
ดงตาลสัมพันธ์สาร

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปีที่ 17 (ฉบับที่ 2) ตุลาคม-พฤศจิกายน 2560

 สำ �นักพระร�ชวั ง ได้ จัดวัน
บำ�เพ็ญกุศล ของ สม�คมนิสิตเก่�
วิ ศวกรรมศ�สตร์  มห�วิ ทย�ลั ย
เกษตรศ�สตร์ เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 
สิงห�คม 2560 

 สม�คมนิสิตเก่�วิศวกรรมศ�สตร์ มก. จัดบรรย�ยพิเศษ "เปิดข้อมูลอ�ชีพท�งด้�น
วศิวกรรมท่ีตล�ดตอ้งก�ร รบัเทรนดอุ์ต�หกรรม 4.0"  วทิย�กรผู้ทรงคณุวฒุ ิคณุสมชัย เตชะวณชิ 
รุ่น E37 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ก�รตล�ด และรองกรรมก�รผู้จัก�รใหญ่ กลุ่มธุรกิจก�รตล�ด บริษัท 
บ�งจ�ก คอรป์อเรช่ัน จำ�กัด (มห�ชน) โดยสม�ชิกสม�คมและนสิิตปจัจุบนัรว่มรบัฟงับรรย�ยพเิศษ
โดยไดรั้บคว�มรูท่ี้นำ�ไปใช้เป็นแนวท�งในก�รพฒัน�ตนเอง สำ�หรับก�รปรบัตวัและดำ�เนนิชีวติใน
ยคุปัจจุบัน รวมถึงเผยแพรค่ว�มรูท่ี้ไดร้บัให้แก่สงัคม ซึง่กิจกรรมได้
ถูกจัดข้ึนเม่ือวนัพฤหัสบดท่ีี 5 ตลุ�คม 2560 เวล� 13:00 - 15:00 น.  
ณ ห้องประชุมประเสริฐ ผลดี ช้ัน 3 อ�ค�รบุญสม สุวชิรัตน์  
คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ที่ผ่�นม�

บรรยายพิเศษ 
“เปิดข้อมูลอาชีพทางด้านวิศวกรรมท่ีตลาดต้องการ รับเทรนด์อุตาหกรรม 4.0”

การบำาเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช
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 คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
ร่วมแสดงมุฑิตาจิต และร่วมมอบของที่ระลึกให้แก่ บุคคลากร 
ในงาน “ดงตาลผกูพัน  สายสมัพันธว์นัเกษียณ”  ประจำาป ี2560  
ซึ่งกิจกรรมได้ถูกจัดขึ้นเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560  
ณ ห้องประชุมประเสริฐ ผลดี ชั้น 3 อาคารบุญสม สุวชิรัตน์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านมา 

“ดงตาลผูกพัน สายสัมพันธ์วันเกษียญ” 
ประจำาปี 2560

 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดี
กับ ผศ.ดร.เชาวลิต มติรสันติสุข และทมี CMIT ReART จากภาควชิา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ที่สามารถคว้ารางวัลอันดับที่ 2 ของโลกในการแข่งขันหุ่นยนต์เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะระดับนานาชาติ RobotArt โดยผลงานที่ได้
รบัรางวัลนีไ้ด้รบัเกียรติใหไ้ปจดัแสดงในนิทรรศการ Robotic-Creat-
ed Artwork ที่เมือง Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีหาด้วย
 “ขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงโหวตในงาน RobotArt ครับ 
ทีมเราได้ที่ 2 ของโลก และได้รับเชิญให้ไปจัดแสดงนิทรรศการ  
Robotic-Created Artwork ที่ Seattle ประเทศสหรัฐอเมริกาใน
ปีหน้าครับ” คำาขอบคุณจาก ผศ.ดร.เชาวลิต มิตรสันติสุข 
ส�ม�รถดรู�ยละเอียดของก�รแขง่ขนัและผลก�รประก�ศร�งวัลไดท่ี้ 
https://robotart.org/

