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 คณะกรรมการบรหิารสมาคมนิสิตเกาวศิวกรรมศาสตร 

มก.รวมพธิวีางแจกนั ม.ล.ชชูาต ิกาํภ ู เนือ่งในโอกาสครบรอบ 

วันชูชาติ  เมื่อวันพุธที่  4  มกราคม  2560 และรวมงานเสวนา

วชิาการเรือ่ง ปณธิาน “ชลกร” ใตรมพระบารม ีณ  หอประชุม

ชูชาติ กําภู

 ปที่ 17  (ฉบับที่ 1)  มกราคม – มีนาคม 2560

ดงตาลสัมพันธดงตาลสัมพันธ
สาร

รวมพิธีวางเเจกัน   

สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปที่ 17 (ฉบับที่ 1) มกราคม-มีนาคม 2560
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คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ รวมงาน 
“สวัสดีปใหม 2560” 

ของ คณะวิศวกรรมศาสตร มก.
เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน E 32

รองผูวาการการไฟฟาสวนภูมิภาค

นายวัชรา เหมรัชตานันท E 28

กรรมการผูจัดการใหญ 

บริษัท กฟผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช  E 43

เลขาธิการสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

นายสัญชัย เกตุวรชัย E 32

อธิบดีกรมชลประทาน

นิสิตเกาดีเดน นักบริหารภาครัฐ นิสิตเกาดีเดน นักบริหารภาครัฐ

นิสิตเกาดีเดน นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ นิสิตเกาดีเดน นักบริหารภาคเอกชน

ขอเเสดงความยินดี
 สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอแสดงความยินดี แกนิสิตเกา

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในโอกาสที่ไดรับการคัดเลือกเปน นิสิตเกาดีเดนมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ประจําป 2560 

2

ภาพบรรยากาศเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประจําป 2557-2559
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มาแลวกอลฟการกุศล...
 สมาคมนิสติเกาวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร โดย นายชยัฤทธิ ์สมิะโรจน 

รุน E 38 ประธานการแขงขัน ขอเชิญชวนพี่นองชาววิศวฯ เขารวมการแขงขันกอลฟการกุศล 

ชิงถวยรางวัล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมดวยของรางวัลอ่ืนๆ 

มากมาย ในวันศุกรที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ณ สนามกอลฟ Windsor Park & Golf 

Club  Short gun รอบเชา 06.00 น. และรอบเชา 12.00 น. นะครับ... ระบบการแขงขันแบบ 

36- System

ติดตอสมัครแขงขันไดที่ สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มก.  

โทร./ Fax. 0-2579-5739 , 0-2797-0999  ตอ 1117 ตั้งแตบัดนี้จนถึง  

วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ  2560

รวมการแขงขันลุนรับของรางวัลมากมาย ของที่ระลึกอยางดี...แลวเจอกันนะครับ
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 คณะกรรมการสมาคมบริหารนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2557-2559 ไดครบวาระการ

บรหิารสมาคมฯ เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 2559 สมาคมฯ โดยคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ ไดเลี้ยงขอบคุณนายกสมาคมฯ นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา 

รุน E 25 อดีตนายกสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มก. ประจําป 

2555-2557 และประจําป 2557-2559 และเล้ียงขอบคณุคณะกรรมการ

บริหารทุกทานในโอกาสเดียวกัน ..

ภาพบรรยากาศเลี้ยงขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
ประจําป 2557-2559
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คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2559-2561

