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ชื่อสมาคม / ชมรม  

ที่อยู 

โทรศัพท โทรสาร อีเมล 

ชื่อผูสงขอความ / ผูประสานงาน  โทรศัพท  อีเมล 

ชื่อกิจกรรมที่จัดงาน  สถานที่จัดงาน 

วันที่จัดงาน เวลา              น. ถึง น.  จำนวนผูเขางาน ทาน (ถาระบุได) 

วัตถุประสงคในการจัดงาน 

ผลของการจัดงาน 

 

ประเด็นเดนของงาน 

 

เนื้อหา / ขอมูลที่ประสงคใหประชาสัมพันธ 

 
กรณีมีภาพถาย กรุณาสงเปนไฟล JPED ขนาด 400 - 800 1/b (2-6 ภาพ) เพื่ออำนวยความสะดวกใหแก สมาคม / ชมรม ของทานในการประชาสัมพันธขาวสาร

ใหกับสมาชิก ส.มก. โดยทั่วถึง และถูกตอง กรุณากรอกขอมูลในเอกสารใหครบถวน ขอขอบพระคุณ 
สงขอความไดทาง E-mail : suphot.h@mpsthailand.com  หรือ   ส.มก.  โทรสาร : 0-2940-5926  

(กรุณาเขียนตัวบรรจง) 

คำนำหนา ชื่อ-สกุล ชื่อ-สกุลเดิม 

คณะ ภาควิชา ระหัส 

ที่อยูปจจุบัน    

โทร. 

ที่ทำงาน    

ตำแหนง  โทร.  โทรสาร 

โทรศัพทมือถือ  อีเมล 

ที่อยูที่สะดวกในการติดตอ                              ที่บาน            ที่ทำงาน 
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วิธีชำระคาจัดสงวารสารนนทรี  โดยใชแบบฟอรมขางลางนี้  ณ เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 
 

1.  ตัด  แบบฟอรมใบแจงการชำระเงิน   ตามกรอบแบบฟอรมขางลางนี้ 

2.  กรอก  ชื่อ-นามสกุล  ที่ชองชื่อลูกคาและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ในแบบฟอรมทั้งสองสวน(สำหรับลูกคาและสำหรับธนาคาร) 

3.  กรอก   หมายเลขบัตรประชาชน (Cust.No./ Ref. 1) และ หมายเลขโทรศัพท (Ref. 2)  

4.  กรอก   จำนวนเงินที่ตองการชำระโดยเงินสดหรือเช็ค 

5.  ระบุ  ชื่อผูนำฝาก/หมายเลขโทรศัพท 

6.  สามารถ  ยื่นชำระเงินไดที่ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขาทั่วประเทศ  สำหรับวันหยุดสามารถชำระไดที่สาขาตามหางสรรพสินคา 

7.  กรุณาสง  สำเนาที่ชำระเงินเรียบรอยแลวให ส.มก. ที่หมายเลขโทรสาร 02-940-5926  เพื่อการลงทะเบียนจัดสงวารสารนนทรีใหแกทาน 

 สมาชิกตอไป 
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กอลฟการกุศล ประจำป 2553 ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2553 

นายกสมาคมฯ พรอมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯรวมงานวันสถาปนาครบรอบ 30  ป  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกำแพงแสน  

นายอนันต เภตรา นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ  รวมงานวันสถาปนาครบรอบ 30  ป  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกำแพงแสน และรวมวางพวงมาลา  

ในพิธีเปดอนุสาวรียหมอมหลวงชูชาติ  กำภู  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  12 พ.ย. 52  ณ .มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขต

กำแพงแสน  

กอลฟสมาชิกสัมพันธครั้งที่ 2-2552 วันเสารที่ 31 ตุลาคม 2552 

ไดอารี่ ส.มก. 
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ไดอารี่ ส.มก. 

ประชุมที่ปรึกษาวิชาการครั้งที่  6 ประชุมที่ปรึกษา («“√–æ‘‡»…) 

งานนนทรีสโมสรครั้งที่ 6 ศุกรที่ 2 ตุลาคม 2552 

งานนนทรีสโมสรครั้งที่ 7 ศุกรที่ 6 พฤศจิกายน 2552 
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งานนนทรีสโมสร 
ครั้งที่ 8   

ศุกรที่ 4 ธันวาคม 
2552 
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ไดอารี่ ส.มก. 

นายอนันต เภตรา นายกสมาคมนิสิตเกามหา วิทยาลัย

เกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ รวมมอบทุนในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปการศึกษา 2552  

ณ  หองประชุม  อาคารเทพรัตนวิทยาโชติ เมื่อวันพุธที่ 9  กันยายน  2552   

นายอนันต  เภตรา นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมคณะกรรมการ
บริหารสมาคมฯ  รวมมอบผากันเปอนและนาฬกาแขวนใหกับ นายนิพนธ  ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและ
พัฒนากายภาพ มก.  เพื่อแจกใหกับหนวยงานราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของใน มก.  เมื่อวันพุธที่ 23  ธันวาคม  2552 ณ  
หองประชุม 9  ชั้น 2  อาคารสารนิเทศ  50  ป 

มอบเงินชวยเหลือครอบครัว 

สมาชิกสมก.ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 

นายเพทาย  ทองมา นิสิตเกา มก. รุน 61  

เลขที่สมาชิก 49303 
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รายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2551 
วันจันทรที่  2  กุมภาพันธ  2552 

ณ  หอประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  บางเขน 
 

 

มีสมาชิกเขารวมประชุมทั้งสิ้น  131  คน  แยกออกเปน  ดังนี้   

 

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  เขารวมประชุม  17  คน 

1.  นายสุเทพ   วงศรื่น   ประธานที่ประชุม 

2.  รศ.ดร.มณฑารพ จักกะพาก  3.  นางธัญญนรี  เห็นสิริสกุล 

4.  นายสุเมธา  ขจรบุญ   5.  นางสาวอังนี  ไชยานฤปกรณ 

6.  นายอนันต  เภตรา   7.  นางสาวรำไพวรรณ หอมไกรลาศ   

8.  นางสาวผาสุข   เลาหประสิทธิพร  9.  นางศิริอร  ไพหารวิจิตรนุช 

10.  นายประเดิมชัย แสงคูวงษ  11.  ผศ.พีระ  มาลีหอม 

12.  นายชูพงษ  แตงมีแสง  13.  นายสมศักดิ์  อรุณมงคล 

14.  นายจำลอง  เติมกลิ่นจันทน  15.  นายวิทวัส  ภิญโญวิวัฒน 

16.  นายสุพจน  หุดากร   17.  นายประสาน พัฒนวิภาส 

   

สมาชิกเขารวมประชุมทั้งสิ้น  114  คน  แยกตามรุน  ดังนี้ 

 

รุน
 จำนวน  จำนวน  จำนวน 

 (คน) 
รุน

 (คน) 
รุน

 (คน) 

    ปริญญาโท 6 28 2 42 1 

1 1 29 2 45 1 

6 1 30 1 49 4 

9 1 31 9 51 1 

14 3 32 16 52 1 

17 7 33 2 53 1 

18 5 34 3 56 1 

19 10 36 5 57 1 

20 1 37 2 59 1 

23 1 38 1 60 1 

24 1 39 1 61 3 

25 3 40 1 63 2 

26 2 41 1 64 8 

 

 

ผูเขารวมประชุม   

         1.  นางสาวสายทิพย แผนสมบูรณ นิสิตเกา  มก. รุน 50 ผูจัดการสมาคมฯ  
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เปดประชุม  เวลา  13.00  น. 

  

วาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ   

   นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  นายสุเทพ  วงศรื่น  

กลาวขอบคุณสมาชิก  ส.มก. ทุกทาน  ที่ไดเสียสละเวลามารวมประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2551 

   1.1  แจงยอดสมาชิกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  

ที่มาลงทะเบียนเพ่ือเขารวมประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2551  จำนวนประมาณ  140  คน  ซึ่งในกฎขอบังคับของ

สมาคมฯ  หมวดที่  13  ขอ  70  ในการประชุมใหญสามัญประจำป  ตองประกอบดวยสมาชิก  ไมนอยกวา  60  คน  ดัง

นั้น  จึงถือวาการประชุมในครั้งนี้เปนตามกฎของสมาคมฯ  อยางถูกตอง 

 

   ที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่  2  เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป 2550 

   เมื่อวันเสารที่  2  กุมภาพันธ  2551  ตั้งแตหนา  22  ถึง  หนา  34 

   เลขาธิการสมาคมฯ  ขอใหสมาชิกเปดรายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2550      

เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจำป  ในวารสารนนทรีฉบับประจำเดือนตุลาคม  2551 – 

มกราคม  2552  เริ่มจากหนา  22  ไปจนถึงหนา  34 

 

   ที่ประชุม พิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2550 

 

วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานที่ผานมา 

   เลขาธิการสมาคมฯ  ขอใหสมาชิกเปดรายงานการประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2551 ซึ่งได

มีตีพิมพผลการดำเนนิงานของสมาคมฯ  ในวารสารนนทรีฉบับประจำเดือนตุลาคม  2551 – มกราคม  2552  ไวตั้งแต

หนา  45  ถึงหนา  51 

 

   ผลการดำเนินงาน 

   ตลอดป  2551  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ไดรวมกันบริหารงานมา  1  ปเต็ม  มีผลการ

ดำเนินงาน  ดังนี้ 

 

1.  การรับสมัครสมาชิก 

ในป 2551  มีสมาชิกทั้งสิ้น  จำนวน  56,544  คน  เทียบกับป  2550  ณ  วันที่ 31  ธันวาคม 2550 มีสมาชิก  

จำนวน  50,389  คน  เพิ่มขึ้น  6,155  คน  จำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นในแตละเดือน  ดังนี้ 

 

 รุน รวม 

 มหาบัณฑิต 1,257 

 รุน 1 -30  22 

 รุน 31 - 35 212 

 รุน 36 - 44 206 

 รุน 45 - 55 198 

 รุน 56 - 60 88 



26  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org

 รุน 61 65 

 รุน 62 158 

 รุน 63 1,031 

 รุน 64 2,862 

 รุน 65 56 

 

   รวมสมาชิกนิสิตเกาสมัครเพิ่มขึ้น  6,155  คน 

 

2.  การเปนที่ปรึกษาและกรรมการชุดตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 •  เปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 •  เปนประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

 •  เปนกรรมการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนที่ปรึกษาการจัดงานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ครบรอบ 65 ป 

 •  เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแหงชาติ 

 •  เปนกรรมการชมรมซอฟทบอลและเบสบอล  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมโครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนกรรมการบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 •  เปนอนุกรรมการในคณะกรรมการชุดตางๆ  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ตามประกาศแตงตั้งจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3.  การเปนที่ปรึกษาและกรรมการชุดตาง ๆ  ของหนวยงานตาง ๆ 

 •  เปนที่ปรึกษาสมาคมเดอะบอสส 

 •  เปนที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะอนุกรรมการจัดงาน Ex–MBA Night’51 ของสมาคมปริญญาโทสำหรับ 

ผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิคณะอนุกรรมการจัดงานกอลฟการกุศลของสมาคมปริญญาโทสำหรับ           

ผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิคณะอนุกรรมการจัดงานแรลล่ีการกุศลของสมาคมปริญญาโทสำหรับ          

ผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  เปนกรรมการโครงการจัดงาน “เกษตรบอลล เกษตรศาสตรราตรีสโมสร” ของสมาคมนิสิตเกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ภาคเหนือ 

4.  ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายได  โดยเสด็จพระราชกุศล 

 •  ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน จากการจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศลประจำป 2551 แด สมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  

 •  ทูลเกลา ฯ ถวายเงิน จากการจัดการแขงขันกอลฟการกุศลประจำป 2551 แด สมเด็จพระเจาลูกเธอ

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี ณ พระตำหนักจักรีบงกช จังหวัดปทุมธานี 

5.  กิจกรรมการกุศล 

 •  ทุนการศึกษา 

 •  มอบทุนการศึกษาประจำป  2551  ใหแกนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  มอบทุนการศึกษากองทุน “ส.มก. เพื่อการศึกษาและวิจัย”  มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  กิจกรรมเพื่อสังคม 
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•  รวมงาน  “วันที่ระลึก  วันนนทรีทรงปลูก  ดนตรีทรงโปรด  เพื่อรวมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหัวฯ  และรำลึกวันประวัติศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  รวมงานพิธีเปดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบพระชันษา จุฬาภรณ  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  4   รอบ

พระชันษา  จุฬาภรณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  รวมงานพิธีเปดปายชมรมนิสิตเกาจังหวัดนครปฐม 

•  รวมกิจกรรมชมรมนิสิตเกา  มก. จังหวัดปราจีนบุรี 

•  รวมงาน  “คืนสูเหยา”  ของสมาคมนิสิตเกา  มก. ภาคตะวันออก  ณ  วิทยาเขตศรีราชา 

•  รวมงาน  “นนทรีทักษิณ’ 51”  ของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ภาคใต ณ  โรงแรม

หาดใหญพาราไดส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา 

•  รวมงาน“เกษตรบอลล  เกษตรศาสตรราตรีสโมสร”  ของสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม 

•  รวมงานเล้ียงสงัสรรค “ราตรีสเีขียวคร้ังท่ี 4” และรวมแขงขันกอลฟ ทีส่มาคมนสิติเกา มก.แหงสหรัฐอเมรกิา  

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

•  รวมงาน  Ex – MBA  Night’51  ของสมาคมปริญญาโทสำหรับผูบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  สนับสนุนของรางวัล  งานคืนสูเหยา  เรารักนนทรีอีสาน  ครั้งที่  1  ของวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัด

สกลนคร 

•  รวมงานสวดพระอภิธรรม ดร. สมุทร มงคลกิตติ (อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ) 

นิสิตเกา มก. รุน 14 

•  รวมงานเล้ียงรับรอง และประชุมสัมมนานานาชาติ FORTROP II International Conference On  

“Tropical  Forestry  Change  in  a  Changing  World”  ณ  คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  สนับสนุนและรวมงานกาลาดินเนอร – ลีลาศการกุศล ของมูลนิธิสงเคราะหเด็กฯ และคณะผูพิพากษา

สมทบศาลจังหวัดสมุทรปราการ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว 

•  รวมงานทำบุญ เลี้ยงพระ ของชมรมลีลาศ 

•  กลาวใหขอคิดแกวาที่บัณฑิตใหม โครงการปจฉิมนิเทศ เพื่อเตรียมความพรอมในการเปนผูนำใหกับสังคม 

พัฒนาความเปนผูมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวินัย และสรางความผูกพันอันดีงาม แกบัณฑิตของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร  ณ  อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ 

•  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

•  รวมบำเพ็ญกุศลถวายผาพระกฐินพระราชทาน ณ วัดอางทองวรวิหาร 

•  เปนประธานในการทอดกฐิน ที่วัดเขาวงจินดาราม อำเภอ บอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

•  สนับสนุนการแขงขันกีฬา 

•  การแขงขันกีฬาประเพณีชาวเรือชาวไร  ประจำป  2551 

•  รวมเปนเจาภาพจัดงานเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ ของสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย  ณ สนามกีฬาอินทรี

จันทรสถิตย 

•  รวมกิจกรรมและใหการสนับสนุน ทีมฟตุบอลอาวุโส ส.มก. 