 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดีกับ
นสิิตทมี SKUBA ทีไ่ด้รบัรางวลัรองชนะเลิศ การแข่งขันหุน่ยนต์ใชง้าน
ภายในบ้าน (@Home) รุ่น EDU ในการแข่งขัน RoboCup Japan  
Open 2017 ณ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันท่ี 3-5 
พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา
สมาชิกในทีมประกอบด้วย
 1. นายกลยุทธ์ สรงกระสินธ์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า
 2. น.ส.ภัทรพร ตุลาธรรม นิสิตปริญญาตรี ปี 4 ภาควิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 3. น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ นิสิตปริญญาตรี ปี 4   
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โดยมี อ.ดร.ก�ญจนพันธ์ุ สุขวิชชัย ภ�ควิช�วิศวกรรมไฟฟ้�เป็น
อ�จ�รย์ที่ปรึกษ�ทีม

เเสดงความยินดี เเสดงความยินดี
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 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำาโดย  
นายประดิษฐ์  ศิริจินดาพันธ์  รุ่น E 39  ประธานการกิจกรรมดงตาลแรลลี่ตามรอย
พ่อหลวง  ชิงถ้วยรางวัล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันที่  13 - 14  
พฤษภาคม 2560 เส้นทางกรุงเทพฯ – เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นิสิตเก่า และครอบครัว นิสิตปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณ  
ได้เรียนรู้รับทราบ  พระราชกรณียกิจนานัปการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภมูพิลอดุลยเดช  โดยเดินทางตามรอยพอ่หลวงโครงการเข่ือนขุนด่านปราการชล  ใน
โอกาสเดียวกนั ได้มีการพบปะสังสรรค์กนัระหวา่งรุน่พีรุ่น่นอ้ง ผู้เข้ารว่มกจิกรรมครัง้
นี้ ได้รับรางวัลและของรางวัลไปมากมายเป็นที่ประทับใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ประมวลภาพ 

3

ดงตาลแรล
ลี่ตามรอย

พ่อหลวง
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กอล์ฟการกุศล...
 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำาโดย   
นายชัยฤทธิ์  สิมะโรจน์  รุ่น E 38 ประธานการแข่งขัน  ได้จัดกิจจกรรมการแข่งขัน
กอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อวันศุกร์
ที่  17  กุมภาพันธ์ 2560  ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ Windsor Park & Golf Club  
กิจกรรมแข่งขันในครั้งนี้ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล และของรางวัลไปมากมายเป็นท่ี
ประทับใจสำาหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน

ประมวลภาพ 

4
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TIS 11-2553
TIS 2434-2552
TIS 2166-2548
TIS 2165-2548

5

AW    17  (1) (210x290 mm).indd   5 11/6/17   2:28 PM



66

 นดัสำ�คญัท่ีนสิิตเก่�ช�ววศิวฯ ดงต�ลคุน้เคยกันดทุีกวนัท่ี 1 สงิห�คม 
และวันสถ�ปน�คณะวิศวกรรมศ�สตร์ มก. ทุกปีจะช�ววิศวฯ  ได้ม�พบปะ
กันระหว่�งเพื่อนเก่� รุ่นพี่  รุ่นน้อง ที่ห่�งห�ยกันไป 1 ปีเต็ม บรรย�ก�ศ
ภ�ยในง�นที่มีแต่คว�มสุข รอยยิ้ม เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวใหญ่อันอบอุ่น 
และแสดงให้เห็นถึงคว�มสม�นส�มัคคี และศักยภ�พขอพลังวิศวกรช�วดง
ต�ลของพวกเร� เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่พวกเร�ช�ววิศวฯ  
 โดย น�ยสมภพ  ภิญโญล�ภะ  นิสิตเก่�วิศวกรรมศ�สตร์ รุ่น E 37 
เป็นประธ�นจัดง�นฯ  ดงต�ลสัมพันธ์’ 60  ปีนี้คณะกรรมก�รจัดง�น ได้ใช้ 
Theme  ของง�นว�่ “หัวลำ�โพงรำ�ลึก” รปูแบบก�รจัดง�นในปีนีมี้เชิญชวน
นิสิตเก่�ทุกรุ่นให้ชักชวนเพื่อนพ้องและสม�ชิกสม�คมฯ ม�ร่วมย้อนคิดถึง
สมัยเป็นนิสิตในรั้วดงต�ลบรรย�ก�ศในง�นเต็มไปด้วยคว�มอบอุ่น คว�ม
สุขและคว�มสนุกสน�น ทีมง�นขอขอบพระคุณคณ�จ�รย์ นิสิตเก่� นิสิต
ปัจจุบัน และพี่ๆ น้องๆ ช�วดงต�ลทุกท่�นที่ให้คว�มร่วมมือช่วยเหลือกัน
จนง�นนี้จบลงด้วยคว�มสำ�เร็จ
  