1.   นายเสริมสกุล คลายแกว รุน  33 
 นายกสมาคม
      ผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค
2.   นายสุรศักดิ์ ไตรทาน รุน 32
      อุปนายกสมาคม
      รองผูวาการทรัพยากรบุคคล การไฟฟาสวนภูมิภาค
3.   นายพรชัย สกุลรัตนสุภา รุน 34
      อุปนายกสมาคม
 กรรมการผูจดัการ  บรษัิท  พนีนาเคลิ  คอนซลัแตนส จํากัด
 4.   นายสมภพ ภิญโญลาภะ รุน 37
      อุปนายกสมาคม
      ประธานเจาหนาที่บริหาร / CEO 
      บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร ซีสเต็ม จํากัด
5.   นายอุทิศ ตอวิริยะตระกูล รุน 39  
      อุปนายกและเลขานุการสมาคม
      ผูอํานวยการโครงการ  บริษัท จีเทค จํากัด
6.   นายสิทธิพล ภูสมบุญ รุน 35
     ปฏิคมสมาคม
      กรรมการผูจัดการ บริษัท อารียอภิรักษ จํากัด
7.   นายวิรัช โอฬารริกเดช รุน 43
       นายทะเบียนสมาคม
       กรรมการผูจัดการ  บริษัท  เอ็นแทมป  จํากัด
8.    นายนัทที ฉัตรศิริ รุน 46
       ประชาสัมพันธสมาคม
       ผูจัดการโรงงาน
      บริษัท วอเตอร เวิลด อุตสาหกรรมนํ้าแข็ง จํากัด
9.    ผศ.ดร.สุนีรัตน กุศลาศัย รุน 47
       เหรัญญิกสมาคม
       รองหัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา มก.
10. นายนพดล อนุสิทธิ์ รุน 46
 กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการผูจัดการ  
 บริษัท อีทีเอส-โอคเวลล จํากัด (สํานักงานใหญ)
11. นายอนันทเดช ปยะพันธ รุน 29
 กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการ บริษัท แคนดู คอนสตั๊คชั่น จํากัด  
12.   นายวิวัฒนชัย รัตนะรัต รุน 30
 กรรมการกลางสมาคม
 อดีตรองผูวาการ (บริการตะวันตก)
 การประปานครหลวง

13.  นายธเนศ บํารุงชีพ รุน 31
 กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการผูบริหาร
 บริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด
14. นายเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน  รุน 33
 กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการผูจัดการ
 บริษัท หาดใหญ พี.เอส.เอ็ม. กอสราง  จํากัด
15.  นายกิตติพงศ ปุณณปยวัฒน รุน 36
 กรรมการกลางสมาคม
       กรรมการผูจัดการ  บริษัท ปุณณปยวัฒน จํากัด
 16. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน รุน 38
       กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการผูจัดการ บริษัท ซัสโก จํากัด (มหาชน)
17.  นายวิชชากร สรรพโศภิต รุน 39
 กรรมการกลางสมาคม
 ผูจัดการโครงการ
 บริษัท  ศรีทรงชัยการชาง  จํากัด 
18. นายปรแมน พิชิตวัฒนา รุน 40
 กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการผูจัดการ
    บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จํากัด
19.  นายสุนทร องสุพันธุกุล รุน 41
 กรรมการกลางสมาคม
       กรรมการผูจัดการ บริษัท เอ็กซตราแวลู จํากัด
20.  นายสมบัติ ศรีตุลานนท รุน 42  
 กรรมการกลางสมาคม
 Depatment Manager
 บริษัท ไทยสแตนเลย การไฟฟา จํากัด (มหาชน)
 21. นายวิสุทธิ์ หนูงาม รุน 45
  กรรมการกลางสมาคม
 ผูจัดการสวนบํารุงรักษาระบบไฟฟา  
 โรงแยกกาซธรรมชาติ
22.   นายนิติ เมฆหมอก รุน 45
 กรรมการกลางสมาคม
  กรรมการผูจัดการ  
 บริษัท  ซีนเนอรยี่ เทคโนโลยี  จํากัด
23.  นายพิชัยยุทธ เปรมปรีดิ์กุล รุน 46
  กรรมการกลางสมาคม 
 ประธานเจาหนาที่บริหาร / CEO
 บริษัท ทองชัยอินเตอรเนชั่นนอล กรุป จํากัด

