธ.

112 16 ก.พ.62 มอบงานนายกสมาคมฯ
สมัยหนา

กรรมการบริหารสมาคมฯ หองประชุมสมา
คมฯ

รับมอบงาน/ เงิน/ ตามขอบังคับการบริหาร

113 26-28 เม.ย.62 มดใตสัมพันธ ครั้งที่ 48 กรรมการบริหารสมาคมฯ อ.ปะทิว จ.ชุมพร สรางความรวมมือมดภูมิภาค
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เรียน : นายกสมาคมนกัศกึษาเกา่ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุในพระบรมราชปูถมัภ์ 

เสนอผา่น ประธานมดภมูิภาค มด............................................................ 
ส าเนาเรียน :   เลขาธิการสมาคมฯ (เพื่อน าเร่ืองเข้าพจิารณาในท่ีประชมุกรรมการบริหารสมาคมฯ) 
 

ด้วยข้าพเจ้านาย / นาง/ นางสาว.............................................................ต าแหนง่ ประธานชมรมมดจงัหวดั
..................................บตัรประชาชนหมายเลข...................................................ท่ีอยู ่เลขท่ี.....................หมูท่ี่..................
ต าบล/ แขวง.....................................อ าเภอ/ เขต..........................................จงัหวดั........................................................ 
เบอร์โทรศพัท์.............................................อีเมล์........................................................Line ID :…………………………… 

ได้น าเสนอข้อมลูจ านวน 1 ชดุ ประกอบด้วย 
 ร่างระเบยีบข้อบงัคบัจดัตัง้ชมรมมดจงัหวดั 
 รายงานการประชมุจดัตัง้ชมรมมดจงัหวดั 
 โครงสร้างการบริหารงานชมรมมดจงัหวดั 
 รายช่ือสมาชิกชมรมมดจงัหวดั 

 
ทัง้นี ้เพื่อขออนญุาตประธานมดภมูิภาคจดัตัง้เป็นชมรมมดจงัหวดั โดยความยินยอมและการสนบัสนนุจากทา่นให้

ด าเนินการ โดยเป็นไปตามระเบยีบและข้อบงัคบัการจดัตัง้มดจงัหวดัอยา่งเป็นระบบ และมีเอกสารครบถ้วนทกุประการ 
                    

     ขอแสดงความนบัถือ                                                                                         
                                                                                                                        
                                                                          ลงช่ือ     (.......................................)       
                 ต าแหนง่ ประธานมดจงัหวดั......................................  

 
ความเห็นประธานมดภมูิภาค.............................................................................................................................. 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                           
ลงช่ือ     (.......................................)       

                 ต าแหนง่ ประธานมดภาค....................................  
หมายเหต:ุ การจดัตัง้มดจงัหวดัจะเสร็จสมบรูณ์เมื่อเสร็จสิน้กระบวนการท่ีสมาคมฯ ออกใบเกียรตบิตัรรับรองจดัตัง้เรียบร้อยแล้ว 
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ประกาศ 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ที ่045/ 2562 

เร่ือง ประกาศผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี พ.ศ.2561 
 

ตามประกาศท่ี 040/ 2561 เร่ืองการคดัเลือกศิษยเ์ก่าดีเด่นมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี

ในพระบรมราชูปถมัภ ์ลงวนัท่ี 18 ตุลาคม 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีใน

พระบรมราชูปถมัภ์ คร้ังท่ี 1/ 2562 วนัท่ี 12 มกราคม 2562 ได้ดาํเนินการพิจารณาคดัเลือกและเห็นชอบ

สําหรับศิษยเ์ก่าท่ีเคยศึกษาจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณและ

โล่เกียรติยศจากสมาคมฯ ในวนัจนัทร์ท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. รศ.ดร.สมชาย ปฐมศิริ   ความเป็นเลิศทางวชิาการ 