•  โบวลิ่งการกุศล  สมาคมปริญญาโทสำหรับผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  โบวลิ่งการกุศล  สมาคมศิษยเกาเศรษฐศาสตร 

•  โบวลิ่งการกุศล  ชมรมคายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

•  โบวลิ่งการกุศล  สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร 

•  โบวลิ่งการกุศล   ชมรมนิสิตเกา มก. รุน 29 

•  โบวลิ่งการกุศล   ชมรมนิสิตเกา มก. รุน 31 
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 •  โบวลิ่งการกุศล   ชมรมนิสิตเกา มก. รุน 34 

 •  โบวลิ่งการกุศล   สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรภาคตะวันออก 

 •  โบวลิ่งการกุศล  สมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย 

 •  โบวลิ่งการกุศล  สมาคมกีฏและสัตววิทยาแหงประเทศไทย 

 •  โบวลิ่งการกุศล  สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร  

 •  โบวลิ่งการกุศล  สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 

 •  สนับสนุนถวยรางวัลเกียรติยศชนะเลิศการแขงขันโบวลิ่งประเภทบุคคลหญิง ของชมรม มก. อาวุโส 

 •  กอลฟการกุศล  สมาคมสัตวบาลแหงประเทศไทย 

 •  กอลฟการกุศล    กรมการแพทยทหารอากาศ “วันปยมหาราช ครั้งที่ 27 ” 

 •  กอลฟการกุศล    สมาคมอารักขาพืชไทย 

 •  กอลฟการกุศล   ชมรมกอลฟกรมปศุสัตว 

 •  กอลฟการกุศล  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจังหวัดนครราชสีมา 

 •  กอลฟการกุศล  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตกระบ่ี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  กอลฟการกุศล  ชมรมนิสิตเกา มก. รุน 27 

 •  กอลฟการกุศล  ชมรมนิสิตเกา มก. รุน 34 

 •  กอลฟการกุศล  สมาคมนิสิตเกาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  กอลฟการกุศล   โครงการปริญญาโทสำหรับผูบริหาร  รุนที่ 18 

 •  กอลฟการกุศล  สมาคมปริญญาโทสำหรับผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  กอลฟการกุศล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกำเเพงแสน 

 •  กอลฟการกุศล   ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  กอลฟการกุศล   ชมรมกอลฟมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรบางเขน 

 •  แรลลี่การกุศล  สมาคมปริญญาโทสำหรับผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  แรลลี่การกุศล สมาคมศษิยเกามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 •  สนับสนุนเงินชวยเหลือกิจกรรมชมรมตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  โครงการกีฬาวิทยาศาสตรสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งที่ 18  ของสโมสรนิสิต  คณะวิทยาศาสตร 

 •  โครงการคายวนศาสตรเพื่อพัฒนาชนบท ปการศึกษา 2551  ของสโมสรนิสิต  คณะวนศาสตร 

 •  โครงการคายกลาไมในเมือง ครั้งที่6  ของสโมสรนิสิต คณะวนศาสตร 

 •  ชมรมรักษชางไทย 

 •  โครงการแขงขันกีฬามวยสมัครเลนภายใน ประจำป 2551  ของชมรมมวย 

 •  โครงการนักรองเมืองกรุงลกูทุงดาวกระจุย  ของชมรมดนตรีรวมดาวกระจุย 

 •  โครงการประกวดกองเชียรและเชียรลีดเดอร  ครั้งที่ 18 ของชมรมเชียรและแปรอักษร 

 •  โครงการ KU BAND SINGING CONTEST  2008  ของ  ชมรมดนตรีสากล  KU BAND   

 •  โครงการคายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ  ครั้งที่ 31 ของ  ชมรมคายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ   

 •  โครงการแขงขันกีฬาฟนดาบไทย ประจำป 2551 ของชมรมดาบไทย – ตอสูปองกันตัว 

 •  โครงการคอนเสิรตประสานเสียงสามสถาบัน  ของชมรมขับรองประสานเสียงแหงมก. 

 •  โครงงานวิศวกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร  มก.  ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 •  โครงการละครเวทีคณะมนษุยศาสตร  ของสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร   

 •  โครงการนิทรรศการภาพถายภายใน ครั้งที่  13  ของชมรมศิลปะการถายภาพ 

6.  กิจกรรมวิชาการ 

 •  รวมงานเสวนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติ  “วิชาการพัฒนาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ  60ป”  โดย
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี  ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง  “มนุษยศาสตรกับการจัดการการศึกษา”   

ณ ศาลาดุสิดาลัย   สวนจิตรลดา 

 •  สัมมนา เรื่อง  “ทิศทางเพื่อการปรับตัวภาคเศรษฐกิจเกษตรไทย”   ของสมาคมอารักขาพืชไทย 

 •  รวมงานเเถลงขาวเปดตวัหนงัสอืและเสวนาเรือ่ง “ขอเทจ็จริง การใชสารเคม ีกบัการพฒันาเกษตรไทย”  

 •  รวมกับคณะท่ีปรึกษาดานวิชาการของสมาคมฯ เขาพบ ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษานายก

รัฐมนตรี เพื่อยื่นเรื่อง  “นโยบายปุยแหงชาติ ”  ที่ทำเนียบรัฐบาล และสงตัวแทนเขายื่นเรื่อง  “นโยบายปุยแหงชาติ ” ตอ 

นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี 

 •  รวมประชุมกับผูบริหารและเยี่ยมชมศูนยบมเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  จัดบอรดนิทรรศการกิจกรรมของสมาชิก  และชมรม / สมาคมสาขา 

 •  รวมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับการวิจัย  ของสมาคมวิจยั 

7.  การแสดงความยินดี 

 •  สนับสนุนการจัดงานคลายวันเกิด  ฯพณฯ  องคมนตรี  นายอำพล  เสนาณรงค   

 •  รวมกับผูบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แสดงความยินดีเเดผูไดรับพระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์ ณ โรงแรมโซฟเทลเซ็นทารา แกรนด  กรุงเทพฯ 

 •  แสดงความยินดีกับ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งเปนนิสิตเกา 

มก.ปริญญาโท รัฐศาสตร   (คุณอนงควรรณ  เทพสุทิน)  

 •  แสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ซึ่งเปนนิสิตเกา มก. รุน 28       

(คุณอุภัย  วายุพัฒน) 

 •  แสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งเปนนิสิตเกา มก. รุน 29 (คุณปรีชา จันทรศิริตานนท) 

 •  แสดงความยินดีกับ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ซึ่งเปนนิสิตเกา มก. รุน 31             

(คุณสำราญ  รักชาติ ) 

 •  แสดงความยินดีกับ  ชอธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนนิสิตเกา  มก.  รุน  31          

(คุณอรพินท วงศชุมพิศ) 

 •  แสดงความยนิดกีบั  อธบิดกีรมวชิาการเกษตร  ซึง่เปนนสิติเกา  มก. รุน  37 (คณุสมชาย  ชาญณรงคกลุ) 

 •  แสดงความยินดีกับ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ซึ่งเปนนิสิตเกา มก. รุน 27        

(คุณธีระ  วงศสมุทร) 

 •  รวมงานแสดงความยินดีเเดนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่ไดรับการเลื่อน

ตำแหนงเปนผูบริหารระดับสูง 

 •  จัดซุมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เน่ืองในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร  ประจำป  2551     

 •  รวมงานเเสดงมุทิตาจิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ป ดร. สุทัศน ศรีวัฒนพงศ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

ดานพืชไร 

 •  รวมงาน 80 ปที่มุงมั่น ของศาสตราจารย ดร. วัฒนา  เสถียรสวัสดิ์  

 •  รวมงานเลี้ยงครบรอบวันคลายวันเกิด 80 ป ศ. (พิเศษ) ประยูร จินดาประดิษฐ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  

สมาคมปริญญาโทสำหรับผูบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  งานครบรอบ  30  ป  สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 •  รวมงานคอนเสิรตเชิดชูเกียรติศิลปนแหงชาติ และแสดงกตัญุตา ครบรอบ 80 ปอาจารยแมนรัตน  

ศรีกานนท  ณ  หองประชุมใหญ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

8.  กิจกรรมพิเศษ 

 •  เปนเจาภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ  เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
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นราธิวาสราชนครินทร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 

 •  จดัซุมลงนามถวายพระพร  เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธนัวาคม  2551 

 •  จัดซุมวางดอกไมจันทน ถวายเพลิงพระศพ  สมเด็จพระเจาพี่นางเธอฯ เจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวง

นราธิวาสราชนครินทร 

 •  รวมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ บันทึกเทปการกลาวอาเศียรวาท เน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  12  สิงหาคม  2551  ที่สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย NBT 

 •  รวมกับคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ บันทึกเทปการกลาวอาเศียรวาท เน่ืองในวันเฉลิม

พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ภูมิพลอดุลยเดช  5 ธันวาคม 2551 ที่สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศ

ไทย NBT 

9.  ทำกิจกรรมรวมกับภาครัฐบาลและเอกชน 

  “โครงการปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติ  80  ลานเมล็ดเพ่ือพอ”  โดยสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  รวมกับ  สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กองทัพบก  กรมปาไม  สมาคม

เดอะบอสส 

 •  รวมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติฯ 80 ลานเมล็ดเพื่อพอ  ซึ่งเปนกิจกรรมตอเนื่องเพ่ือรวม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา  80 พรรษา   5 ธันวาคม 

2550  ที่โรงเรยีนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ   ถ. วัชรพล   กรุงเทพฯ  ซึ่งเปนโครงการที่สรางจิตสำนึกใหเยาวชน

ของชาติไดมีสวนรวมในการรณรงคปลูกตนไมเพ่ือพอแหงแผนดิน และเปนโครงการนำรองโรงเรียนตนแบบ  มีการสง

มอบเรือนเพาะชำ และมอบโลโรงเรียนตนแบบของโครงการฯ ใหแก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ   โดยได

รับเกียรติจาก  ฯพณฯ องคมนตรี  นายอำพล เสนาณรงค  เปนประธานในพิธี   

10. จัดงานทำบุญ ส.มก.ครบรอบ 55 ป และ อาคารสมาคมฯ ครบรอบ 20 ป 

  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกำหนดจัดพิธีทำบุญครบรอบ 55  ป  

การกอตั้งสมาคมฯ  และครบรอบ  20  ป  อาคารสมาคมฯ  โดยมีพิธีสงฆในภาคเชาและกราบนมัสการพระอาจารย

ประสงค  ปริปุณโณ  บรรยายธรรมเรื่อง  “หนึ่งชั่งโมงสูการพัฒนา” พรอมพิธีไถชีวิต – กระบือ จำนวน 35 ตัว และนาย

ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ อธิบดีกรมปศุสัตว (นิสิตเกา มก. รุน 34)  เปนผูรับมอบ 

11.  การใชพื้นที่สมาคมฯ  ทำรานอาหาร 

  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดทำสัญญากับ นางพิณภัทร  เปรม

ใจสุข  ผูใชพื้นที่สมาคมฯ  ทำรานอาหารตั้งแตวันที่  2  มิถุนายน  2551  ถึงวันที่ 1  มิถุนายน  2554  แตทั้งนี้รวมระยะ

เวลาทั้งหมดแลวไมเกิน  10  (สิบ)  ป  นับแตวันที่ทำสัญญา  โดยจะเปดใชบริการไดภายในเดือนกุมภาพันธ  2552   

12.  ที่ดินเกษตรนิเวศน 

 ส มาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  มีที่ดินเลขที่ 4519  ระวาง  

5136IV6836-12   เลขท่ีดิน 3096  หนาสำรวจ  3475 ต. ทุงสองหอง (สีกัน) อำเภอ บางเขน (ตลาดขวัญ) จังหวัด 

กรุงเทพ ฯ  จำนวน 6  ไร  1  งาน  26  ตารางวา  สมาคมฯ  ไดแตงตั้งคณะกรรมการที่ดินเกษตรนิเวศน  เพื่อเปนตัวแทน

เขาเจรจากับประธานหมูบานเกษตรนิเวศน       

13.  จัดงานนนทรีสโมสร  

  ทุกวันศุกรตนเดือน ณ  หองนนทรี  1  อาคารสมาคมฯ  มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกไดพบปะสังสรรคกัน

ระหวางรุนพี่รุนนอง  โดยในป  2551  มีการจัดงานนนทรีสโมสร  รวม  8  ครั้ง  มีผูใหการสนับสนุน  ดังนี้ 

  ครั้งที่  1   ศุกรที่  2  พฤษภาคม  2551 ผูใหการสนับสนุน KU.25 + KU.28 + KU.31 

  ครั้งที่  2  ศุกรที่  6  มิถุนายน  2551  ผูใหการสนับสนุน  ชมรมนิสิตเกาหอ  14  มก.  +  ชมรมนิสิตเกา  

มก. จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  ครั้งที่  3  ศุกรที่  4  กรกฎาคม  2551  ผูใหการสนับสนุน  KU.32 + KU.35 + KU.38  +  ชมรมกอลฟ 
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  ครั้งที่  4     ศุกรที่  1  สิงหาคม  2551  ผูใหการสนับสนุน  KU.33 + KU.36 + KU.39 + ชมรมลีลาศ 

  ครัง้ที ่ 5    ศกุรที ่ 5  กนัยายน  2551  ผูใหการสนบัสนนุ   KU.31 + KU.34 + KU.37 + ส.มก. ภาคตะวนัออก 

  ครั้งที่  6    ศุกรที่  3  ตุลาคม  2551 ผูใหการสนับสนุน  KU.22 + KU.26 + KU.29 + ชมรมนิสิตเกา  มก. 