24.  นายประดิษฐ เฟองฟู รุน 46
 กรรมการกลางสมาคม
 รองผูอํานวยการฝายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การไฟฟาสวนภูมิภาค
25.  นายชวิน สมบูรณศักดิกุล รุน 47
 กรรมการกลางสมาคม
 หุนสวนผูจัดการ
 หางหุนสวนจํากัด เสรีชัยมอเตอรส (1972)
26.  อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช   รุน 49
  กรรมการกลางสมาคม
 รองคณบดีฝายกิจการนิสิต
 คณะวิศวกรรมศาสตร มก.
27.  นายจําเริญ สุธรรมโกศล รุน 49
  กรรมการกลางสมาคม
 ผูจัดการโครงการอาวุโส
 บริษัท เทลสตาร โซลูชั่นส (ประเทศไทย)  จํากัด
28.  นายธนกฤต โรจนศิรประภา รุน 49  
 กรรมการกลางสมาคม
 กรรมการผูจัดการ        
 บริษัท เบคอม อินเตอรเน็ทเวอรค จํากัด
29.  นายอนุพัฒน เพิ่มพูนโชคคณา  รุน 50
 กรรมการกลางสมาคม
  กรรมการบริษัท
 บริษัท ไซออน  เทิรนคีย  แอนด  ดีซายน จํากัด
30.  นางสาววาฐิณี ตันประเสริฐ รุน 55
 กรรมการกลางสมาคม
  วิศวกรชางกล
 บริษัท แอมเทค อีแอนดเอ็ม (ประเทศไทย) จํากัด
31.  อ.ดร.รติพร มั่นพรหม รุน 60
   กรรมการกลางสมาคม
  อาจารยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ มก.
 คณะวิศวกรรมศาสตร มก.
32. นายเตชิต  อมรปรีชาชัย รุน 63
 ผูจัดการฝายวิศวกรรม
 บริษัท เอ็มเค หองเย็น จํากัด
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ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2559-2561

1. นายปราโมทย ไมกลัด รุน 14
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2. นายอํานวย เนตยสุภา รุน 24
      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 
3. นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา รุน 25
      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
4. ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี รุน 29
      ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5. ดร.ประวิง ฐิตะวรรโณ รุน 14  
      ที่ปรึกษา
6. นายธีระ วงศสมุทร  รุน 23
      ที่ปรึกษา
7. นายสมบัติ ศานติจารี รุน 24
      ที่ปรึกษา
8. ดร.ชัยณรงค ณ ลําพูน รุน 25
      ที่ปรึกษา

9. รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน รุน 26
      ที่ปรึกษา
10.  ดร.ไกร ตั้งสงา  รุน 26
      ที่ปรึกษา
11. นายเสรี ปรัชยกุล รุน 27
 ที่ปรึกษา
12. นายชาครีย บูรณกานนท รุน 28
 ที่ปรึกษา
13.  นายศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร  รุน 28  
 ที่ปรึกษา
14. ผศ.มยุรี เทศผล           รุน 28
      ที่ปรึกษา
15. นายสุวัจน ลิปตพัลลภ รุน 29
      ที่ปรึกษา
16. ดร.คุรุจิต นาครทรรพ รุน 29
      ที่ปรึกษา

17 ดร.พันธศักดิ์ ศิริรัชตพงษ รุน 29
     ที่ปรึกษา
18. นายสุทธิชัย ธรรมประมวล รุน 29
      ที่ปรึกษา
19. นายอุดม วงศวิวัฒนไชย รุน 29
      ที่ปรึกษา
20.  นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย รุน 30
     ที่ปรึกษา
21. นายชาติชาย ทิพยสุนาวี รุน 32 
     ที่ปรึกษา
22. นายสัญชัย เกตุวรชัย  รุน 32
 ที่ปรึกษา
23. นายสุวัฒน เชี่ยวชาญชัย รุน 32
      ที่ปรึกษา
24. นายสมภพ เต็งทับทิม รุน 32
      ที่ปรึกษา

ผูแทนรุนสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2559-2561

25. นายชัยวัฒน ทองคําคูณ รุน 35
     ที่ปรึกษา
26.  นายสุรพงษ เลาหะอัญญา รุน 35
      ที่ปรึกษา 
27. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช รุน 43
 ที่ปรึกษา
28. รศ.ดร.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล รุน 36
 ที่ปรึกษา
29. นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ รุน 44  
      ที่ปรึกษา
30. รศ.ดร.เชาว  อินทรประสิทธิ์   รุน 39
 ที่ปรึกษา
31. ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก  
      ที่ปรึกษา
32. ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ   
     ที่ปรึกษา