2. นายจารุพนัธ์ุ   จารโยภาส  นกับริหารราชการ 

3. นายพฒันา    แสงศรีโรจน์  นกับริหารรัฐวสิาหกิจและองคก์รมหาชน 

4. นายชลิต    แกว้จินดา  นกัการเมือง และการปกครอง 

5. นายไพรัช    เลา้ประเสริฐ  นกัธุรกิจภาคเอกชน (เจา้ของธุรกิจ) 

6. นายวรัิช  กอ้งมณีรัตน์  นกัธุรกิจภาคเอกชน (นกับริหารธุรกิจ) 

7. รศ.เอนก    ศิริพานิชกร  นกับริการสังคมหรือผูท้าํคุณประโยชน์เสียสละ

      เวลาเพื่อส่วนรวม 

8. นายชยัศกัด์ิ    ทองเดชศรี  นกัส่งเสริมวฒันธรรม นกัแสดง การบนัเทิง  

และการกีฬา 

9. นายสุวทิย ์   ไตรโชค   นกัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และ 

เทคโนโลยกีารเกษตรกรรม 

10. นายพชระ    แซ่โงว้   เทคโนโลยลีํ้ายคุ 
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11. นายชูชยั    เจริญงาม  ผูท้าํคุณประโยชน์ใหก้บัมหาวทิยาลยั 

12. นายปรีดา    ล้ิมนนทกุล  ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติ 

ประกาศ ณ วนัท่ี  14 มกราคม 2562 

      

                 ( ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ) 

นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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กิจกรรมของสมาคมฯ
ประจําป 2561 - 2562

สมาคมนักศึกษาเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

ในพระบรมราชูปถัมภ
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กิจกรรมสมาคมฯ ประจําปี 2561 - 2562
ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี    

ในพระบรมราชูปถัมภ, กิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยเทคเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

กิจกรรมรวมกับชมมรมดภูมิภาคตางๆ, กิจกรรมรวมกับชมรมสําคัญตางๆ, กิจกรรมรวมกับสังคม 

ชุมชน และอื่นๆที่เกี่ยวของกับกิจการของสมาคมฯ

สมาคมฯ ไดรับความสําเร็จและความรวมมือ จากชมรมวิ่ง

ตางๆ ในการจัดงานวิ่ง 4th KMUTT MINI MARATHON 

2019 ซึ่งดําเนินการมาหลายป

ที่ มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน เมือ 13 ม.ค.62 ที่ ผานมา
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สมาคมฯ เขาเฝาทูลเกลาทูลกระหมอม

ถวายเงินแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

สยามบรมราชกุมารี จํานวน 1,200,000 

บาท จากการจําหนายสลากกาชาดไทย  

เมื่อ 4 มกราคม 2562 ที่ผานมา

สมาคมฯ จัดทําโครงการ     

สลากกาชาดในทุกป
กรรมการบริหารถายภาพเตรียม

จัดงานกอลฟการกุศลสมาคมฯ 

ป ’61

รับมอบรางวัลใหญรถยนต

สําหรับผูที่ถูกรางวัลที่ 1     

สลากกาชาด

ภาพผูไดรับถวยรางวัล

งานกอลฟการกุศล     

สมาคมฯ ป ’61

กรรมการบริหารสมาคมฯ และ

คณะทํางานฯ ถายภาพพิธี   

เปดงานงานกอลฟการกุศล

สมาคมฯ ป ’61 รายไดจะนํา 

ขึ้นทูลเกลาทูลกระหมอม 

ถวายแดสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
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สมาคมฯ รวมงานมด

ใต ทํารัง ครั้งที่ 47

จังหวัดพัทลุง

สมาคมฯรับมอบของที่ระลึก

งานมดเหนือ ครั้งที่ 42 เมื่อ

วันที่ 19-20 มกราคม 2562

สมาคมฯ และมดภูมิภาครวม

งานโบวลิ่ง ของชมรมมด  

ภาคกลาง

สมาคมฯ เขารวมงานชมรมสัมพันธ

กับมดเหนือ จัดเปน ครั้งที่ 42 เมื่อ

วันที่ 19-20 มกราคม 2562 ที่ 

จ.แมฮองสอน
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นายกสมาคมฯ เขารวม 

สภามหาวิทยาลัย ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร

นศ.กับ มจธ.