จังหวัดกาญจนาบุรี 

  ครัง้ที ่ 7       ศกุรที ่ 7  พฤศจกิายน  2551 ผูใหการสนบัสนนุ    KU.24 + KU.27 + KU.32 + KU.40    KU.49 

  ครั้งที่  8    พุธที่  3  ธันวาคม  2551  ผูใหการสนับสนุน  KU.31  และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ 

14.  การแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม   

  สมาคมฯไดจัดเตรียมถุงผา ซึ่งใสวารสารนนทรี และใบสมัครสมาชิก ส.มก. สำหรับแจก เพ่ือแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิตใหม ในวันซอมใหญพิธีรับพระราชทานปริญญา (วันที่ 19-20  กรกฎาคม  2551) ณ อาคารจักรพันธ

เพ็ญศิริ ใชงบประมาณจากการขอรับการสนับสนุนจากนิสิตเกา เปนจำนวนเงิน   230,000  บาท  

15.  จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผูไดรับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์   

  ณ  อาคารสมาคมฯ  (วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม  2551) รวม 5  ทาน  คือ ศาสตราจารย ดร. ธีระ สูตะ

บุตร , นายชิงชัย โลหะวัฒนะกุล , ศาสตราจารย ดร. เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ , นายไกร ตั้งสงา และ Professor 

Dr.Masayuki KOIKE   

16.  การจัดกีฬาประเพณีชาวเรือ – ชาวไร   

  สมาคมฯ  เขารวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและโรงเรียนนายเรือ  เมื่อวันศุกรที่  12 ธันวาคม 2551 

17.  การจัดทำวารสาร  ส.มก. สัมพันธ 

  มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรกิจกรรมของสมาคมฯ และประชาสัมพันธขาวจากสมาชิกถึงสมาชิก  และขาว

ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในป  2551  ไดทำวารสาร  ส.มก. สัมพันธ  จำนวน  4  ฉบับ  คาจัด

พิมพเปนเงิน  1,597,741.12  บาท 

18.  จัดทำเว็บไซต   

  เพ่ือใหทันตอเหตุการณ  และเปนส่ือกลางระหวางสมาชิก  ทำใหสามารถติดตามขาวสารตางๆ  ของ

สมาคมฯ  ไดตลอดเวลา   

19.  การคัดเลือกนิสิตเกาดีเดน      

  ผูที่ไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิตเกาดีเดนประจำป 2552 มีดังนี้ คือ นักบริหารภาครัฐ คุณวีระศักดิ์ วงษสมบัติ 

นิสิตเกา มก. รุน 28 , นักวิชาการ คุณพิสุทธิ์ วิจารสรณ  นิสิตเกา มก. รุน 20 , นักบริการสังคม พระปพนพัชร ภิบาล

พักตรนิธี นิสิตเกา มก. รุน 32 , นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ ดร. ธีรพงษ ตั้งธีระสุนันท นิสิตเกา มก. รุน 32 , นักบริหาร

ภาคเอกชน คุณรัชดา ขอประเสริฐ นิสิตเกา มก. รุน 29 , อาชีพอิสระ คุณปราโมทย  สังขสุขศิริกุล นิสิตเกา มก. รุน 34 

20.  การทำประกันอุบัติเหตุหมู   

  ใหกับสมาชิกทุกทานท่ีลงทะเบียนเปนสมาชิกทั้งเกาและสมาชิกใหม จะไดรับเงินประกันอุบัติเหตุฯ  ราย

ละ  20,000  บาท  กรณีเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ         

  ในป 2551  สมาคมฯ  จายเงินทดแทนการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุใหแกสมาชิก  รวม  3  ราย คือ  1.  

นายปรีชา  ตวนเครือ นิสิตปริญญาโท  เลขที่สมาชิก  24529 ,  2.  นายสุทธิเดช ทองคำเภา  KU 62 เลขที่สมาชิก  

42686  และ  3.  นายอุทัย  สนับบุญ  KU62   เลขที่สมาชิก  42450   

21.  กิจกรรมสงเสริมการศึกษา 

  สมาคมฯ  ตระหนักถึงความสำคัญของนิสิตปจจุบันในฐานะทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณคา  ตอประเทศชาติ  

จึงไดใหการสนับสนุนและมอบทุนการศึกษาใหกับนิสิตปจจุบันทุกป   

  ทุนการศึกษาแบบตอเนื่อง  

  สมาคมฯไดจัดตั้งกองทุนการศึกษาใหกับนิสิตปจจุบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เปนทุนแบบตอเนื่อง  

ตั้งแตป  2545  เปนตนมา  ใชชื่อวา  “กองทุนพี่ชวยนอง  ลุงปาชวยหลาน”  ทุนละ  20,000  บาทตอป  โดยผาน
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เกณฑการคัดเลือกของคณะกรรมการ  ปจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2551  มีเงินทุนทั้งสิ้น จำนวน 876,701.48  บาท  

ซึ่งขณะนี้มีจำนวนนิสิตผูรับทุนดังรายนามตอไปนี้ 

  วิทยาเขตบางเขน 

  1. นายเจตน  พรหมคช 

   นิสิตชั้นปที่  3  คณะเกษตร 

22.  กิจกรรมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ   

  •  การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  ป  2551 กำหนดประชุมคณะกรรมการบริหาร  ทุกวัน

อังคารสัปดาหที่  2  ของเดือน  ณ  หองประชุมอาคารสมาคมฯ  รวมทั้งสิ้น  11  ครั้ง  เปนประชุมสัญจร 1 ครั้ง โดยรวม

ประชุมกับชมรมนิสิตเกา มก. สาขาเพชรบุรี  และชมรมนิสิตเกา  มก. จังหวัดประจวบคีรีขันธ (ในวันเสารที่  14  

มิถุนายน  2551)  ณ  หองประชุม วนอุทยานชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 •    ประชุมผูแทนรุน / ประธานชมรม  และสมาคมสาขา 

 •    ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานวันคืนสูเหยา  (Home  Coming  Day)  ส.มก. 

 •    ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเครือขายธุรกิจ ส.มก. “มหกรรมเกษตรรวมใจ 2009  ครั้งที่ 1 ” 

 •  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล  ส.มก. 

 •  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแขงขันกอลฟการกุศล  ส.มก. 

 •  ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาวิชาการ 

23.   กิจกรรมสงเสริมการกีฬา 

 •  ชมรมกอลฟ  ส.มก. โดยประธานชมรม  นายทิฆัมพร พิศาบดินทร KU.31) 

    ปจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น  688  มีคณะกรรมการบริหารชมรมฯ  รับผิดชอบตามขอบังคับชมรม

กอลฟ  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  พ.ศ. 2545  และคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ  ดังกลาวจะหมดวาระของนายก  ส.มก. 

ผลการดำเนินกิจกรรมของชมรมกอลฟ  ส.มก.  ในรอบป  2551 

 •  จัดการแขงขันประจำเดือนระหวางสมาชิก  จำนวน  3  ครั้ง 

       ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2551 ณ สนามกอลฟศูนยพัฒนากีฬากองทัพบก  

รามอินทรา 

    ครั้งที่  2/2551  เมื่อวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2551 ณ  สนามกอลฟเดอะ เลกาซี่กอลฟ คลับ  รามอินทรา 

    ครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 ณ สนามกอลฟเดอะ เลกาซี่กอลฟ คลับ  รามอินทรา 

24.  กิจกรรมสงเสริมมวลสมาชิก 

 •  ชมรมลีลาศฯ  โดยประธานชมรม  นายเจนศักดิ์  วิชาวุฒิพงศ  (KU.28) 

    นายเจนศักดิ์  วิชาวุฒิพงษ  นิสติเกาเกษตรฯ  รุน 28 ไดรับเลือกเปนประธาน  ชมรมลีลาศ  ส.มก. ซึ่ง

เปนประธานคนที่  3  ตั้งแตจัดตั้งชมรมลีลาศ  ส.มก. 4 สมัย  (สมัยที่ 1- อจ. สะเทื้อน ปนนอย เกษตร 14 สมัยที่ 2 และ 

3 - คุณสุนิดา โอปนยิกุล เกษตร 28) และนายเจนศักดิ์ฯไดเสนอนายก  ส.มก. แตงตั้งใหมีกรรมการบริหารชมรมลีลาศ 

ป 2550-2552 รวม 15 คน และที่ปรึกษาที่มิไดเปนกรรมการ 5 คน มีนายแกว หลอพัฒนเกษม นิสิตเกาเกษตรฯ รุน 22 

เปนเลขานุการฯ เริ่มบริหารงานชมรมลีลาศ ส.มก. ตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2550 เปนตนมา ปจจุบัน ชมรมฯมีสมาชิก

จำนวน 249 คน และไดบริการสมาชิกโดยการจัดสอนลีลาศในวันพุธ, วันศุกร เวลา 16.30 น-18.30 น และวันอาทิตย

ตั้งแตเวลา 13.00 น. ซึ่งตอมาในกลางป 2551 ไดงดการสอนในวันอาทิตย แตใชหองเพื่อการฝกซอม 

    ในป พ.ศ. 2550  ชมรมฯ  ไดจัดงานลีลาศภายใน ณ หองนนทรี 1 สมาคมนิสิตเกา ม.ก. เปนการซอม

ลีลาศในตัวทุกวันพุธกลางเดือน รวม 6 ครั้ง และจัดงาน “นนทรีสัมพันธ” รวมกับชมรม ม.ก.อาวุโส 1 ครั้ง ในสวนของ

การจัดงานภายนอกไดจัดในโรงแรมช้ันนำและสโมสรนายทหารอากาศ ชื่องาน “นนทรีลีลาศ” เปนการเผยแพรเกียรติ

คุณของสมาคมนิสิตเกา ม.ก. จำนวน 4 ครั้ง รวมการจัดงานตลอดป 2550เปน 11 ครั้ง และไดรวมเปนเจาภาพจัดงาน 
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“นนทรีสโมสร” อีก 1 ครั้ง 

    ในป พ.ศ. 2551 ซึ่งเปนปที่อยูระหวางการไวทุกขของปวงชาวไทย ชมรมฯ  

    ไดจัดงานซอมลีลาศคร้ังแรกในเดือนพฤษภาคมและจัดตอๆมาทุกเดือนในวันพุธกลางเดือน 5 คร้ัง, 

จัดงาน “นนทรีลีลาศ” ที่สโมสรนายทหารอากาศและหองอาหาร 17 เมกาดานซ รวม 3 คร้ัง เปนเจาภาพรวมจัดงาน 

“นนทรีสโมสร” และจัดงานรวมกับชมรม ม.ก.อาวุโส 1 อยางละ 1 คร้ัง และไดจัดงานทำบุญชมรมฯ เม่ือวันท่ี 14   

ธันวาคม 2551 ที่ผานมา  ซึ่งเปนการทำบุญคร้ังแรกในรอบ 8 ป  ของการจัดต้ังชมรมฯ ในวันดังกลาวน้ีมีทานนายก

สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและคณะ สมาชิกชมรม ม.ก.อาวุโส และสมาชิกชมรมบันเทิงและการทอง

เท่ียวใหเกียรติรวมงานทำบุญดวย ทั้งน้ีชมรมฯจะจัดงานสังสรรคปใหมและตอบแทนครูผูสอนในวันอังคารท่ี 23 

ธันวาคม 2551 นี้ โดยเริ่มงานตั้งแตเวลา 18.00 น. เปนตนไป 

    ระหวางการบริหารชมรมลีลาศ ประธานชมรมฯไดรับเชิญใหเขารวมการประชุมของสมาคมทุกครั้ง ซึ่ง

ประธานชมรมฯหรือผูแทนก็ไดใหความรวมมือเขาประชุมดังกลาวและไดรายงานกิจกรรมของชมรมและความกาวหนา

ตอที่ประชุมมาโดยตลอด  

    ในสมัยท่ี 4 นี้ คณะกรรมการบริหารชมรมลีลาศไดประชุมปรึกษาหารือ ในการบริหารชมรมฯ ในป 

พ.ศ. 2550 จำนวน 8 ครั้ง และในป 2551 จำนวน 7 ครั้ง ลาสุดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมลีลาศ เมื่อวันที่ 

17 ธันวาคม 2551 ท่ีประชุมมีมติใหจัดประชุมใหญสามัญประจำป ในวันอาทิตยที่ 1 กุมภาพันธ 2552 เวลา 10.00 น. 

เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน สรุปการเงิน พิจารณาการแกไขขอบังคับของชมรมฯ และเลือกตั้งประธานชมรมฯ 

คนที่ 4 เพื่อบริหารงานชมรมลีลาศ ส.มก. สมัยที่ 5 ระหวางป 2552 - 2554  ตอไป 

 •  ชมรมบันเทิงและการทองเที่ยว  

     โดยประธานชมรม  นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ  (KU.34) 

    ในป พ.ศ. 2551 ชมรมบันเทิงและการทองเท่ียว ส.มก. ภายใตการบริหารงานของคณะกรรมการ

บริหารชมรมฯ  โดยมี  นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ ประธานชมรม และ  นางสาวผาสุข   เลาหประสิทธิพร ผูเปนกำลัง

สำคัญในจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น จำนวน 4 กิจกรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหมวลสมาชิกสมาคมนิสิตเกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภไดมีโอกาสเสริมสราง  และกระชับสัมพันธอันดีรวมกันระหวางนิสิต

เการุนพี่ รุนนอง  ทำใหกิจกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นและสำเร็จลุลวงไปดวยดี  ผลการดำเนินงานมีดังนี้ 

 1. กิจกรรมการขับรองประสานเสียง (นนทรี คอรัส) 

    1.1  กลุมขับรองประสานเสียง “นนทรี คอรัส” ภายใตชมรมบันเทิงและการทองเที่ยว ส.มก. ไดกำหนด

ตารางกิจกรรมการฝกซอมขึ้นเปนประจำทุกสัปดาห ในวันศุกร ระหวางเวลา 18.00 น. ถึงเวลา 20.30 น. โดยมี อาจารย

ปยมาภรณ  สบายแท เปนผูฝกซอม  ทั้งนี้กลุมขับรองประสานเสียง “นนทรี คอรัส” ไดรวมกับคณะนักรองประสานเสียง

จากชมรม เค ยู คอรัส รวมจำนวนนักรองท้ังหมด 30 คน ไดมีโอกาสแสดงความสามารถและโชวผลงานใหเปนที่

ประจักษแกมวลสมาชิกที่เขารวมงานนนทรีสโมสรเปนประจำทกุตนเดือน ตลอดระยะเวลา 1 ป ซึ่งเปนการขับรองเพลง

ในชวงพิธีการเปดงานดังกลาวในแนวประสานเสียงดวยบทเพลงพระราชนิพนธเกษตรศาสตร และเพลง ส.มก. เปน

ประจำ นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสแสดงผลงานเพลงแนวประสานเสียงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เชน บทเพลงพระราช

นิพนธ “ดวงใจกับความรัก” บทเพลงพอแหงแผนดิน  ตามรอยเทาพอ  แสงสองไทย  แสงหนึ่ง  เพลง O Sole Mio  

เพลงใจรัก  ทะเลไมเคยหลับ ฯลฯ ทั้งนี้กิจกรรมการขับรองประสานเสียงเปนกิจกรรมท่ีรวมแรงรวมใจกัน ของเหลา

สมาชิก  โดยที่สมาชิกคณะนักรองไดเสียสละเวลา และรวมบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมใหดำเนินไปตามเปาหมาย 

    1.2   ชมรมบันเทิงและการทองเที่ยว ส.มก. ไดจัดทำโครงการ “คายคอรัส” ขึ้น โดยการนำคณะนักรอง

ประสานเสียงจาก “นนทรี คอรัส” และนิสิตปจจุบันจากชมรม เค ยู คอรัส จำนวน 30 คน เดินทางเขาคายฝกซอมการ

ขับรองประสานเสียง ณ วนอุทยานชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 13 – 14 กันยายน 2551  ทั้งนี้

กิจกรรม “คายคอรัส” มิไดจัดทำข้ึนเพ่ือการหารายได หากแตเปนโครงการที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณะนักรองประสาน

เสียง “นนทรี คอรัส” และนิสิตปจจุบันจากชมรม เค ยู คอรัส ไดมีโอกาสเปลี่ยนบรรยากาศและสถานที่ฝกซอม ทำให
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การฝกซอมมีผลิตภาพ ประสิทธิภาพ และมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น 

    1.3    คณะนักรองประสานเสียง “นนทรี คอรัส” จากชมรมบันเทิงและการทองเที่ยว ส.มก. ไดมีโอกาส

