
 
 
 
 

ประกาศฉบับที ่ ๑/๒๕๖๐ 
สมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวนัเกษตรศาสตร์  “เขียวขจี  ท าดี  ทัว่แผ่นดิน”  ประจ าปี  ๒๕๖๐ 
 

 
 

 

ดว้ยสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ก าหนดจดังาน 
วนัเกษตรศาสตร์  “เขียวขจี  ท าดี  ทัว่แผน่ดิน”  ประจ ำปี  ๒๕๖๐ ในวนัพฤหสับดีท่ี  ๒  กุมภาพนัธ์  ๒๕๖๐  
ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นกำรนอ้มร ำลึกในพระมหำ
กรุณำธิคุณและสืบสำนพระรำชปณิธำนตามรอยเบ้ืองพระยคุลบาทของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิ
พลอดุลยเดชและเพื่อเป็นการรวมพลงัเครือข่ายนิสิตเก่าเกษตรทัว่ประเทศ ในการท ากิจกรรมเพื่อตอบแทน
คืนสู่สังคมอยา่งพร้อมเพรียงกนัทัว่ประเทศ  โดยก าหนดใหว้นัคลา้ยวนัสถาปนามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
วนัท่ี  ๒  กุมภาพนัธ์ ของทุกปีเป็นวนัเกษตรศาสตร์ซ่ึงไดมี้การจดังานคร้ังแรกข้ึนเม่ือปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

เพื่อใหก้ารด าเนินการจดักิจกรรมโครงการวนัเกษตรศาสตร์  “เขียวขจี  ท าดี  ทัว่แผน่ดิน” 
ประจ ำปี  ๒๕๖๐  เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและบรรลุวตัถุประสงค ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจดังาน  
ดงัน้ี 
 
คณะกรรมการทีป่รึกษา 

๑.  นายอ าพล  เสนาณรงค ์ นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๑๑ ประธานท่ีปรึกษา 
๒.  ศ.ดร.สมเพียร เกษมทรัพย ์ นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๑๗ ท่ีปรึกษา 
๓.  นายสกล  มงคลธรรมากุล  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖ ท่ีปรึกษา 
๔.  นายนิพนธ์    ล้ิมแหลมทอง    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๔   ท่ีปรึกษา 
๕.  พลเรือตรีศุภชยั   จิระสถิตย ์   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๕   ท่ีปรึกษา 
๖.  นายการุณ    เลาหรัชตนนัท ์   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖ ท่ีปรึกษา 
๗.  นายกุลวฒิุ    วนาสวสัด์ิ    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๗   ท่ีปรึกษา 
๘.  รศ.ดร.สิรี    ชยัเสรี     นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๙   ท่ีปรึกษา 

 
 
 
 
 
 

 



 ๒ 

คณะกรรมการฝ่ายพธีิการ 
๑.  นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖ ประธานกรรมการ 
๒. นายสิทธิพล  ภู่สมบุญ   นิสิตเก่า มก.  รุ่น  ๓๙     รองประธานกรรมการ 
๓.  นายชูพงษ ์ แตงมีแสง    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   กรรมการ 
๔.  นางสุทธาทิพย ์  สานติวตัร    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   กรรมการ 
๕.  นางจิระนุช  ชาญณรงคก์ุล  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   กรรมการ 
๖.  นายกฤษฎา  กุลววิฒัน์  Ex-MBA ๗  กรรมการและเลขานุการ 

                  ๗.  นางสาวสายทิพย ์ แผนสมบูรณ์  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๐ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบดูแลและประสำนงำนดำ้นต่ำงๆเพื่อใหก้ำร 
ด ำเนินงำนเป็นไปดว้ยควำมเรียบร้อย  ประสำนงำนกบัสมำคม ชมรม ต่ำงๆ นิสิตเก่ำ นิสิตเก่ำดีเด่น และ      
แขกผูมี้เกียรติ เพื่อยนืยนักำรมำร่วมงำน จดัเตรียมก ำหนดกำรและล ำดบัขั้นตอนกำรจดักิจกรรม  จดัท ำสคริปพิธีกร 
ประธำนในพิธีและนำยกสมำคม 
 