สมาคมฯ รวมงานกิจกรรมสัมพันธ มดอีสานสังสรรค เมื่อวันที่  9 – 10 ธันวาคม 2561

สมาคมฯ รวมงานเสวนาปาฐกถาพิเศษ

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

(EEC) มีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.

ชิต  เหลาวัฒนา ผูเชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษา

พิเศษ EEC โดยในงานนี้ มดตะวันออก 

ไดมอบเงิน รายไดสมทบทุนซื้อเครื่อง

มือและอุปกรณทางการแพทยใหกับ 

รพ.ระยอง รวม 2 คร้ง เปนจํานวนเงิน 

145,000 บาท

และไดรวมงานราตรีมดตะวันออกป’61 

จัดเมื่อวันที่ 17 พ.ย.61 ณ รร.โกลเดน

ซิตี้ จ.ระยอง บรรยากาศเปนไปอยาง 

สนุกสนานและอบอุนดวยสมาคมฯ รวมงาน

ประจําป ลองเรือกับ

มดกรุงเทพฯ เมื่อ

วันที่ 17 พ.ย.61 

ณ แมนําเจาพระยา 

กทม.

สมาคมฯ รวมกับ ชมรมมด

ตะวันตก และมหาวิทยาลัย  

จัดงานทอดกฐินประจํา

ป’61 ที่ จ.ราชบุรี
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รวมออกรานงาน

กาชาดป ’61 

สวนลุมพินี 

กทม.

สมาคมฯ เลี้ยง

ขอบคุณผูทําคุณ

ประโยชนและ

ชวยเหลืองาน

กิจกรรมสมา

คมฯในชวงเวลา

ที่ผานมา

สมาคมฯ เลี้ยงขอบคุณผูทําคุณประโยชน   

และสนับสนุนชวยเหลืองานกิจกรรมของ 

สมาคมฯในชวงเวลาที่ผานมา ประกอบ

ดวยที่ ปรึกษาฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ 

อาจารยบุคลากร และนักศึกษามจธ.ที่ได

ชวยทํางาน กิจกรรมสําคัญ เชน งานกอลฟ

การกุศล งาน วิ่งมินิมาราธอน งานกาชาด 

ฯลฯ โดยไดรับ ความเอื้อเฟอสถานที่หอง

จัดเลี้ยงวิทยาลัย ปองกันราชอาณาจักร 

ถ.วิภาวดี กทม. เมื่อ 27 ม.ค.62

โบรชัวร

งานราตรี

บางมด
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งบดุลประจําป 2561

สมาคมนักศึกษาเกา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

ในพระบรมราชูปถัมภ
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บัญชีบริจาคของสมาคมฯ 

เขากองทุนสมาคมฯ ป 2560 - 2561

          

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อกองทุน) ที่มา จํานวนเงิน

1. รายไดงานอบรมพิเศษ 2560 หักเขากองทุน สมาคมฯ 16,671.75

2. รายไดงานตัด, เชา ชุดครุย สมาคมฯ 35,835.00

3. รายไดงานกอลฟการกุศลสมาคมฯ สมาคมฯ 282,692.25

รวมเงินผูบริจาคกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 335,199.00

สรุปบัญชีบริจาคของสมาคมฯ เขากองทุนสมาคมฯ ป 2560



85

บัญชีบริจาคของสมาคมฯ 

เขากองทุนสมาคมฯ ป 2561

          