เขารวมแสดงผลงานการขับรองประสานเสียง CKT “ตามรอยองคภูมินทร” เทิดไทองคราชันย ในวันท่ี 9 พฤศจิกายน 

2551 ระหวางเวลา 16.00 – 18.00 น. ณ โรงละครสำนักพิพิธภัณฑและวัฒนธรรมการเกษตร กิจกรรมดังกลาวเปน

กิจกรรมการขับรองประสานเสียงของคณะนักรองประสานเสียงจากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 3 แหง ไดแก 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  โดยบทเพลงที่รวมแสดงในงาน

ดังกลาว คือ อาณาจักรขจี เกษตรรำพัน และเกษตรสำเริง 

  2.  การจัดงานการกุศล 

    สืบเน่ืองจากความสำเร็จของการจัดงานการกุศล “เกษตรศาสตร ราตรีสโมสร” ในปที่ผานมา ชมรม

บันเทิงและการทองเที่ยว ส.มก. จึงมีความคิดที่จะจัดทำกิจกรรมการกุศลขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และไดกำหนดรูปแบบงานที่ใช

ชื่อวา “เกษตรศาสตร ราตรีสโมสร – ราตรีประดับดาว”  แตดวยเหตุการณบานเมืองประสบความวุนวาย  ทำใหคณะ

กรรมการจัดงาน มีมติใหเลื่อนการจัดงานออกไปเปนวันที่ 24 มกราคม 2552  

    กิจกรรมการกุศลดังกลาวเปนกิจกรรมที่แสดงพลังและความรวมมือ รวมใจกันระหวางนิสิตเการุนพ่ี 

รุนนอง กลุมนนทรี คอรัส และนิสิตปจจุบันจากวงดนตรีสากล มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร (KU BAND)  วงดุริยางค

เครื่องลม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (KU WIND SYMPHONY) ชมรมประสานเสียง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (เค ยู 

คอรัส)  ชมรมคายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และนิสิตสาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาศิลปนิเทศ คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารายไดสนับสนุนกิจกรรมทางดนตรีของนิสิต

ปจจุบัน   สนับสนุนกิจกรรมของชมรมตาง ๆ ของนิสิตปจจุบัน และพัฒนากิจกรรมการขับรองประสานเสียงของ นนทรี 

คอรัส  เทากับเปนการแสดงความมีน้ำใจ และมิตรไมตรีตอกันระหวางรุนพี่ รุนนอง โดยอาศัยดนตรีและเสียงเพลงเปน

สื่อประสานใจ  ยิ่งไปกวานั้นยังถือเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพ และการใชเวลาวาง

ใหเปนประโยชน อีกดวย 

25.  กิจกรรมของชมรมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในสวนภูมิภาค  มีดังนี้   

  25.1  ชมรมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดกาญจนบุรี  มีดังนี้ 

  •  เปนเจาภาพรวมทอดกฐินรวมกับสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรที่วัดเขาวงจินดาราม  

อำเภอบอพลอย  จังหวัดกาญจนบุรี 

  •  จัดงานสังสรรคในหมูสมาชิกเพื่อฉลองปใหม  และคัดเลือกประธานชมรมคนใหม  ประจำป  2552 

  25.2  ชมรมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  มีดังนี้ 

  •  วันพฤหัสบดีที่  18  ธันวาคม  2551  จัดงานเลี้ยงสังสรรคตอนรับปใหม สงทายปเกา  ที่รานอาหารทับ

ตาแก  อำเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

  •  วันอาทิตยที่  21  ธันวาคม  2551  ไปชวยสมทบทุนกอสราง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ตำบล

ยานซื่อ  อำเภอกุยบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ  มีของไปแจกเด็กนักเรียน  ทำกิจกรรมรวมกับเด็กนักเรียน  และมีอาหารเลี้ยง

เด็กนักเรียน   

26.  กิจกรรมหารายไดของ  ส.มก. 

  ในป  2551  สมาคมฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อหารายได  ดังนี้   

  กิจกรรมโบวลิ่งการกุศล 

    สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานโบวลิ่งการกุศล  ชิงถวย

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันอาทิตยที่ 27 กรกฎาคม 2551  

ณ  SF BOWL เดอะมอลล  งามวงศวาน เขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดหลังหักคาใชจายจาก

การแขงขันโบวลิ่งการกุศล ประจำป 2551 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ซึ่งประธานในการจัดงาน คือ  คุณสุเทพ   

กังเกียรติกุล 
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  กิจกรรมกอลฟการกุศล 

         สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานกอลฟการกุศล ชิงถวย

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 

พฤศจิกายน 2551  ณ สนามกอลฟเพรสซิเด็นท คันทรีคลับ  เขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดหลัง

หักคาใชจายจากการแขงขันกอลฟการกุศล ประจำป 2551 ณ พระตำหนักจักรีบงกช  จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประธานใน

การจัดงาน คือ คุณทิฆัมพร พิศาบดินทร 

   กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

    สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ  จัดงานสัมมนาทางวิชาการใน

หัวขอเรื่อง “วิกฤตพลังงานโลก โอกาสทองเกษตร - ประเทศไทย” เมื่อวันพุธที่ 4  มิถุนายน 2551  ณ หองบอลรูม ศูนย

ประชุมแหงชาติสิริกิติ์  โดยผูบรรยายพิเศษ  พลโทหญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังงานทดแทน พลังงานสะอาด เพื่อการ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” และวิทยากรบรรยายรวมอีก 

3 ทาน  คือ ดร.พรชัย  รุจิประภา ปลัดกระทรวงพลังงาน   ดร.อำพน กิตติอำพน  เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   และ ดร.อนันต ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย   ดำเนินรายการ

โดย คุณกิตติ  สิงหาปด (ผูประกาศขาวโมเดิรนไนนทีวี)  ซึ่งประธานในการจัดงาน คือ อุปนายกสมาคมฯ คุณสกล 

มงคลธรรมากุล  

  กิจกรรมการจัดงานมหกรรมเกษตรรวมใจ  ครั้งที่  1 

  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงาน “มหกรรมเกษตรรวมใจ ครั้ง

ที่ 1 ” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 – วันอาทิตยที่ 25 มกราคม 2552  ที่ MCC HALL เดอะมอลลบางกะป ซึ่งมี

วัตถุประสงค คือ 

  1.  เปนการเชิดชูสถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ใหเปนที่รับรูและเปนที่ยอมรับในศักยภาพ 

  2.  เปนการเชิดชูคณาจารย  ตลอดจนผลงานวิจัยของทานใหเปนที่รับรู และนำมาตอยอดใหเปนประโยชน

ตอสาธารณชน 

  3.  เปนการเชิดชูนิสิตเกาของสถาบันฯ  ซึ่งกระจายอยูทั่วประเทศ และดำเนินธุรกิจหลากหลาย โดยนำมา

เผยแพรใหเปนที่รับรูของประชาชนทั่วไป 

  4.  เปนศูนยประสานใหนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในภาคราชการ และภาคธุรกิจ  เอกชนไดรวม

ตัวกันดำเนินกิจการใหสอดคลองสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะเปนพลังผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ ใหเจริญกาวหนา 

 

  โดยสมาคมฯ ไดขอพระราชทานกราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี  เสด็จเปนองคประธานในการเปดงาน  และพระราชทานของที่ระลึกแกผูใหการสนับสนุน ในวัน

ศุกรที่ 23  มกราคม  2552  ซึ่งประธานในการจัดงาน คือ อุปนายกสมาคมฯ คุณอนันต เภตรา 
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วาระที่  4   รายงานรายรับ – รายจายของป  2551 

   เหรัญญิกสมาคมฯ  ไดรายงานรายรับ – รายจาย  ประจำป  2551  รายละเอียดตามรายงาน

การประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2550   ซึ่งสรุปได  ดังนี้ 

  รายได ป  2550 ป  2551 

 เงินบริจาค  6,035,538.69 9,697,366.26 

 ดอกเบี้ยรับ  245,536.35  210,323.34 

 รายไดอื่น  1,141,840.00  327,300.00 

 รวมรายได  7,422,915.04             10,234,989.60 

    คาใชจาย 

 คาใชจาย  6,899,282.56 9,930,037.81 

 รายไดสูง  (ต่ำ) 523,632.48 304,951.79 

 กวาคาใชจาย   

   ที่ประชุม รับทราบ 

   

วาระที่ 5 พิจารณารับรองงบดุล  ประจำป  2551 

   เหรัญญิกสมาคมฯ  ไดรายงานงบดุลและสินทรัพย  หนี้สิน  และเงินกองทุนหมายเหตุ

ประกอบการเงินและงบกระแสเงินสด  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2551  รายละเอียดตามรายงานการประชุมใหญสามัญ  

ประจำป  2551   ซึ่งสรุปได  ดังนี้ 

    สินทรัพย       ป  2550      ป  2550 

  เงินฝากสถาบันการเงินและสินทรัพย 10,840,307.87  12,037,939.14   

  หมุนเวียนอื่น 

  ที่ดิน  อาคาร  และอปุกรณ  สุทธิ  28,493,414.33  27,726,081.95   

  สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น                    3,566.22           3,566.22 

       39,337,288.42  39,767,587.31 

    หนี้สินและเงินกองทุน 

  หนี้สินหมุนเวียน      1,212,522.38    1,317,869.48 

  เงินกองทุน    38,124,766.04  38,429,717.83 

       39,337,288.42  39,767,587.31 

   ที่ประชุม มีมติรับรองงบดุลประจำป  2551 

 

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชี  ประจำป  2552 

   เหรัญญิกสมาคมฯ  เสนอผูตรวจสอบบัญชีทานเดิม  คือ  นางณพรรษ  สุวรรณสิงห 

   ที่ประชุม มีมติเห็นสมควรแตงตั้งให  นางณพรรษ  สุวรรณสิงห   

เปนผูตรวจสอบบัญชี  ประจำป  2552   

 

วาระที่ 7 การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ 

   เลขาธิการสมาคมฯ  เรียนเชิญคณะกรรมการการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ  ทั้ง  5  ทาน           

ดังรายชื่อ  เพื่อรายงานผลการดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  ดังนี้ 

  1.  ร.ต.ประพาส   ลิมปะพันธุ  ประธานกรรมการ 

  2.  รศ.ดร.คุณหญิงสุชาดา ศรีเพ็ญ   กรรมการ 
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  3.  นายเล็ก   มอญเจริญ  กรรมการ 

  4.  นายไพชยนต   อุจะรัตน  กรรมการและเลขานุการ 

  5.  นายชูชาติ   สายเชื้อ   กรรมการ  (ลาการประชุม 

         เนื่องจากติดภารกิจ) 

 

  ร.ต.ประพาส  ลิมปะพันธุ  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  กลาวแนะนำคณะ

การการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง  และจากการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน 4  ครั้งโดยมี   คุณไพชยนต        

อุจะรัตน  เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คุณสายทิพย   แผนสมบูรณ  เปนผูชวยเลขานุการ

นั้น มีมติเปนเอกฉันทไมจัดใหมีการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณียดวยเหตุผลกลาวคือ  ทำใหเกิด

ปญหาอยางมากในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดวิธีการดำเนินการ  และควบคุมการเลือกตั้งใหเปนไปโดยบริสุทธ์ิ

ยุติธรรมภายใตขอบังคับ  ณ  ปจจุบันน้ี  อีกทั้งยังสิ้นเปลืองคาใชจายเปนจำนวนมาก  หลังจากการประกาศรับสมัคร

เลือกตั้งนายกสมาคมฯ  มีผูสมัครเพียง  1  ทาน  คือ  คุณอนันต  เภตรา  โดยตามขอบังคับสมาคมฯ  หมวดที่  8  เรื่อง

การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  ขอ  40  ความวา  “ถาสมาชิกสมัครเขารับเลือกตั้งเพียง  1  คน  ใหถือวาคนนั้นเปนนายก

สมาคม”  และไดเชิญ  คุณไพชยนต  อุจะรัตน กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดและขั้นตอนของการทำงาน

ของคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  และมีขอแนะนำใหแกไขขอบังคับสมาคมฯ  บางเรื่อง 

  คุณไพชยนต  อุจะรัตน  กลาวสวัสดีสมาชิก  ส.มก. ทุกทาน  และชี้แจงวาคณะกรรมการการเลือก

ตั้งนายกสมาคมฯ  ไดทำการขอบังคับสมาคมฯ  หมวดที่  8  วาดวยการเลือกตั้งนายกสมาคม  คือ  “ขอ  34  กอนวันที่  

2  กุมภาพันธ  75  วันของปที่จะมีการเลือกต้ังนายกสมาชิกสามัญผูใดประสงคจะสมัครรับเลือกต้ังเปนนายกของ

สมาคม  ตองสงรูปถายหนาตรงครั้งตัว  ขนาดโปสการดตามจำนวนที่กรรมการเลือกตั้งกำหนดใหเลขาธิการสมาคมฯ  

พรอมดวยใบสมัคร  ไมนอยกวา 75 วัน กอนวันที่ 2 กุมภาพันธ  ของปที่จะเลือกตั้งนายก”  และไดดำเนินการไมจัด

ใหมีการใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย เน่ืองจากเสียคาใชจายเปนจำนวนมาก  และระยะเวลาใน

การดำเนินการคอนขางนอย  ซึ่งจากการประชุม    ของคณะกรรมการการเลือกต้ัง  มีมติใหยกเลิกการเลือกต้ังทาง

ไปรษณีย  ตามประกาศฉบับที่  4/2551  เรื่อง  การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  ประจำป 2552  ลงวันที่ 12 สิงหาคม  2551 

  - ดำเนินการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ โดยติดประกาศรับสมัครไวที่อาคารสมาคมฯ,  สงไป

ยังสำนักงานสาขา  และลงเว็บไซคสมาคมฯ โดยวันสุดทายของการรับสมัคร  คือ  วันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2551 (ไม

นอยกวา  75  วัน  กอนวันที่  2  กุมภาพันธของทุกป)  และมีผูสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  เพียง  1  ทาน  และจาก

ประกาศฉบับที่  6/2551  เรื่อง  ประกาศผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  ลงวันที่  15  ธันวาคม  2551  ความวา  “คณะ

กรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  ซึ่งไดรับการเลือกตั้งจากท่ีประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2550  ไดดำเนินการจัด

เตรียมการเลือกตั้งตามขอบังคับสมาคมฯ  หมวดที่  8  จนถึงวันสิ้นสุดการรับสมัคร  (วันพุธที่  19  พฤศจิกายน  2551)  

มีผูสมัครเพียง  1  คน  และเลขาธิการสมาคมฯ   ไดตรวจสอบคุณสมบัติถูกตอง  คือ  นายอนันต  เภตรา  สมาชิกเลขที่  

07909 นิสิตเกา  มก. รุน  32   

  คณะกรรมการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ จึงขอปฏิบัติตามขอบังคับที่  40  (หมวด 8) ความวา             

“ถาสมาชิกสมัครเขารับเลือกตั้งเพียง 1 คน  ใหถือวาคนนั้นเปนนายกสมาคมฯ”   จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่ว

กันวา นายอนันต เภตรา  เปนนายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  ประจำป  

2552 – 2554  และคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  จะนำเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญ  ประจำป  2552  ในวนั