1. นายวิศิษฐ หุตะจิตต
 ผูแทนรุน 7
2. ผศ.อารย นวลอินทร
      ผูแทนกลุม 9
3. นายสุรศักดิ์ ศรีอินทร
 ผูแทนรุน 10
4.   นายวิทยา สุมาหาร
      ผูแทนรุน 13
5.   นายไพศาล นพคุณ
 ผูแทนรุน 15
6.   นายพูลศักดิ์ วัฒนศัพท
      ผูแทนรุน 16
7. นายมณเฑียร กังศศิเทียม
      ผูแทนรุน 17
8.   นายสุรินทร เหตานุรักษ
 ผูแทนรุน 18
9.   นายวสันต บุญเกิด
 ผูแทนรุนกลุม 60
10.  นายชาญศักดิ์ บัณฑิตยารักษ
 ผูแทนรุน 22
11.  นายเกียรติศักดิ์ สุขวัฒน
 ผูแทนรุน 23
12.  นายศักดา ปโรสิยานนท
 ผูแทนรุน 24
13.  นายสมชาติ วิทยารุงเรื่องศรี
 ผูแทนรุน 25
14.  นายสุพจน กิจธัญญปรีดา
 ผูแทนรุน 26
15. นายวีรัช ศรีขจร
 ผูแทนรุน 27

16. ดร.ธนะศักดิ์ ไชยเวช
 ผูแทนรุน 28
17. นายชรัตน เจริญทรัพย
 ผูแทนรุน 29
18. นายประสิทธิ์ ผลวิไล
      ผูแทนรุน 30
19. นางเพ็ญนภา ประมวลมิตรา
 ผูแทนรุน 31
20. นายแมนสรรค เชนะกุล
 ผูแทนรุน 32
21. นายวันชัย สุวรรณรัศมี
      ผูแทนรุน 33
22. นายพรชัย สกุลรัตนสุภา
 ผูแทนรุน 34
23. นายสิทธิพล ภูสมบุญ
 ผูแทนรุน 35
24. นายมนตรี ศิริสุนทรลักษณ
 ผูแทนรุน 36
25. รศ.ดร.ศุภกิจ นนทนานันท
 ผูแทนรุน 37
26. นายเจริญสุข วรพรรณโสภาค
 ผูแทนรุน 38
27. นายวิชชากร สรรพโศภิต
 ผูแทนรุน 39
28. นายปรแมน พิชิตวัฒนา
 ผูแทนรุน 40
29. อาจารยปารเมศ กําแหงฤทธิ์รงค
 ผูแทนรุน 41
30. นายประทาน นรพัลลภ
 ผูแทนรุน 42

31. นายวิรัช โอฬาริกเดช
 ผูแทนรุน 43
32. นายอชิตพัชร เครือวัลย
 ผูแทนรุน 44
33. นายนิติ เมฆหมอก
 ผูแทนรุน 45
34.  นายพิชัยยุทธ เปรมปรีดิ์กุล
 ผูแทนรุน 46
35. นายชวิน สมบูรณศักดิกุล
      ผูแทนรุน 47     
36. นายชูเกียรติ ผดุงสุนทรารักษ
 ผูแทนรุน 48
37. นายธนกฤต โรจนศิรประภา
 ผูแทนรุน 49
38. นายอนุพัฒน เพิ่มพูลโชคคณา
      ผูแทนรุน 50
39. นายชเนศวร ชิตวรากร
      ผูแทนรุน 51     
40. นายอรรณนพ หงษทอง
 ผูแทนรุน 52
41. นางสาวมาลียา จูฑะเตมีย
 ผูแทนรุน 53
42. นายภูริชช อักษรทับ
 ผูแทนรุน 54
43. นางสาววาฐิณี ตันประเสริฐ
 ผูแทนรุน 55
44. นายนพดล เทศผล
      ผูแทนรุน 56
45. นางสาววีรดา ตั้งรัตคณะ
      ผูแทนรุน 57

46. นางสาวนุชอาภา โควินททวีวัฒน
 ผูแทนรุน 58
47. นายอรรถพล นิรมลพิศาล
 ผูแทนรุน 59
48. นางสาวรติพร มั่นพรหม
 ผูแทนรุน 60
49.  นายธนิต สุขวณิชนันท
 ผูแทนรุน 61
50. นายสรเชษฐ คงเกียรติไพบูลย
 ผูแทนรุน 61
51. นายธํารง จันทรสวาง
 ผูแทนรุน 61     
52. นายปวิณ สุวแข
  ผูแทนรุน 62
53. นายเตชิต อมรปรีชาชัย
 ผูแทนรุน 63
54. นายนพรุจน สังวรวุฒิคุณ
 ผูแทนรุน 64
55.  นายอภิชัย เอี้ยวพิทยากุล
      ผูแทนรุน 64     
56.  นายจิโรจน ปติสุขสมบัติ
     ผูแทนรุน 64
57.  นางสาวกมลวรรณ ขวัญเกตุ
      ผูแทนรุน 68
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TIS 11-2553