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อกองทุน) ที่มา จํานวนเงิน

1. รายไดสลากกาชาด และงานออกรานกาชาด สมาคมฯ 23,882.17

2. รายไดงานตัด, เชา ชุดครุย สมาคมฯ 33,367.50

3. รายไดงานกอลฟการกุศลสมาคมฯ สมาคมฯ 425,514.21

รวมเงินผูบริจาคกองทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 482,763.88

สรุปบัญชีบริจาคของสมาคมฯ เขากองทุนสมาคมฯ ป 2561
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รายชื่อผูสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 2560 

          
บริษัท อาซีฟา จํากัด (มหาชน)     บริษัท พี.เอ็ม. แพลนเนอร แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

หางหุนสวนจํากัด นภากอสราง     บริษัท ชัยเจริญไมตรี จํากัด

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)   Cisco Systems(Thailand) Ltd.

บริษัท คิว-วัน คอรปอเรชั่น จํากัด     บริษัท เอส.เจ.ซี. คอนกรีต จํากัด

บริษัท ดานิลี่ จํากัด      บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)

INTERLINK TELECOM PUBLIC COMPANY LIMITED  บริษัท เพอรเฟค กรุป(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอส พี เมตัลเวอรค จํากัด     บริษัท พรพระนคร จํากัด

บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)  บริษัท ทีโอเอ เพนท (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บริษัท อินฟเทล จํากัด      บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด

บริษัท เพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน)   บริษัท พีระมิดคอนกรีต จํากัด

บริษัท อาคาร 33 จํากัด      บริษัท อัลฟากรุป จํากัด

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแทนท จํากัด    บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน)

บริษัท โปทีม บิลเดอร จํากัด     บริษัท ยูโรเอ็นเทค จํากัด

บริษัท พระราม 2 การโยธา จํากัด      บริษัท 27 วิศวกรรม จํากัด

มูลนิธิตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย    บริษัท เอ็น พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท อาควา นิชิฮารา คอรปอเรชั่น จํากัด    บริษัท โตโยตาแกนนคร จํากัด

บริษัท ฟอรท คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)    บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

UNICAL WORKS CO., LTD.     บริษัท บิซไชนโซลูชั่น จํากัด

บริษัท คัมเวล : K.M.L เทคโนโลยี จํากัด    สมาคม กฟผ. 

บริษัท เทมพเทค จํากัด      บริษัท ว.อมรชัยวิศวกรรม จํากัด

ชมรมมดกรุงเทพฯ       ชมรมมดภาคกลาง

ชมรมมดอีสาน       มูลนิธิมดตะวันออก/ ชมรมมดตะวันออก

ชมรมมดตะวันตก      ชมรมมดใต
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รายชื่อผูสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯ 2560 (ตอ)

          
ชมรมมดเหนือ       บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด(มหาชน)

สมาคมศิษยเกา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํากัด

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนําภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน)บริษัท เจมารท โมบาย จํากัด    
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รายชื่อคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําป 2561

          

1. ดร.สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ   ประธานกรรมการ

2. นายสมชัย  สันตินิภานนท   อุปนายก

3. นายอํานาจ  บัวละออ   กรรมการ

4. นายจีระศักดิ์  ปราชญโกสินทร   กรรมการ

5. นายสุกิจ  สินคณารักษ   กรรมการ

6. นายสมชาย  ปญญาอิ่นแกว   กรรมการและฝายบริหาร

7. ผศ.ดร.อิษฎา  บุญญาอรุณเนตร   กรรมการและฝายทะเบียน

8. รศ.ดร.ปยะบุตร  วานิชพงษพันธุ   กรรมการฝายสมาชิกสัมพันธ

9. นางสาวเฟองลดา  จิรวิบูลย    กรรมการฝายกิจกรรมพิเศษ

10. นายยุทธพงศ  สืบฟก    กรรมการฝายกีฬา

11. นายเตชทัต  บูรณะอัศวกุล   กรรมการฝายหารายได

12. นายพุทธ  แสงกลา    กรรมการฝายวิชาการ

13. ผศ.ดร.พงศยุทธ  จั่นทอง    กรรมการฝายกิจกรรมนักศึกษา

14. นายไสวิจิตร  แสนพันธุ   กรรมการฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. นายชัยวัฒน  เจริญศรีทอง   กรรมการและประธานชมรมมดเหนือ