จันทรที่  2  กุมภาพันธ  2552  ไดรับทราบตอไป 

  และขอใหสมาชิกทุกทานปรบมือตอนรับนายกสมาคมฯ  ประจำป  2552 – 2554  คุณอนันต  เภตรา  

นิสิตเกา  มก. รุน  32 

  ที่ประชุม มีมติให  คุณอนันต  เภตรา  เปนนายกสมาคมฯ  ประจำป  2552 – 2554 
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  คุณไพชยนต  อุจะรัตน ไดเสนอขอคิดเห็นจากคณะกรรมการเลือกต้ัง  คือ  ถาในปตอ ๆ  ไปมีผูลง

สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ เพียง 1 คน หรือไมมีผูลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ทางสมาคมฯ  จะมีวิธีดำเนิน

การอยางไรถึงจะไดนายกสมาคมฯ  เพราะมีสิทธิเปนไปได  เน่ืองจากระยะเวลาการเลือกต้ังมีระยะเวลาจำกัด ควรมี

การตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาทบทวนและแกไขขอบังคับใหเปนปจจุบัน  กระชับ  และทันสมัยขึ้น 

  -  ทำอยางไรจะใหนิสิตเกามารวมใชสิทธิในการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  จำนวนมาก ๆ   

  และทายสุด  ร.ต.ประพาส  ลิมปะพันธุ  ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  กลาวขอบคุณสมาชิกทุก

ทานท่ีทำใหการดำเนินงานของคณะกรรมการการเลือกต้ังนายกสมาคมฯ เปนไปอยางราบรื่น และอยากจะเห็นความ

สามัคคีของมวลสมาชิกเชนนี้ตลอดไป 

  นายกสมาคมฯ  คุณสุเทพ  วงศรื่น  ใหสมาชิกทุกทานปรบมือใหกับทีมงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

นายกสมาคมฯ  และเรียนเชิญนายกสมาคมฯ  ประจำป  2552  -  2554  คือ  คุณอนันต  เภตรา  ขึ้นกลาววิสัยทัศนให

กับสมาชิกไดรับทราบ 

  คุณอนันต เภตรา  กลาวสวัสดีคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ  และสมาชิกทุกทาน  และ  ขอบคุณ

สมาชิกที่ใหโอกาสมาบริหารงานสมาคมฯ เพ่ือประโยชนของมวลหมูสมาชิก  โดยมุงเนนการเช่ือมโยงติดตอระหวาง

นิสิตเกากับทางสมาคมฯ  และใหสมาคมฯ  มีสวนประสานงานและทำงานรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เพื่อเผย

แพรผลงานและช่ือเสียงของสถาบันใหเปนท่ีรับรูของบุคคลภายนอก  โดยนโยบายในการบริหารงานของสมาคมฯ  จะ

สรางความเขาใจและสานสัมพันธใหกับนิสิตปจจุบันไดรูจักสมาคมฯ  มากยิ่งขึ้น  สำหรับโครงการที่ไดทำผานมาและจะ

เปนโครงการที่ตอเนื่องไปในปตอๆ ไป คือ โครงการ  ๘๐  ลานเมล็ดพันธุเพื่อพอ  และโครงการเครือขายธุรกิจ  มหกรรม

เกษตรรวมใจ  เพื่อติดตอเชื่อมโยงกับนิสิตเกาทั้งในกรุงเทพฯ  และตางจังหวัด  โดยมีสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภ

รณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  เสด็จเปนองคประธานในการเปดงานและพระราชทานของท่ีระลึก  ซึ่งจัดท่ี  MCC  

HALL  THE  MALL  บางกะป  เมื่อวันที่  22 – 25  มกราคม  2552  ที่ผานมา    

  ซึ่งจากการท่ีไดมารวมงานกับสมาคมฯ  ในชวงปที่ผานมาและภายใตระยะเวลา  2  ปขางหนาน้ัน  

คุณอนันต  เภตรา  มีความพรอมที่จะเสียสละเวลา  และกำลังความสามารถมาชวยบริหารงานของสมาคมฯ  และนำ

ผลงานของสมาคมฯ  ใหเปนที่รับรูและยอมรับสูสังคมภายนอก 

  ที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ    

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากสมาชิกที่เขารวมประชุม  

  -  เสนอใหกรรมการสาขาตาง ๆ  เขามามีสวนรวมเปนกรรมการสมาคมฯ 

  -  เสนอใหมีการแสวงหาบุคคลในรุนตาง ๆ ที่เสนอตัวมาลงสมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมฯ  เพื่อใหมี

การกระจายในการทำงานและบริหารงาน 

  -  เนนสมาชิกรุนใหม ๆ  ใหมีสวนรวมในกิจกรรมของสมาคมฯ  และมารวมงานเปนจำนวนมาก 

  -  เสนอใหนายกสมาคมฯ  มีแผนพัฒนาสมาคมฯในระยะยาวมากกวา  2  ป  เพราะวาระแตละทาน

จะมีแค  2  ป  ทำใหอาจไมมีการตอเนื่องของการดำเนินงาน 

ปดประชุมเวลา  17.00  น. 

   

  ผูตรวจรายงานการประชุม    ผูรับรองรายงานการประชุม 

 

 

           

      (นายสุเมธา  ขจรบุญ)                   (นายสุเทพ  วงศรื่น) 

                     เลขาธิการสมาคมฯ                          นายกสมาคมฯ 
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คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจำป  2552 - 2554 

นายกสมาคมฯ นายอนันต เภตรา อุปนายก นายชัยวัฒน นิยมการ , นายเวทย  นุชเจริญ , นายสมชาย สัญญลักษณศิริ , นายปานศุข ศรีโพธิ์เจริญ , นายสกล มงคลธรรมากุล  
เลขาธิการ นายบัญชา พัฒนชนะ  ผูชวยเลขาธิการ นายอมฤทธิ์ วีรชัยภักดี , นายไพโรจน ภูตอง เหรัญญิก น.ส.อังนี  ไชยานฤปกรณ ผูชวยเหรัญญิก นางไพเราะ รุงเรือง 
ฝายสาราณียกร นายสุพจน หุดากร ฝายปฏิคม นางสาวรำไพวรรณ หอมไกรลาศ ฝายทะเบียน นายวิรัตน หฤทัยธนาสันต ผูชวยฝายทะเบียน นายไพศาล ตันธนวัฒน  

ฝายหารายได นายเจษฎา เรืองจุติโพธิ์พาน , สพ.ญ.ศุภวรรณ ตันมณี , นายวิทวัส ภิญโญวิวัฒน , นายจำลอง เติมกลิ่นจันทน , นางพัชรา  ตัณฑยรรยง , น.สพ.ธานินทร ชีวะผลาบูรณ  
ฝายสโมสร/พัสดุ นายจุฬา เบญจพงศ ฝายสวัสดิการ/สมาชิกสัมพันธ สพ.ญ.ดร.พรเพ็ญ พัฒนโสภณ , น.ส.ผาสุข เลาหประสิทธิพร  

ฝายกีฬา ผศ.พีระ มาลีหอม ฝายประชาสัมพันธ นายสุเทพ กังเกียรติกุล. นายสฤษฎเกียรติ  แจมสมบูรณ   
กรรมการกลาง นางธัญญนรี เห็นสิริสกุล , นางศิริอร ไพหารวิจิตรนุช , ผศ.มยุรี เทศผล , นายประโมทย ฉมามหัทธนา , นายเจนจบ สกุลพราหมณ , น.ส.อนงคศรี ชวนใช , นายประเดิมชัย 

แสงคูวงษ , นายชูพงษ แตงมีแสง , นายการุณ เลาหรัชตนันท , นายวรรณศักดิ์  รุงโรจนวณิชย , นายวีรชัย จุมพลชาติ , นางอุไรวรรณ บุณยรัตพันธุ , นายฤทธิณรงค  กุลประสูตร  
ผูจัดการสมาคมฯ นางสาวสายทิพย แผนสมบูรณ 

วัสดีปใหมครับสมาชิก  ส.มก. ที่เคารพรักทุกทาน  ขณะที่ทานได 
อานวารสารนนทรีฉบับนี้  ผมขอเรียนใหทุกทานทราบวา  ผมและ

คณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร          
ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดปฏิบัติหนาท่ีมาเปนเวลา ๑ ปแลว  ซึ่งตลอด
ระยะเวลา  ๑  ปที่ผานมาถาทุกทานติดตามขาวสารของสมาคมฯ คงจะได
ทราบแลววาคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดน้ีไดทำกิจกรรมอยางตอ
เนื่องมาตลอดทั้งป  เชน  กิจกรรมเพื่อนิสิตปจจุบัน  กิจกรรมเพื่อนิสิต
เกา  กิจกรรมเพ่ือคณาจารย  กิจกรรมเพ่ือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
กิจกรรมเพื่อสังคม  ตลอดจนกิจกรรมเพื่อประเทศชาติของเรา  ซึ่งถือวา
ครอบคลุมในทุกๆ ดานแตผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ          
มีความรูสึกวาผลงานที่ไดทำไปแลวยังไมเปนท่ีนาพอใจมากนัก  จึงได
ตั้งใจไวเวลาท่ีเหลืออีก ๑  ป ผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ     
จะบริหารงานและทำงานใหมากย่ิงขึ้นและขอชวนเชิญทุกทานไดโปรด    
ใหความรวมมือรวมใจกับผมและคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ        
เพื่อรวมกันผลักดันใหบรรลุเปาหมาย นำมาซึ่งความเปนปกแผนของ 
นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  นำมาซึ่งความเขมแข็งของสมาคมฯ  
และนำมาซ่ึงความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอันเปนที่รัก
ยิ่งของพวกเรา ตลอดไป 

ในวารดิถีขึ้นปใหมนี้ในนามของคณะกรรมการบริหารสมาคม
นิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ และคณะ
กรรมการที่ปรึกษา  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ สิ่งศักดิ์ทั้ง
หลายท่ีทุกทานเคารพนับถือ จงดลบันดาลใหสมาชิก ส.มก.  ทุกทาน
พรอมครอบครัวประสบแตความสุข ความสำเร็จ ความสมหวังตลอดป  
๒๕๕๓  และตลอดไปครับ 

 
      ดวยความรักและเคารพ 
 

  

         

        (อนันต เภตรา) 

                     นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
                                           ในพระบรมราชปูถัมภ 
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7.  กิจกรรมพิเศษ 

  • เขารวมลงนามถวายพระพรแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ ศิริราชพยาบาล ถนนอรุณอัมรินทร  

กรุงเทพฯ 

  • จัดซุมลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  82  พรรษา  5  ธันวาคม  

2552  ณ  อาคารสมาคมฯ 

  • เขารวมรับเสด็จฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเปนองคประธานพิธี     

เปดงาน  เพื่อนพึ่ง  (ภาฯ)  2552  ณ  วังสวนกุหลาบ 

  • เขารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันคลายวันประสูติ  ศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจา

ลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  องคประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณฯ  ทรงเจริญพระชันษาครบ  52  

พรรษา  ณ  สถาบันวิจัยจุฬาภรณฯ  หลักสี่  กรุงเทพฯ 

 

8.  โครงการแจกผากันเปอน  และนาฬกา  ใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

 

9.  จัดงานนนทรีสโมสรสัญจรหรรษา  “ลอยลองนาวากับเรืออังสนาชอนนทรี”   

  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  จัดงานนนทรีสโมสรสัญจรหรรษา  

“ลอยลองนาวากับเรืออังสนาชอนนทรี”  เพ่ือพบปะสังสรรคในหมูสมาชิกสมาคมฯ กรรมการสมาคมฯ  ผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และผูมีอุปการคุณตอสมาคมฯ  โดยจัดใหมีการแถลงนโยบายของสมาคมฯ  ประจำป  2552 – 

2554  พรอมทั้งเชิญสื่อมวลชนเขารวมในกิจกรรมดังกลาว  เมื่อวันศุกรที่  24  เมษายน  2552  เวลา 17.30 – 21.30  น.     

ณ  หอประชุมกองทัพเรือ   ซึ่งในงานดังกลาวมีการปลอยปลาลง  ในแมน้ำเจาพระยา  

 

10.  โครงการ  “เฉลิมพระชนมพรรษาสงเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนโดย  ส.มก.” 

 

11.  กิจกรรม  “ปลูกปา ปลอยปลา สงเสริมกีฬา ตานยาเสพติด”   

  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  ไดจัดกิจกรรม “ปลูกปา ปลอยปลา 

สงเสริมกีฬา ตานยาเสพติด” ณ เขื่อนลำตะคอง และตนน้ำลำตะคอง จ.นครราชสีมาซ่ึงมีการเย่ียมชมสวนกลวยไม  ของ

บริษัท  สุภาฟารม  และประชุมสัญจร  ที่บานพักรับรอง ของคุณปานศุข  ศรีโพธิ์เจริญ  นิสิตเกา  มก  . รุน  44  อุปนายก

สมาคมฯ  พรอมทั้งกิจกรรมมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียน  จำนวน  3  โรงเรียน    เมื่อวันเสารที่  19  กันยายน 2552  

และรวมเยี่ยมชมกิจการของนิสิตเกาที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง เชน บริษัท แดรี่  โฮม  จำกัด  ของคุณพฤฒิ  เกิดชูชื่น  นิสิตเกา  

มก. รุน 40, สวนปาลม  -  ปากชอง  ของคุณยศศักดิ์  -  คุณปอมเพ็ชร  สาริบุตร  นิสิตเกา  มก. รุน  37  และแวะซื้อ ของ

ฝากรานเจฮวง ของ  คุณจิระพันธ  สุวรรณอัศวงาม  นิสิตเกา  มก. รุน  43  เมื่อวันอาทิตยที่  20  กันยายน  2552 

 

12.  กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 

 สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานสัมมนาทางวิชาการในหัวขอเร่ือง 

“เกษตรยุคใหม กุมหัวใจเศรษฐกิจไทย” วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2552 ณ หองบอลรูม  ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์  โดย      

ผูบรรยายพิเศษ  ฯพณฯ นายธีระ  วงศสมุทร  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง  

“นโยบายการเกษตรในการผลักดันเศรษฐกิจไทย”  และวิทยากรบรรยายรวมอีก 3 ทาน  คือ  รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน  

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ดร.อนันต  ดาโลดม  นายกสมาคมพืชสวนแหงประเทศไทย  อดีต

ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  และ  คุณศิริพล  ยอดเมืองเจริญ  ปลัดกระทรวงพาณิชย  ดำเนิน

รายการโดย คุณกิตติ สิงหาปด  ซึ่งประธานในการจัดงาน คือ อุปนายกสมาคมฯ  คุณสมชาย  สัญญลักษณศิริ 
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  • ชมรมลีลาศฯ  โดยประธานชมรม  รองศาสตราจารยลาวัณย  ไกรลาศ  (KU. 19) 

ในรอบปที่ผานมา ชมรมลีลาศฯ มีสมาชิกใหมเพิ่มขึ้น 59 คน รวมจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 311 คน   

  • ชมรมบันเทิงและการทองเที่ยว  

   โดยประธานชมรม  นางสาวผาสุข  เลาหประสิทธิพร  (KU.34) ในป พ.ศ. 2552  ชมรมบันเทิงและการ

ทองเท่ียว ส.มก.  ไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมวลสมาชิก สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภไดมีโอกาสเสริมสราง และกระชับความสัมพันธอันดีรวมกันระหวางนิสิตเการุนพี่ 

รุนนอง และมีผลการดำเนินงานดังนี้ 

  

                 การสรรหาประธานชมรมบันเทิงและการทองเที่ยว ส.มก. 