ดงตาลสัมพันธ์ ‘60
คืนสู่เหย้า
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นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ปี 2560
น�ยสัญชัย เกตุวรชัย รุ่น E 32                    

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคราชการ
อธิบดีกรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล รุ่น E 40                    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคราชการ
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

น�ยสุวัฒน์ เชี่ยวช�ญชัย รุ่น E 32                    

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาครัฐวิสาหกิจ
รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         
 

น�ยสมชัย เตชะวณิช รุ่น E 37                    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคธุรกิจเอกชน
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ถ�วร ธีรเวชญ�ณ รุ่น E 36                    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคการศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย 

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.สุวัฒน� จิตตลด�กร รุ่น E 29                    

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาควิชาการ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนำ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ช�วสวน ก�ญจโนมัย รุ่น E 43                    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาควิชาการ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      
      

น�ยณรงค์ศักดิ์ โอสถธน�กร รุ่น E 37    

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคราชการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 
กระทรวงก ระทรวงมหาดไทย 

น�ยวิวัฒน์ชัย รัตนรัต รุ่น E 30    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาครัฐวิสาหกิจ
อดีตรองผู้ว่าการ การประปานครหลวง 
และอุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย   

น�ยเสถียร ชมภูศรี รุ่น E 28    

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการผุ้จัดการ 
บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำากัด

น�ยไพฑูรย์ จิร�นันตรัตน์ รุ่น E 38    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคธุรกิจเอกชน
กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด   

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร. เช�วน์ อินทร์ประสิทธิ์ รุ่น E 39    
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาคการศึกษา
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำาแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำาแพงแสน  

ศ�สตร�จ�รย์ ดร.นุชน�รถ ศรีวงศิต�นนท์ รุ่น E 36            
นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ดีเด่น ภาควิชาการ
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรนำ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

ดงตาลสัมพันธ์ ‘60
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สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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

ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กทม. 10903 โทรสาร 0-2579-5739

ดงตาลสัมพันธ์สาร ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน
ใบอนุญ�ตที่ 31/2530
ปทฝ. เกษตรศ�สตร์

กองบรรณาธิการ สารดงตาลสัมพันธ ์   
เจ้าของ  สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ตู้ป.ณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กทม. 10903 
 โทรศัพท์ 0-2579-5739  โทรสาร 0-2579-5739 
Email : oalumni@ku.ac.th
http:// dongtanengineer.com
       www.facebook.com/engineering.ku.alumni

ที่ปรึกษา  นายเสริมสุกล คล้ายแก้ว   นายสุรศักดิ์ ไตรทาน   
  นายพรชัย สกุลรัตนสุภา    นายสิทธิพล ภู่สมบุญ
  นายอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล    
กองบรรณาธิการ นายกิตติพงษ์ ปุณณปิยวัฒน์   
  นางศิรประภา พยุงศิลป์  
เจ้าหน้าที่สมาคม นางศิรประภา พยงศิลป์  
  นางสาวยุวเรศ วงศ์วารี

 ทางสมาคมฯ ขอแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกท่านทราบ
ถ้ามีบริษัทท่ีสนใจจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 
สามารถแจ้งขอมูลผ่านทางสมาคมฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง
ได้นะครับ.... 

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตู้ ปณ. 1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กทม. 10903 
โทรศัพท์ 0-2579-5739 โทรสาร 0-2579-5739
E-mail : oalumni@ku.ac.th

แวดวงดงตาล

พฤศจิกายน 2560
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่คณะ
 วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 วันที่ 12 พฤศจิกายน  2560 

	งานเลี้ยงแสดงความยินดีนิสิตเก่า 
 วิศวกรรมศาสตร์ มก. ในโอกาสที่ได้รับการเลื่อน
 ตำาแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำาปี 2560 
 วันที่ 19 ธันวาคม 2560

ปฎิทินกิจกรรม
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