คณะกรรมการฝ่ายจัดท าวดิิทัศน์  บอร์ดนิทรรศการและโล่นิสิตเก่าดีเด่น 

๑.นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖ ประธานกรรมการ 
๒.  นายกฤษฎา  กุลววิฒัน์                   Ex-MBA  ๗  กรรมการ 
๓.  นางสุทธาทิพย ์  สานติวตัร    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   กรรมการและเลขานุการ 
๔.  นางสาวสายทิพย ์ แผนสมบูรณ์  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๐ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบจดัท ำวดิีทศัน์  ประวติัและผลงำนของนิสิตเก่ำดีเด่น 
จดัท ำค ำประกำศเกียรติคุณนิสิตเก่ำดีเด่นและบอร์ดนิทรรศกำรนิสิตเก่ำดีเด่น  จดัเตรียมเคร่ืองฉำยวดิีทศัน์ 
 ป้ำยบนเวทีจดัท ำโล่นิสิตเก่ำดีเด่น 
  

คณะกรรมการฝ่ายจัดเลีย้งรับรอง 
๑.นางสาวผาสุข          เลาหประสิทธิพร นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๔ ประธานกรรมการ 
๒.  นายอรุณ    สิริภทัรวณิชย ์   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   กรรมการ 
๓.  นายเกรียงศกัด์ิ   ชยักงัวาฬ    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   กรรมการ 
๔.  นายวทิวสั    ภิญโญววิฒัน์    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๗   กรรมการ 
๕.  นางวีราพชัร์  แท่งทองค า    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๙ กรรมการและเลขานุการ 
๖.  นางสาวสายทิพย ์  แผนสมบูรณ์    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๐   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ ดูแลประสำนงำนจดัเตรียมอำหำร เคร่ืองด่ืม  
ในงำนเล้ียงรับรองนิสิตเก่ำดีเด่น ของวำ่งส ำหรับแขกผูมี้เกียรติ ผูติ้ดตำม และนิสิตเก่ำ  ประสำนงำนเร่ือง   
กำรจดัสถำนท่ี  ดูแลเร่ืองท่ีนัง่ส ำหรับโตะ๊ VIP (เตรียมป้ำยช่ือจดัวำงบนโตะ๊) จดัสถำนท่ี ดูแลควำมเรียบร้อย 
ในงำนเล้ียงรับรอง 
 



 ๓ 

คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
๑.ผศ.กรกฎา                   นกัคิ้ม   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๙ ประธานกรรมการ 
๒.  นายเจริญพร   เพช็รกิจ    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๔   กรรมการ 
๓.  นางศรีพรรณ   พินทุพีรโกวทิ    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๙   กรรมการ 
๔.  ดร.อารีย ์   ธญักิจจานุกิจ    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๐   กรรมการ 
๕. นายกนัตพ์งษ ์ บุรโชติประจกัษ ์ นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๘     กรรมการ 
๖. นายโกญจนาท เรืองรอง  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๓ กรรมการ 
๗.  นายอุทิศ  ต่อวิริยะตระกูล  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๓ กรรมการ 
๘.  นายบดินทร์  หลาบหนองแสง  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๐      กรรมการ 
๙.   นายสมชาย  เลิศดว้ยลาภ  Ex-MBA ๒๖  กรรมการ 
๑๐.  นายหสัดิน    ทรงประจกัษก์ุล   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๕   กรรมการ 
๑๑.  นายสุภกิจ    บุญเล้ียง    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๙   กรรมการ 
๑๒.  นายนพดล   อนุสิทธ์ิ    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๐   กรรมการ 
๑๓.  นายจิรัฐ    ประเทืองวงศ ์   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๖   กรรมการ 
๑๔.  นายภาณุ    เภตรา     นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๖๑   กรรมการ 
๑๕.  นายวโิรจ    สุขธาราจาร    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๒   กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบจดัทีมงำนตอ้นรับนิสิตเก่ำดีเด่น นิสิตเก่ำอำวุโส 
ผูติ้ดตำม และแขกผูมี้เกียรติ ท่ีมำร่วมงำนเล้ียงรับรอง  ดูแลเร่ืองช่วยถือของ  พำไปห้องรับรอง  จดัเตรียม 
ช่อดอกไมติ้ดหนำ้อก  จดัเตรียมช่อดอกไมส้ ำหรับมอบบนเวที  อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นต่ำงๆ 
ประสำนงำนกบัฝ่ำยพิธีกำรและฝ่ำยจดัเล้ียง 
 