    กิจกรรมการขับรองประสานเสียง (นนทรี คอรัส)  

 การจัดทำโครงการอบรมการขับรองเพลงอยางมืออาชีพ 

 การจัดทำโครงการ “มินิ คอนเสิรต” 

   โครงการทัศนศึกษา 

 โครงการกิจกรรมการกุศล 

 

28.  กิจกรรมหารายไดของ  ส.มก. 

  ในป  2552  สมาคมฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อหารายได  ดังนี้   

  

                กิจกรรมโบวลิ่งการกุศล 

                  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานโบวลิ่งการกุศล    ชิงถวย

พระราชทานรางวัลชนะเลิศ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตยที่   26 กรกฎาคม 2552      

ณ  SF BOWL เดอะมอลล  งามวงศวาน เขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายเงินรายไดหลังหักคาใชจายจากการแขง

ขันโบวลิ่งการกุศล ประจำป 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  ซึ่งประธานในการจัดงาน คือ  คุณอนุรัตน  เทียมทัน  

ประธานกรรมการ  บริษัท  ทิปโกฟูดส  ประเทศไทย  จำกัด  (มหาชน) 

  

                กิจกรรมกอลฟการกุศล 

                            สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดงานกอลฟการกุศล  ชิงถวย

พระราชทานสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน  2552  ณ  

สนามกอลฟ  เพร็สซิเด็นท  คันทรีคลับ  กรุงเทพฯ  อยูระหวางดำเนินการเขาเฝาทูลละอองพระบาท ทูลเกลาฯ ถวายเงิน

รายไดหลังหักคาใชจายจากการแขงขันกอลฟการกุศล ประจำป 2552  ซึ่งประธานในการจัดงาน คือ  คุณวรุธ  สุวกร  

กรรมการผูจัดการใหญ  บริษัท  ทีโอที  จำกัด  (มหาชน) 

  

                กิจกรรมมวยการกุศล 

  สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ จัดมวยการกุศล “ศึกเพชรปยะ”   

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552  มีความประสงคจัดหาทุนการศึกษาใหแก นิสิตปหนึ่งของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาแกนิสิตปหนึ่ง  ที่ขาดแคลนทุนทรัพย  และสมทบทุนในการ

กอตั้ง  “กองทุนหมอมหลวงชูชาติ  กำภู  เพื่อการพัฒนานิสิต”  เพื่อเปนการเชิดชูเกียรติหมอมหลวงชูชาติ  กำภู  ซึ่งดำรง

ตำแหนง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในชวงป  พ.ศ. 2509 – 2511  ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกำแพงแสน   
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สวัสดีปใหม พ.ศ. 2553 ครับ 

ทุกๆ ปวารสารนนทรีได อัญเชิญ 

ส.ค.ส. พระราชทาน ซึ่งเปนบัตร

สงความสุข ที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ทรงประดิษฐขึ้น

ดวยพระองคเอง พระราชทานแก

พสกนิกร ชาวไทย มาลงบนหนาปกเพ่ือเปนสิริ

มงคลแดนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ทุกทาน 

 

ปที่ผานมาประเทศไทยของเราไดฝาฟน

มรสุมเศรษฐกิจที่ถาโถมเขามาจากการถดถอย

ของเศรษฐกิจโลก เปนที่คาดหวังวาป 2553 นี้

เหตุการณตางๆ คงจะคลี่คลายไปในทางที่ดี 

 

สุดทายนี้ขอประชาสัมพันธวา วันสถาปนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2 กุมภาพันธ  ในปนี้ 

ในชวงบายท่ีมีการประชุมใหญสามัญประจำปของ

สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร      

ในพระบรมราชูปถัมภ หลังจากนั้นจะมีงานคืนสู

เหยาดวยคอนเซ็ป The Green Connection  

ในชวงค่ำที่บริเวณดานหลังหอประชุมใหญ ขอ

เชิญนิสิตเกาทุกทานมารวมสังสรรคภายใต

บรรยากาศเขียวขจีทั่วงาน  แลวพบกับวารสาร

นนทรีในฉบับหนาครับ 
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กองบรรณาธิการวารสารนนทรี 2552-2554 

ประธานที่ปรึกษา / บรรณาธิการที่ปรึกษา     ฤทธิณรงค  กุลประสูตร  

ประธานอนุกรรมการ / บรรณาธิการ     สุพจน   หุดากร 

อนุกรรมการ  ไพศาล ตันธนวัฒน ,  สพ.ญ.ดร. พรเพ็ญ พัฒนโสภณ , ประเดิมชัย  แสงคูวงษ , เจริญพร  เพ็ชรกิจ , ผาสุข  เลาหประสิทธิพร ,  

สมศักดิ์  อรุณมงคล , วีรชัย  จุมพลชาติ , วิโรจ  สุขธาราจาร , ธงชาติ  ธรรมปราโมทย ,  อนุศักดิ์  ศักดิ์มณีวงศา ,  

พรสวรรค  หงษเจริญไทย , สายทิพย  แผนสมบูรณ 

อนุกรรมการและเลขานุการ  วิทวัส  ภิญโญวิวัฒน 

 

ไดอารี่ สมก.  6 
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รายงานผลการดำเนินการ ประจำป 2552  44 

นิสิตเกาดีเดนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 53 

นนทรี ตะลุยชิม "คุณหมอซีฟูด" 65 



50  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org



www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  51  



52  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธนี้ ขอเชิญชาวนนทรีทุกทาน มาพบกัน 
ตามคอนเซ็ป The Green Connection ณ ที่เกาเวลาเดิม 

เพ่ือเติม Connection ของพวกเราใหกวางขวางขึ้น  
บรรยากาศชิลดชิลด ดนตรีไพเราะ อาหารเลิศรส เคร่ืองดื่มไมอั้น  
พรอมรูจักกับนิสิตเกาดีเดนประจำป  พวกคนที่มี...Connection 
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทอาชีพอิสระ ไดแก 

นายธีระ  วงศสมุทร 
 
นายธีระ วงศสมุทร เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 27 เกิดเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2491 

อายุ 61 ป     จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จากโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา  และจบการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาชลประทาน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.  2514 

ปจจุบัน  นายธีระ  วงศสมุทร  ดำรงตำแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร และ สหกรณ   

ผลงานดเีดนทีน่ายธีระ วงศสมทุร ทำใหกบัมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรและสังคม ไดแก 

การบริหารและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรในกรมชลประทาน  จนเจริญกาวหนาในอาชีพราชการ

มาเปนลำดับ ไดรับคัดเลือกใหเปนนิสิตเกาดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร  และสมาคมปริญญาโทสำหรับผู

บริหาร  บุคคลตัวอยางแหงป สาขาพัฒนาแหลงน้ำและอนุรักษสิ่งแวดลอม ไดรับโลเกียรติคุณ  “พระพิรุณ”  

เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตเกาที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ใหการสนับสนุนสังคมและสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร อยางสม่ำเสมอ  และรับเปน

วิทยากรบรรยายพิเศษดานการพัฒนาแหลงนำ้ วิกฤตการณน้ำมันและเกษตรยุคใหม  เปนตน  

นำช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและนำความภูมิใจมาสูนิสิตเกาทุกคน  อันเน่ืองจาก

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนกระทรวงหลักของทุกรัฐบาล  ผูที่จะดำรงตำแหนงนี้ไดตองเปนผูที่มีความ

สามารถในการบริหารงานและมีความรับผิดชอบอยางสูง 

นายธีระ วงศสมุทร มีผลงานบริหารเปนที่ประจักษ จึงไดรับความไววางใจจาก พรรคชาติไทยพัฒนา 

เชิญเขารวมการเมือง ใหดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักบริหารภาครัฐ ไดแก    

ดร.วิฑูรย  สิมะโชคดี   
 
ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 33  

เกดิเมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 2497 อายุ 55 ป 

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2520 

ปจจุบัน ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  

ผลงานดีเดนที่ดร.วิฑูรย สิมะโชคดี ทำใหแกมหา วิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูนำความภูมิใจมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะที่เปนนิสิตเกาคนแรกที่ไดรับโปรดเกลาให

ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม      

เปนผูสรางช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะอาจารยพิเศษ ผูทรงคุณวุฒิของสถาบัน

อุดมศึกษาและหนวยงานราชการ ไดรับโลเกียรติคุณ  “พระพิรุณ”   

เปนผูที่มีประสบการณและความรูการบริหารดานความปลอดภัย การบริหารจัดการดานคุณภาพ และ

เปนอาจารยพิเศษสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมความปลอดภัย    ใหแกคณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร   

ดร.วิฑูรย ไดเผยแพรชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะนิสิตเกาท่ีไดรับความเช่ือถือ 

และไววางใจจากหนวยงานราชการ สถาบัน สมาคม รัฐวิสาหกิจและบริษัทตางๆ  ใหดำรงตำแหนงกรรมการ

บริหาร  ตลอดจนการถายทอดความรูจัดพิมพเปนเลมมากกวา 50 เลม   

www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  55  



56  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org



www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  57  

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักบริหารภาครัฐ  ไดแก 

ดร.จรัลธาดา  กรรณสูต   
  

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต  เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 27 เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2492 อายุ 60 ป

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนสาธิตปทุมวัน  และ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

ประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ. 2508 

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต ดำรงตำแหนงปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เปนตำแหนงสุดทาย และกอนเกษียณอายุ

ราชการ ดวยความวิริยะ อุตสาหะ มีความซื่อสัตยสุจริต ทำใหได

รับการไววางพระราชหฤทัยโปรดเกลาฯ ใหโอนยายไปดำรง

ตำแหนง ที่ปรึกษาสำนักราชเลขาธิการ  เพื่อถวายงานดานการ

พัฒนาการเกษตร 

ผลงานดีเดนที่ ดร.จรัลธาดา  ทำใหแกมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูดำเนินโครงการฟนฟูทรัพยากรชายฝงทะเล จังหวัด

ปตตานแีละจงัหวดันราธิวาส  ทำใหราษฎรมีอาชพีและรายไดเพิม่ขึน้ 

เปนผูสนับสนุนและดำเนินโครงการความปลอดภัยดาน

อาหาร หรือ Food Safety หลายโครงการ  เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ดังนี้ 

-การรณรงคสรางเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสัตวน้ำ 

หรือ Q-MARK  

-การจัดระบบเลี้ยงกุงทะเลแบบ COC 

-การจัดสรางระบบการเพาะเล้ียงและขนสงสัตวน้ำที่ดี  

Good Aquaculture Practice and Movement Document 

-การจัดระบบสุขอนามัยทาเทียบเรือ 

เปนผูผลักดันนโยบายการเพาะเล้ียงสัตวน้ำและการ

ประมงทะเล เชน ผลิตพันธสัตวน้ำ   ใหความรูดานประมงและ

ควบคุมใหการทำประมงเปนไปตาม พรบ.ประมง   

ปรับปรุงการบริหารองคกรของกรมประมงและพัฒนา

บคุคลากรใหมปีระสิทธภิาพ  เชน บริการออกใบรับรอง e-license 

แกประชาชน 

 

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนกับริหารภาครฐัวสิาหกจิ ไดแก  

นายลักษณ วจนานวัช 
 

นายลักษณ  วจนานวัช เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 35 เกิดเมือ่วนัที ่3 พฤษภาคม 2500 อายุ 52 ป

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต  

เกษตรศาสตร  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2522 

ปจจุบัน นายลักษณ วจนานวัช ดำรงตำแหนง ผูจัดการ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ 

ผลงานดีเดนที่ นายลักษณ วจนานวัช ทำใหแก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูสรางช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใน

ฐานะนิสิตเกาที่ไดดำรงตำแหนงสูงสุดของ ธนาคารท่ีมีบทบาท

ในการชวยเหลือเกษตรกร 

นำระบบ Balance Score Card มาใชในการบริหาร

จัดการองคกร ทำใหเกิดความพึงพอใจกับลูกคาและหันมาใช

บริการมากขึ้น  

นายลักษณ เปนบุคคลท่ีทุมเทในการทำงานอยางตอ

เน่ือง และใชความรูและความสามารถในการบริหาร ผลักดันให

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ไดรับรางวัล รัฐวิสาหกิจดี

เดน ติดตอกัน 4 ปซอน 

เปนผูที่ใหการสนับสนุนกิจกรรมและใหความรวมมือกับ

สมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรในพระบรมาชูปถัมภ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  และสังคมอยางสม่ำเสมอ  
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นสิติเกาดเีดน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนกับรหิารภาครฐัวสิาหกจิ  ไดแก  

นายสมบัติ ศานติจารี 
 

นายสมบัติ ศานติจารี เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 28  เกิดเมือ่วันที ่18 ธนัวาคม 2492 อายุ 60 ป

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จากโรงเรียนเซนตจอหน และ

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือ 

พ.ศ.2514 

นายสมบัติ ศานติจารี ดำรงตำแหนงผูวาการ การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนตำแหนงสุดทาย กอนครบ

วาระ เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ที่ผานมา  

ผลงานดีเดนท่ีนายสมบัติ ศานติจารี ทำใหแกมหา 

วิทยาลัยเกษตรศาสตร และสังคม  ไดแกเปนผูสนับสนุนมูลนิธิ

คืนชางสูธรรมชาติ  โดยการผลักดันการดำเนินก "โครงการ 

กฟผ.คืนชางสูปา"  และรวมบริจาคชางดวย 

เปนผูริเ ร่ิมโครงการ *กอสรางรั้วไฟฟาพลังงานแสง

อาทิตย* ที่เขตรักษาพันธสัตวปาซาบลังกา  จังหวัดลพบุรี 

เปนผูใหการสนับสนุน "ทุนการแขงขันหุนยนต แกทีม 

SKUBA ซึ่งเปนทีมของนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร" ซึ่งได

รับรางวัล World Robo Cup 2009    นอกจากนี้ยังสนับสนุน 

กองทุน 70 ป คณะวิศวกรรมศาสตร   

นายสมบัติ เปนบุคคลที่ใหความสำคัญตอการสงเสริม 

สนับสนุน การจัดกิจกรรมและการจัดหารายไดตางๆของหนวย

งานที่เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  เสมอมาและ

อยางตอเนื่อง  

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนกับริหารภาครฐัวิสาหกจิ ไดแก 

นายอดิสร  เกียรติโชควิวัฒน 
 

นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน เปนนิสิตเกามหา 

วิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 30 เกิดเมื่อวันที่  13 มิถุนายน 2493 

อายุ 59 ปจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียน เตรียม

อุดมศึกษา  และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรม

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2518 

ปจจุบัน นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน  ดำรงตำแหนงผู

วาการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

ผลงานดีเดนที่นายอดิศร เกียรติโชควิวัฒน ทำใหกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูมีบทบาทสำคัญในการบริหารองคกร ใหเดินตาม

