
ดงตาลสัมพันธ์
สาร

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561

         คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.ร่วมพิธีวางพวงมาลา  

สามบูรพาจารย์  เน่ืองในโอกาสวันสถานปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคม

นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงานแสดงความยินดี  

แก่นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือก

เป็น นิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำาปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2561 โดยมีนิสิตเก่าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับรางวัล 4 ท่าน ดังนี้

ดร.สมเกียรติ  ประจำ�วงษ์   E34 อธิบดีกรมชลประทาน

น�ยชัยวัฒน์  ทองคำ�คูณ  E35    ผู้อำานวยการสำานักงานนโยบาย

     และแผนการขนส่งและจราจร 

น�ยณรงค์ศักดิ์  โอสถธน�กร     E 37 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล     E 40   อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

         คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิต

เก่ า วิศวกรรมศาสตร์ มก.ร่ วมพิธี วางแจกัน  

ม.ล.ชูชาติ กำาภู  เนื่องในโอกาสครบรอบ วันชูชาติ  

เม่ือวนัที ่ 4  มกราคม  2561 และรว่มงานคืนสูเ่หยา้ 

ชลกร ประจำาปี 2561 โดยบรรยากาศภายในงาน

อบอุ่นและสนุกสนาน ....

พิธีวางพวงมาลา

ร่วมพิธีวางเเจกัน   
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         สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. จัดกิจกรรม ดงตาลรัน  ครั้งที่ 1 

ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมาซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ

รอบวันสถานปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบรอบ 

80 ปี โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางสมาคมได้จัดการประกวดออกแบบถังขยะเพื่อ

รณรงค์ใหน้กัวิง่ไดใ้ชแ้ก้วนำา้ดืม่ใบเดยีวตลอดระยะการวิง่ และสมาคมฯ ได้มอบ

เงนิสนบัสนนุใหแ้กน่สิติปจัจบุนัสำาหรบัผูช้นะการออกแบบส่ิงประดษิฐถ์งัขยะท่ี

สามารถใช้ได้จริงในวันจัดกิจกรรมดังกล่าว 

กิจกรรมดงตาลรัน ครั้งที่ 1

สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 25612
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ประมวลภาพกอล์ฟการกุศล...
 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ นำาโดย นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น E 39 

ประธานจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยรางวัล  

นายกสภามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เมือ่วนัศกุรท่ี์  9  กมุภาพนัธ ์

2561  ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ Windsor Park & Golf Club  

กิจกรรมแข่งขันในคร้ังนี้ผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัล และของรางวัล

ไปมากมายเป็นที่ประทับใจสำาหรับผู้เข้าแข่งขันทุกคน

กิจกรรมดงตาลรัน ครั้งที่ 1

สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561 สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561 3
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 เน่ืองด้วยศูนย์บริการโลหิตแหง่ชาติ สภากาชาดไทย มีนโยบาย  

ในการจัดหาโลหิตบริจาคให้ได้มากที่สุด เพื่อจ่ายให้ผู้ป่วยทั่วประเทศตาม  

โรงพยาบาลต่างๆ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  และในปี 2561 ศูนย์บริการโลหิต

แห่งชาติ สภากาชาดไทย สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์  ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ไดจ้ดัการบรจิาคโลหติ โดยมรีถรบับรจิาคโลหิต ในวันจนัทร์ 2  เมษายน  ทีผ่า่นมา  

ณ อาคารชูชาติ กำาภู คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยได้

รบัความสนใจจากอาจารย ์บุคลากร นสิติเก่า นิสติปจัจบุนั คณะวศิวกรรมศาสตร ์

มก. มากมายทำาให้สมาคมฯ จะดำาเนินติดต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

สภากาชาดไทย  มารับบริจาคโลหิตอีกในโอกาสต่อไป

การรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 25614

ประมวลภาพการรับบริจาคโลหิต 
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สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561 สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561 5

ประมวลภาพการรับบริจาคโลหิต 

 
สภากาชาดไทย 
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สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 25616

ประมวลภาพดงตาลรันครั้งที่ 1 
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TIS 11-2553

TIS 2434-2552

TIS 2166-2548

TIS 2165-2548

สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561 สารดงตาลสัมพันธ์ ปีที่ 18 (ฉบับที่ 1) มีนาคม-เมษายน 2561 7
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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

ดงตาลสัมพันธ์
สาร 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  พยุงศิลป์  
  นางสาวยุวเรศ วงศ์วารี

 ทางสมาคมฯ ขอแจ้งข่าวให้สมาชิกทุกท่านทราบ 
ถ้ามีบริษัทที่สนใจจะประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน  

สามารถแจ้งข้อมูลผ่านทางสมาคมฯ ตามท่ีอยู่ด้านล่าง 

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
เมษายน - พฤษภาคม  2561
          ทัศนศึกษาดูงาน (AI Center) และศูนย์ 

  Huawei OpenLab Bangkok วันที่ 5 เมษายน 2561

          จัดแถลงข่าวกอล์ฟ 5 เกียร์ ครั้งที่ 21 

                วันที่ 25 เมษายน 2561 

          กิจกรรมกอล์ฟ 5 เกียร์ ครั้งที่ 21 
             วันที่ 12 พฤษภาคม  2561 

ปฎิทินกิจกรรม
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