TIS 2434-2552

TIS 2166-2548

TIS 2165-2548
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 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ นาํโดย นายเสรมิสกลุ คลายแกว 

นายกสมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มก. ไดเขาอวยพรปใหม ตอ

อดีตนายกสมาคมฯ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายปราโมทย ไมกลัด,  

นายอํานวย  เนตยสุภา, ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา,  

ภริยาหมอมหลวงชูชาติ กําภู คุณหญิงโฉมศรี กําภู ณ อยุธยา 

รศ.ดร.วิโรจ อิม่พทิกัษ  นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร, ดร.จงรัก 

วัชรินทรรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รศ.ดร.พีรยุทธ  

ชาญเศรษฐกิลุ  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตร มก. นายสญัชัย  เกตุวรชัย 

อธิบดีกรมชลประทาน, นายชาติชาย  ทิพยสุนาวี ปลัดกระทรวง

คมนาคม, ดร. รววีรรณ ภรูเิดช  เลขาธกิารสํานักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม, อ.ชยัยะ พึง่โพธ์ิสภ  ผูอาํนวยการ

วิทยาลัยการชลประทาน,  รศ.ดร.เชาว อินทรประสิทธ์ิ คณบดีคณะ

วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน, ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก  คณบดีคณะ

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมศาสตร, รศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร ศรีราชา ในโอกาสเดียวกัน ...
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สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนงามวงศวาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Tel : 0-2579-5739. 0-2797-0999 ตอ 1117 Fax : 0-2579-5739 http://dongtanengineer.com E-mail : oalumni@ku.ac.th

ตู ปณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร กทม. 10903 โทรสาร 0-2579-5739

ดงตาลสัมพันธ
สาร ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 31/2530
ปทฝ. เกษตรศาสตร

กองบรรณาธิการ สารดงตาลสัมพันธ   
เจาของ  สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
 ตูป.ณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร กทม. 10903 
 โทรศัพท 0-2579-5739  โทรสาร 0-2579-5739 

Email : oalumni@ku.ac.th
http:// dongtanengineer.com
       www.facebook.com/engineering.ku.alumni

ที่ปรึกษา  นายเสริมสกุล คลายแกว   นายสุรศักดิ์ ไตรทาน   
  นายพรชัย สกุลรัตนสุภา     นายสมภพ ภิญโญลาภะ  
  นายอุทิศ ตอวิริยะตระกูล   
กองบรรณาธิการ นายเสริมสกุล คลายแกว  นายกิตติพงษ ปุณณปยวัฒน  
  นางศิรประภา พยุงศิลป
เจาหนาที่สมาคม นางศิรประภา พยงศิลป  นางสาวอริสรา รัตนวรรณ

 ทางสมาคมฯ ขอแจงขาวใหสมาชิกทุกทานทราบ 

ถามีบริษัทที่สนใจจะประชาสัมพันธการรับสมัครงาน สา

มารถแจงขอมูลผานทางสมาคมฯ ตามที่อยูดานลาง

ไดนะครับ.... 

สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ตู ปณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร กทม. 10903 

โทรศัพท 0-2579-5739 โทรสาร 0-2579-5739

E-mail : oalumni@ku.ac.th

แวดวงดงตาล
กุมภาพันธ 2560
 เล้ียงแสดงความยินดีนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร 

มก. ที่ไดรับตําแหนงเปนผูบริหารระดับสูง ในวันที่ 8 

กุมภาพันธ 2560 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด แอท 

เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร

 เยี่ยมชมโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

วันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ณ โครงการสวนพระองค

สวนจิตรลดา

 กอลฟการกุศล วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ณ 

สนามกอลฟ Windsor Park & Golf Club Short gun

ปฎิทินกิจกรรม

       www.facebook.com/engineering.ku.alumni

 เยี่ยมชมโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา 

 กอลฟการกุศล วันที่ 17 กุมภาพันธ 2560 ณ 
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