แนวคิด "การพัฒนาพลังงานไฟฟาอยางยั่งยืน ทั่วถึง เพ่ือ

สังคมไทย" โดยปจจุบันสามารถขยายเขตบริการ คิดเปนรอยละ 

99.98 ของพื้นที่รับผิดชอบ 

เปนผูผลักดันใหมีการจัดตั้งบริษัทลูกของการไฟฟาสวน

ภูมิภาค เพ่ือดำเนินธุรกิจดานพลังงานทดแทน  ดาน

โทรคมนาคม  ดานการประหยัดพลังงานทั้งในและตางประเทศ  

นายอดิศร เปนผูบริหารท่ีนอมนำหลักปรัชญา "เศรษฐ 

กิจพอเพียง" มาประยุกตใช โดยสนับสนุนการนำทรัพยากร 

ธรรมชาติมาใชใหเกิดประสิทธภาพและประโยชนสูงสุด ยึดหลัก

ใหมสีวนรวมดแูล รบัผิดชอบสังคมและส่ิงแวดลอม 

เปนผูดำเนินโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนดานไฟฟา  

อยางยั่งยืน โดยรับซื้อพลังงานไฟฟาจากเอกชนรายยอย  

โครงการผลิตไฟฟาจากแกสชีวมวลและแกสชีวภาพ  เพื่อลด

การนำเขาดานเชื้อเพลิง 

นายอดิศร เปนผูสนับสนุนดานการศึกษา โดยรับเปน

วิทยากรพิเศษในหัวขอ การใชไฟฟาอยางรูคา ประหยัดและ

ปลอดภัย แกเด็กและเยาวชนนอกจากน้ียังสนับสนุนงบ

ประมาณการศึกษาแกสถานศึกษาตางๆ และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักบริการภาครัฐ ไดแก 

นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล 
  

นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 33  เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2497 อายุ 55 

ปจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จากโรงเรียนสันติราษฎรบำรุง 

และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

ประมงจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2520 

ปจจุบัน  นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล   ดำรงตำแหนงผู

อำนวยการ สำนักงานมาตรฐาน สินคาเกษตรและอาหารแหง

ชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ผลงานดีเดนที่ นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล  ทำใหกับมหา 

วิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูเผยแพรผลงานดานการประมง ทั้งทางดานการ

เพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการบริหารจัดการทรัพยากรชายฝงสู

สาธารณะชน 

เปนผูรวมทำการวิจัยและทดลองเพาะพันธปลาเกาซ่ึง

เปนปลาทะเลใหสามารถวางไข ฟกเปนตัวออนและเจริญเติบโต

ไดในเบ้ืองตน และตอมาไดมีการศึกษาคนควาตอยอดถึง

ปจจุบันนี้ จนทำเปนอาชีพการเพาะเล้ียงปลาเกาบริเวณชายฝง  

สรางรายไดแกประเทศอยางมหาศาลและทำใหประชาชนมี

อาหารที่มีคุณคาทางโปรตีนสูง  

เปนผูรวมวิจัย การทำใหปลากะพงขาวมีไขทั้งป 

เปนผูรวมวิจัยการผสมเทียมแมพันธกุงกุลาดำ และ

ประสบความสำเร็จเปนครั้งแรกในประเทศไทย อันเปนจุดผัน

เปลี่ยนใหอุตสาหกรรมกุงไทยกาวสูตลาดโลก 

เปนผูนำหลักการบริหารจัดการแบบ Cluster เขามาใช

ในระบบราชการ กรมประมง ในการปรับโครงสรางสินคาเกษตร 

โดยใชกุงเปนตนแบบ และดวยการเปนนักบริหารท่ีสามารถ 

สรางความเขาใจกับภาคเอกชนไดดวยดี นายนิวัติ  สุธีมีชัยกุล    

จึงไดรับการแตงตั้งเปนมิสเตอรกุงคนแรกของประเทศไทย 

 

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทเกษตรกร ไดแก 

นายอเนก  ลิ่มศรีวิไล 
 

นายอเนก  ลิ่มศรีวิไล   เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 28 เกิดเมื่อวันที่  7 กันยายน  2491 อายุ 61 ป

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนอำนวยศิลป

พระนคร  และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร

บัณฑิต  เกษตรศาสตร จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ 

พ.ศ.  2516 

ปจจุบัน  นายอเนก  ลิ่มศรีวิไล   เปนกรรมการผูจัดการ  

บริษัท ไทยออยล ปาลม โคลนส  

ผลงานดีเดนที่ศาสตราจารย นายอเนก  ลิ่มศรีวิไล   

ทำใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

นำช่ือเสียงมาสูมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะ

วิทยากรบรรยายพิเศษ  วิชาการปรับปรุงพันธพืชชั้นสูง ใหแก

นิสิตปริญญาโท ภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร  กำแพงแสน  

เพราะเปนผูทีมีความรูและประสบการณสูง 

นายอเนก ลิ่มศรีวิไล เปนผูที่มีความสามารถและ

ชำนาญการเร่ืองปาลมน้ำมันครบวงจร  คนหน่ึงของประเทศ   

เปนท่ีรูจักของเกษตรกรและวงการปาลมน้ำมัน เปนการสงเสริม

เชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนผูปรับปรุงพันธปาลมน้ำมันลูกผสมสายพันธ  "โกลด

เดนเทเนอรา" 

รวมดำเนินงานวิจัยโครงการวิจัยการเกษตรเชิงพาณิชย  

ภายใตชื่อโครงการ "ปรับปรุงพันธปาลมน้ำมัน แบบกาว

กระโดด" 
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 ส ม า ค ม นิ สิ ต เ ก า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ในพระบรมราชูปถัมภ  จัดงาน
เลี้ยงแสดงความยินดีและมอบ
โล “พระพิรุณ” เชิดชูเกียรติ
แก นิ สิ ต เ ก ามหาวิ ทยาลั ย
เกษตรศาสตรที่ดำรงตำแหนง
สูงทั้งในหนวยงานราชการและ
องคกรรัฐวิสาหกิจ  โดยมี 
ฯพณฯ องคมนตรี นายอำพล  
เสนาณรงค  เปนประธานในพธิ ี 
เม่ือวันอาทิตยที ่  18  ตุลาคม 
2552 ณ หองนนทรี1 อาคาร 
สมาคมฯ 

ไดอารี่ ส.มก. 
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักวิชาการ  ไดแก  

ศาสตราจารย ดร.ทิพยวดี   อรรถธรรม 
 

ศาตราจารย ดร.ทิพยวดี อรรถธรรม เปนนิสิตเกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 27เกิดเม่ือวันท่ี  3 ธันวาคม 

2491  อายุ 61 ป จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียน 

เขมะสิริอนุสสรณ และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยา 

ศาสตรบัณฑิตเกษตรศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เมื่อ พ.ศ.2514 

ปจจุบัน  ศาตราจารย ดร.ทิพยวดี  อรรถธรรม เปน

ศาสตราจารย ระดับ10  สังกัดภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร 

กำแพงแสน  

ผลงานดีเดนที่ ศาตราจารย ดร.ทิพยวดี  อรรถ

ธรรม ทำใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสังคม  ไดแก 

เปนผูสรางองคความรูที่สำคัญดานโรควิทยาของแมลง 

และการใชเชื้อจุลินทรียในการกำจัดแมลงศัตรูพืช  ทำใหมีการ

ตื่นตัวในการใชเชื้อจุลินทรียกำจัดแมลงแทนการใชสารเคมี   

เพ่ือความปลอดภัยของเกษตรกร ผูบริโภคส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ และ

สภาพแวดลอม และสามารถขยายผลการวิจัยออกสูการใชใน

เชิงพาณิชย 

เปนผูริเริ่มการคนหา เก็บรวบรวมและวิเคราะหเชื้อ

จุลินทรียชนิดตางๆ ที่ทำใหเกิดโรคกับแมลงศัตรูพืช เพ่ือนำมา

พัฒนาใชเปนสารกำจัดแมลง นอกจากนี้ยังไดศึกษาเชื้อ

จุลินทรียที่ทำใหเกิดโรคกับแมลงที่เปนประโยชน เชน ไหมและ

ผึ้ง และพัฒนาแนวทางการปองกันแมลงเหลานี้จากการระบาด

ของโรค 

เปนผูนำเทคโนโลยีใหมทางชีววิทยาโมเลกุล มาใชกับ

งานทางกีฏวิทยา เพ่ือประโยชนในการเรียนการสอนและการ

ประยุกตใชประโยชน ซึ่งไดสรางความกาวหนาใหกับสายงาน

กีฏวิทยาของประเทศ 

เปนผูพัฒนาองคความรูเก่ียวกับไหมปาอีรี่ ในดานการ

เล้ียงและการใชประโยชน และสงเสริมใหเกษตรกรผูปลูกมันสำ

ปะหลงั เลีย้งไหมอรีเีปนอาชพีเสรมิ  ทำใหเกษตรกรมีรายไดเพิม่ขึน้ 

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักวิชาการ ไดแก 

นายปราโมทย    ธรรมรัตน 
 

นายปราโมทย ธรรมรัตน เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 31 เกิดเมือ่วนัที ่16 กมุภาพนัธ 2496 อายุ 56 ป

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย  จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ 

จังหวัดสงขลา และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาชีววิทยา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือ 

พ.ศ.2518 

ปจจบุนั นายปราโมทย  ธรรมรตัน  เปนนักวจิยัสถาบัน 

คนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลงานดีเดนที่นายปราโมทย  ธรรมรัตน  ทำใหกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนาดานอาหาร   

และถายทอดเทคโนโลยีสูธุรกิจอุตสาหกรรมและชุมชน    ใหคำ

แนะนำแกผูประกอบการ SME  และเปนวิทยากรใหกับสถาน

ศึกษา  ระดับอุดมศึกษาตางๆ 

นายปราโมทย เปนผูที่มองการณไกล จึงคิดจัดต้ังและ

บริหารงาน "เว็บไซตตอยอดดอทคอม" http://www.toryod.com 

แหลงรวมสุดยอดคลังความรูโลก   

เปนผูริเร่ิมบุกเบิกสงเสริมและผลักดัน  การใชประโยชน

เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติเปนฐานความรูในการวิจัยพัฒนา  

และพัฒนาประเทศ   

นายปราโมทย  เปนผูริเริ่มบุกเบิก  การจัดทำหลักสูตร  

รายวิชา  “การพัฒนาชีวิตสูความสำเร็จ”   

เปนผูดำเนินการบุกเบิกผลักดัน  การผลิตและแปรรูปวุน

มะพราว และถายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูประชาชน ทำเปน

อาชีพ  ทำใหวุนมะพราวเปนที่รูจักของคนทั่วไป   

เปนผูเปนผูพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแอลกอฮอลเปน

เช้ือเพลิง และการพัฒนาเทคนิคการมักแบบ Fed-Batch       

แกปญหาแบคทีเรียปนเปอนในกระบวนการหมักโแอลกอฮอล

จากกากน้ำตาล 
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553ประเภทนักบริหารภาคเอกชน ไดแก 

นายศุภรัตน  ศิริสุวรรณางกูร 
 

นายศภุรตัน ศริสิวุรรณางกรู  เปนนสิติเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 32 เกิดเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2496 อายุ  56 

ปจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียนเซนตคาเบรียล 

และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ 

พ.ศ.2519 

ปจจุบัน นายศุภรัตน  ศิริสุวรรณางกูร  ดำรงตำแหนง   

ผูชวยกรรมการ ผูจัดการใหญอาวุโส บริษัทโตโยตา มอเตอร

เอเชียแปซิฟค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 

ผลงานดีเดนที่นายศุภรัตน  ศิริสุวรรณางกูร  ทำใหแก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดทำโครงการ 

"รณรงคขับขี่ปลอดภัยภายใต โครงการถนนสีขาว "   

โครงการ "การทำเมืองจราจร" ตามจังหวัดตางๆ เพ่ือสงเสริม

การเรียนรูกฎจราจรแกเด็กและเยาวชน การจัดศูนยสอนขับ

รถยนต เพ่ือใชฝกอบรมความรูเก่ียวกับการใชรถและถนนอยาง

ถูกตอง และปลอดภัย 

นายศภุรัตน ใหการสนับสนุนโครงการ "การศึกษาและ

วิจัยพลังงานทางเลือก ไบโอดีเซลจากเมล็ดสบูดำ" แก

สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร    และ

ยังสนับสนุน   โครงการผลิตไบโอเอธานอล จากตนปาลม 

เปนผูใหการสนับสนุนและสงเสริมโครงการ "โตโยตา  

..เพื่อสิ่งแวดลอม" เชน  โครงการปลูกปาชายเลน  โครงการลด

เมืองรอนดวยมือเรา โครงการผลิตรถยนตที่เปนมิตรกับสิ่ง

แวดลอม หรือ ECO-Friendly Product 

เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ หัวขอ ดูแลสิ่งแวดลอมใหแก

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสถาน

ศึกษาตางๆ 

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทเกษตรกร  ไดแก 

นายจิตติ   อินทรเจริญ 
 

นายจิตติ  อินทรเจริญ เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 50 เกิดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2514 อายุ 38 ป

จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย 

จังหวัดภูเก็ต และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตร

บัณฑิต  คณะวนศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือ 

พ.ศ.2537 

ปจจุบัน นายจิตติ อินทรเจริญ ดำรงตำแหนงกรรมผู

จัดการ บริษัทภูเก็ต เพิรล อินดัสทรี จำกัด  

ผลงานดีเดนที่ นายจิตติ  อินทรเจริญ ทำใหแก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสังคม  ไดแก 

เปนผูสงเสริมเชิดชูเกียรติของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ที่ไดรับเลือกจากจังหวัดภูเก็ตใหเปนผูผลิตมุก  รายเดียวท่ีเขา

รวมงานระดับนานาชาติ เชน งาน Ecap 2   งาน KBO contest   

งานภูมิปญญามหาราชัน 

เปนผูริเร่ิมจัดฟารมตนแบบ ในแนวคิดการเล้ียงหอย

แครงชายฝง 

เปนผูริ เริ่มดำเนินการผลิตไขมุกแบบครบวงจรของ

จังหวัดภูเก็ต  

เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตรและหนวยงานราชการ  ในจังหวัดภูเก็ต และสถาบันการ

ศึกษาอื่นๆ 
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักบริการสังคม ไดแก 

นางพรรณี  ศรีบรรเทา 
 

นางพรรณี  ศรีบรรเทา เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร รุน 29 เกิดเมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2494 อายุ 58 ป 

จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนสตรีวิทยา และจบ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี  วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะเกษตร 

สาขาโรคพืชจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2516 

ปจจุบัน นางพรรณี  ศรีบรรเทา เปนผูปกครอง สถาน

สงเคราะหเด็กออนพิการทางสมองและปญญา บานเฟองฟา  

ปากเกร็ด  นนทบุรี 

ผลงานดีเดนที่ นางพรรณี ศรีบรรเทา ทำใหกับ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูมีความรูและประสพการณ การเล้ียงไหม  จึงได