16. นายชัยรัตน  นิวัติศิริวงศ   กรรมการและประธานชมรมมดกลาง

17. นายสถาพร  โรจนหัสดิน   กรรมการและประธานชมรมมดใต

18. นายจักรกฤษณ  จิรอุไรพงศ   กรรมการและประธานชมรมมดอีสาน

19. นายพงศา  ชมภูพล    กรรมการและประธานชมรมมดตะวันตก

20. นายสุรเชษฐ  นัยนภาเลิศ   กรรมการและผูแทนประธานชมรมมดตะวันออก

21. นายปลอดภัย  ชุนหะจินดา   กรรมการและผูแทนประธานชมรมมดกรุงเทพฯ

22. นายนพพนธ  สรรเสริญ   กรรมการฝายเหรัญญิก

23. นายปรีดา  บุญศิลป    กรรมการและเลขาธิการ

24. นางสาวทิพสุคนธ  เอี่ยมจํารัส   หัวหนาสํานักงานสมาคมฯ

25. นางสาวอัญชนา  แสงชาง    เจาหนาที่สมาคมฯ

26. นางสาวเกศินี  นพรัตน    เจาหนาที่สมาคมฯ
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        20 ธนัวาคม  2561 

        

เร่ือง ขอเรียนเชิญเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญั ประจาํปี 2562 

เรียน สมาชิกสมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีในพระบรมราชูปถมัภ ์

   

 อาศยัความตามขอ้บงัคบั สมาคมนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรีในพระ

บรมราชูปถมัภ ์(ฉบบัปรับปรุงแกไ้ข พ.ศ.2554) ขอ้ 12(2) จึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 

2562 ในวนัจันทร์ท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00- 16.00 น.ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมนา ชั้ น3 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัต่อไปน้ี 

  ประธานเปิดการประชุม 

วาระท่ี 1. รับรองรายงานประชุมใหญ่สามญัประจาํปี พ.ศ.2561 

วาระท่ี 2. แถลงผลการดาํเนินงานของสมาคมฯ ในรอบปี พ.ศ.2561 

 วาระท่ี 3. เสนองบดุลบญัชีประจาํปีซ่ึงผูต้รวจสอบบญัชีของสมาคมฯ รับรองแลว้ 

 วาระท่ี 4. แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชี 

 วาระท่ี 5. ปรึกษาและเสนอแนะเพื่อการบริหารงานกิจการของสมาคมฯ 

วาระท่ี 6. เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาํปี 2562 และแจง้คณะกรรมการกองทุนสาํรอง 

   สมาคมฯ 

 วาระท่ี 7. เร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

 จึงขอเรียนเชิญท่าน เขา้ร่วมประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2562 ตามวนัเวลาและสถานท่ีดงักล่าว 

         

          ขอแสดงความนบัถือ 

              
        (ดร.สุรเดช  จิรัฐิติเจริญ) 

        นายกสมาคมนกัศึกษาเก่า 

       มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

        ในพระบรมราชูปถมัภ ์

 

แจง้สาํรองท่ีนัง่การเขา้ร่วมประชุมไดท่ี้ โทร. 02-470-8039  E-Mail : info.kmutta@gmail.com 

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี  ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
KING MONGKUT’S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI ALUMNI ASSOCIATION   UNDER   ROYAL   PATRONAGE 

126 ถนนประชาอุทศิ แขวงบางมด   เขตทุ่งครุ   กรุงเทพมหานคร 10140 โทรศัพท์ 0-2872-9002, 0-2470-8039   โทรสาร 0-2872-9005 www.kmutta.com 
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