คณะกรรมการฝ่ายทะเบียน 

๑.  นายสหสั                     ภทัรฐิตินนัท ์ นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๕ ประธานกรรมการ 
๒.  นางรจจรินทร์   ล้ิมแหลมทอง    นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๘   กรรมการ 
๓.  นางมณฑนี    นิสภวาณิชย ์   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๘ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบจดัโตะ๊และเกำ้อ้ีลงทะเบียน จดัเตรียมแฟ้มลงทะเบียน 
จดัหำทีมงำนประจ ำโตะ๊ลงทะเบียน ดูแลเร่ืองท่ีนัง่ของนิสิตเก่ำดีเด่น ผูติ้ดตำม และแขก VIP ภำยใน
หอประชุม 
 
คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  ทีจ่อดรถและรักษาความปลอดภัย 

๑.  นายเกรียงศกัด์ิ ชยักงัวาฬ  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๖   ประธานกรรมการ 
๒. นายอดิศกัด์ิ  ปิยะสุวรรณ  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๗   กรรมการ 
๓.  นายประเพลิน เกษมโอภาส  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๘ กรรมการ 
 



 ๔ 

๔.  นายวรีพฒัน์  นามกระโทก  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๒ กรรมการ 
๕.  นายวโิรจน์  พวงพิกุล  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๒ กรรมการ  
๖.  นายบณัฑิต  รวมญาติ  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๔ กรรมการ 
๗.  นายตัน๋  นิลมาติ   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๑ กรรมการ 
๘.  นางสาวสายทิพย ์ แผนสมบูรณ์  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๕๐   กรรมการและเลขานุการ 
 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรจรำจร 
โดยรอบบริเวณหอประชุม  จดัท ำป้ำยช้ีบอกทำงและท่ีจอดรถ  VIP 
 
คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 

๑.  นางสาวองันี         ไชยานฤปกรณ์  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๓๑ ประธานกรรมการ 
๒. นางสุทธาทิพย ์ สานติวตัร  นิสิตเก่า  มก. รุ่น ๓๖ กรรมการ 
๓.นางสาวนพมาศ ภู่แกว้   นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๙ กรรมการและเลขานุการ 

 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบดูแลรำยรับ - รำยจ่ำยให้อยูใ่นงบประมำณท่ีก ำหนด 
จดัท ำบญัชีสรุปรำยรับและรำยจ่ำยในกำรจดังำน 
 
คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์และส่ือส่ิงพมิพ์ 

๑.  นายกฤษฎา  กุลววิฒัน์  Ex-MBA  ๗  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุทธาทิพย ์ สานติวตัร  นิสิตเก่า  มก. รุ่น ๓๖ กรรมการ 
๓.  นายปัญญา  เหล่าอนนัตธ์นา  นิสิตเก่า  มก. รุ่น  ๔๕ กรรมการและเลขานุการ   

 

โดยใหค้ณะกรรมกำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบ  กำรประชำสัมพนัธ์  จดัท ำโปสเตอร์และเอกสำร 
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประชำสัมพนัธ์  กำรบนัทึกภำพในงำนทั้งภำพน่ิงและภำพเคล่ือนไหว 
 
  จึงขอประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  มกราคม  ๒๕๖๐ 
 
 
 

(นายสกล  มงคลธรรมากุล) 
นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
 