เขียนหนังสือ "เทคนิคการเลี้ยงไหมสำหรับประเทศไทย"   

เพ่ือใหความรูเก่ียวกับการปลูกหมอนและเล้ียงไหมพันธลูกผสม

ตางประเทศ เลมแรกในประเทศ 

เปนผูคิดริเร่ิมและจัดต้ัง "เดยแครเด็กตาบอด" เพ่ือ

ฟนฟูและสงเสริมพัฒนาการเต็มศักยภาพ ขึ้นภายในสถาน

สงเคราะห เปนผลใหไดรับรางวัลหนวยงานดีเดน ดานนวัตกรรม 

จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  

นางพรรณี  เปนผูมีจิตใจโอบออมอารี  มีความอุตสาหะ 

และใหการสนับสนุนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  โดยรับนิสิต

เกษตรศาสตร ภาควิชาคหกรรมศาสตร  สาขาพัฒนาการเด็ก

และครอบครัว  ฝกปฎิบัติงาน ทำใหนิสิตไดรับประสพการณจริง  

เปนแบบอยางที่ดี และเปนการปลูกฝงทัศนคติดีๆ ในการทำงาน 

นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักบริการสังคม ไดแก  

นางรุจิรา  สัมมะสุต 
 

นางรุจิรา สัมมะสุต  เปนนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร รุน 20  เกิดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2485 อายุ 68 ป จบ

การศึกษาระดับมัธยมปลาย  จากโรงเรียนสตรีวิทยา และจบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี  กสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต สาขา

คหกรรมศาสตร จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2508 

ปจจุบัน นางรุจิรา สัมมะสุต เปนท่ีปรึกษาดาน

โภชนาการ โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล 

ผลงานดีเดนที่ นางรุจิรา  สัมมะสุต ทำใหแก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูบุกเบิกอาชีพ "นักโภชนาการในโรงพยาบาล"      

ทำใหนิสิตสาขาคหกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  มี

โอกาสหางานไดเพ่ิมขึ้น  และยังทำใหเกิดอาชีพเพ่ิมในสายงาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ 

นางรุจิรา เปนผุที่สามารถพัฒนาสิ่งที่เรียนมา  คิดคน

สูตรอาหารเฉพาะโรค  และอาหารสำเร็จชนิดปนผสมทางสาย

คนแรก จนไดรับรางวัลผลงานประดิษฐคิดคนจากสภาวิจัย  

แหงชาติ 

ดวยความสามารถในการเขียนหนังสือและประสพการณ

ที่สะสมมา  ทำใหถายทอดความรูเก่ียวกับสุขภาพและการ

โภชนาการ ลงเปนหนังสืออยางมากมาย  เปนท่ีแพรหลาย  

ทำใหชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปรากฏในวงการ

อาหารและสุขภาพ  ในฐานะของนิสิตเกา คหกรรมศาสตร แหง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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นิสิตเกาดีเดน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ประจำป พ.ศ.2553 ประเภทนักวิชาการ ไดแก 

ศาสตราจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 

   

ศาสตราจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสด์ิ เปนนิสิตเกา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 9 เกิดเม่ือวันท่ี 21กุมภาพันธ  

2470 อายุ 82 ป จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย จากโรงเรียน 

ไพศาลศิลป   และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  กสิกรรมและ

สัตวบาลบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อ พ.ศ.2497 

 ปจจุบัน  ศาสตราจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ เปน

ขาราชการบำนาญ ตำแหนงศาสตราจารยเกียรติคุณและ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ประเภทผูทรงคุณวุฒิ   

ผลงานดีเดนที่ศาสตราจารย ดร.วัฒนา เสถียรสวัสดิ์ 

ทำใหกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและสังคม  ไดแก 

เปนผูริเริ่มกอตั้งสถานีฝกนิสิตเกาปากชอง  อ.ปากชอง  

จ.นครราชสีมา และไดรับความชวยเหลือท้ังทางวิชาการและทุน

วิจัยจากองคกรระหวางประเทศ กอตั้งสถานีวิจัยพืชสวน และ 

ศูนยวิจัยขาวโพดขาวฟาง  ซึ่งเปนจุดประกายทางวิชาการท้ังใน

ดานงานวิจัย  พัฒนาและสงเสริมอาชีพทางพืชสวนและพืชไร 

เปนผูสานตองานพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วิทยาเขตกำแพงแสนที่ทานอธิการบดี มล.ชูชาติ กำภู ผูมอง

การณไกลริเร่ิมไวใหดวยโครงการเงินกู เปนผลใหเกิด

มหาวิทยาลัยท่ีสมบูรณแบบ  และยังทำใหมหาวิทยาลัยฯ 

สามารถครอบครองและใชประโยชนจากพ้ืนที่เกือบสมบูรณ คือ 

8,000 ไร  รวมท้ังจัดการระบบน้ำชลประทาน ใหแกอาจารย  

นสิิตนักศึกษาและขาราชการในวิทยาเขต 

เปนผูริเ ร่ิม คนคิดการพัฒนาเชื้อเพลิงเขียว คือการ

พัฒนาเศษพืช  สิ่งเนาเปอยใหเปนแทงเช่ือเพลิงดวยวิธีอัดเย็น  

ภายหลังไดพัฒนาเปนแทง คือถานอัดแทง  จนภาคเอกชน

สามารถนำไปผลิตเปนสินคาจำหนายภายในประเทศและสง

ออก  และศึกษาวิจัยดานพลังงาน  Bio-Energy   

ศาสตราจารย ดร.วัฒนา ไดริเร่ิมผสมและปรับปรุง

พันธุสบูดำดวยวิธี WIDE and POLY  CROSSES  เพราะเห็นวา

สบูดำภายในประเทศมีพื้นฐานทางพันธุกรรมที่ เหมือนกัน 

(genetic  similarity) สูง   

 



64  นนทรี / www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org



www.ku-alumni.org / Email : ku@ku-alumni.org / นนทรี  65  

 จุบันวิถีชีวิตของผูคน
ที่อาศัยอยูในเมืองต

องมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการดำรง 

 ชีวิตมากกวาแตกอน
 คงเปนเพราะคนเม

ืองตองการความสะ
ดวกสบายที่มากขึ้น 

และท่ีสำคัญในชีวิตป
ระจำวันของคนเมือง

จะตองแขงขันกับเวล
า ไมเวนแมแตปจจัย

ส่ีในเรื่องของการ

กินอยู จะสังเกตไดว
า ทุกวันนี้มีผูประกอ

บการธุรกิจรานอาหา
รเกิดขึ้นมากมายตาม

ทางหลวงตัดใหม

แทบจะทุกเสน แตละรานก็พยายาม
สรางเอกลักษณเพื่อด

ึงดูดใหผูบริโภคแวะเ
วียนเขาไปใชบริการ 

 ผู

เขียนไดมีโอกาสตระ
เวนหารานอาหารอรอ

ยที่มีผูประกอบการเป
นชาวนนทรีของเรา เ

พื่อมานำเสนอใหผู

อานชาวนนทรีไดรับข
อมูลรานอาหารดีๆ อรอยๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด โดยหวังใหรานอาหา

ร

ดีๆ และอรอยๆเหลาน้ั
นเปนท่ีรูจักอยางกว

างขวาง และยังไดส
นับสนุนกิจการของ

ชาวนนทรีใหมี

เศรษฐกิจที่คึกคักอีก
ดวย 

รานอาหารอรอยของช
าวนนทรีอีกตัวอยางห

นึ่งที่ผูเขียนภูมิใจนำเ
สนอ คือ รานอาหาร "คุณ

หมอซีฟูด” ซึ่งมีสถานที่ตั้งอยูบ
นถนนราชพฤกษ  เข

ตตล่ิงชัน  กรุงเทพฯ  ผูประกอบการราน
อาหารนี้ 

คือ นางสาวผาสุข  เลาห
ประสิทธิพร (อา!)  น

ิสิตเกา 

มก. รุน 34 และ คุณหมอ ชาญชัย เลาห
ประสิทธิพร 

ผูเปนนองชายแท ๆ  ทั้งนี้พื้นฐานทางคร
อบครัวเดิม

เปนผูมีประสบการ
ณดานการประกอบ

ธุรกิจราน

อาหารมาเปนระยะเว
ลามากกวา 30 – 40 ป ทำใหคุณ

ผาสุข และคุณหมอชาญช
ัย มีความสนใจดานก

าร

ประกอบการรานอ
าหาร โดยเร่ิมจากก

ารคิดคน

รายการอาหารใหม ๆ
 แปลก ๆ คนควาจากตำราการ

ทำอาหาร  และลงมือทำดวย
ตนเองจนมีความ

เช่ียวชาญ จึงมีแนวคิดในการท
ำธุรกิจรานอาหารขึ้น

 

และใชชื่อวารานอาห
าร “คุณหมอซีฟูด” เพื่อเปนการการันต

ีความสะอาด สุขอนามัย และความอรอย  

นอกเหนือไปจากท่ีก
ลาวแลว คุณผาสุข และคุณหมอชาญชัย  มีความตั้งใจที่จะทำ

กิจการรานอาหาร  
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ที่ดีๆ อรอยๆ ตามแนวคิดและความเชื่อ
มั่นของตนเองวาอาหารที่ดีๆ อรอยๆ 
สามารถทำได และไมจำเปนตองใชผงชูรส
ดวย  และอาหารทะเลดีๆ สดๆและ
อรอยๆ นั้นกส็ามารถหาแหลงรับประทาน
ไดในราคายุติธรรม ใกลบานคุณ โดยไม
จำเปนตองขับรถไปไกลๆถึงทะเล 

สภาพแวดล อม โดยรอบร าน
อาหารเปนบรรยากาศแบบสวนโปรง โลง 
กวางขวาง นั่งรับประทานอาหารแบบ
สบาย สบาย ลูกคาสวนใหญจะมาเปน
ครอบครัว  นอกจากนี้ยังมีโซนสำหรับ
เด็กๆ โดยจัดใหมีอุปกรณเครื่องเลนและ
พื้นท่ี สำหรับว่ิงเลนของเด็ก ๆ ไดอยาง
ปลอดภัย เพราะพ้ืนสนามปูดวยวัสดุกัน
การหกลมและปองกันอุบัติเหตุ เหมาะกับ
การพาลูกหลานมารับประทานอาหารใน
เวลาเย็นๆ  มุมรับประทานอาหารก็จัด
แยกสวน มีทั้งพ้ืนที่รับประทานอาหาร
ภายในอาคาร ซึ่งตกแตงประดับประดา
ดวยวัสดุอุปกรณที่เปนบรรยากาศแบบ
ทะเล ทะเล เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทาง
ของรานอาหารทะเล และพื้นที่ในบริเวณ
สวน ก็มีการตกแตงใหเหมาะกับการพัก
ผอนแบบกินลม ชมวิว ในบรรยากาศ
แบบสบาย สบาย เคียงขางดวยน้ำตก
จำลองท่ีมีสวนชวยสรางบรรยากาศให
รื่นรมยมากยิ่งขึ้น  สำหรับลูกคาที่จะขับ
รถมาที่ราน ก็ไมตองกังวลเร่ืองที่จอดรถ 
เพราะรานอาหารคุณหมอซีฟูดมีพื้นที่
ส ำ ห รั บ จ อด รถยนต เ ป น ล าน ใหญ 
กวางขวาง สะดวกสบาย 

 ความโดดเดนของรานอาหาร คือ 
เมนูอาหารจะเปนอาหารทะเลโดยเฉพาะ 
เนนความสด ความสะอาดของวัตถุดิบ 

และเนนรสชาติอาหารท่ีเขมขน ซึ่งอาหาร
แตละจานจะมีรสชาติที่เขมขนตามแบบ
ฉบับของทางรานเอง รวมไปถึงสูตรเด็ด
เคล็ดลับ ของน้ำจ้ิมซีฟูดซ่ึงมีความแซบ
เฉพาะตัว ที่สำคัญการันตีไดวาอาหารทุก
จานปราศจากผงชูรสแนนอน ทั้งน้ีเพ่ือ
สุขภาพและความปลอดภัยของผูบริโภค     
มีรายการอาหารที่ไดรับการคัดสรรมาเปน
อยางดี และแตกตางจากรานอาหาร 

อื่นๆ อาหารจานแนะนำท่ีผูเขียน
ขอเชิญชวนใหลิ้มลอง ไดแก  สึนามิ   
หมึกตอรปโด  หมึกแดดเดียว(คุณหมอ)    
หมึกทอดบารบีคิว  น้ำพริกทะเล (คุณ
หมอ)  ปอเปยะ (คุณหมอ)  สลัดกุงทอด  
ยำปูไขดอง   ปูผัดผงกะหรี่    ปูไขผัดกะป   
ปลากะพงทอดน้ำปลา  ปลากระพงน่ึง
ซีอิ๊ว ปลาหมอทะเลผัดฉา   ปลาทูซาเตี๊ยะ  
ปลากระบอกหิมะ  หอยแมงภูอบผักโขม
ชีส  ขาหมูเยอรมัน  ซี่โครงหมูออนยาง
บารบีคิว  

นอกจากนี้ รานอาหารคุณหมอ 
ซีฟูดยังมีพื้นท่ีสำหรับใหบริการจัดเลี้ยง
สังสรรค เหมาะสำหรับการสังสรรคกันใน
หมูเพื่อนฝูง งานฉลองในโอกาสตางๆ 
สามารถรองรับลูกคาไดถึง 300 คน และ
หองคาราโอเกะความจุขนาด 12 คน 

จำนวน 5 หอง ขนาดความจุ 20-25 คน 
จำนวน 2 หอง และมีหองสำหรับจัดการ
ประชุมสัมมนา ขนาดความจุ 40-50 คน  

 
หากผูอานชาวนนทรีที่มีบานเรือน

พักอาศัยอยูในบริเวณถนนราชพฤกษ 
และผูที่อยูในละแวกใกลเคียง หรือมี
โ อก า สแ ว ะ เ วี ย นผ า น ไ ปแถวถนน
ราชพฤกษ เมื่อใกลเวลาม้ืออาหาร ขอให
ทานนึกถึง รานอาหาร "คุณหมอซีฟูด” 
ของคุณอา!(KU34) สำหรับทานที่
ประสงคจะไปใชบริการ เปนกำลังใจใหกับ
คุณผาสุข  เลาหประสิทธิพร และใหการ
สนับสนุนพี่นองชาวนนทรีดวยกัน ผูเขียน
ขอแนะนำเสนทางที่สะดวกดังภาพแผนที่  

คุณผาสุขเธอกระซิบมาวา  
“ เต็มใจใหบริ การ พ่ีน องชาว

นนทรี อยางสุดหัวใจเลยคะ” 

เจริญพร  เพ็ชรกิจ  

 
 
 

สำรองที่นั่ง ติดตอที่หมายเลข 
โทรศัพท 08-2782-8121, 08-2782-8122  และ 08-2782-8123 หรือ 02-4323148  

โทรสาร 02-4323146    
หากสนใจหรือตองการขอมูลเพิ่มเติม สามารถดูไดจาก  

http : /www.khunmoreseafood.com 

และ E-mail: khunmorseafood@hotmail.com    
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นายอนันต เภตรา นายกสมาคมนิสิตเกาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร ในพระบรมราชูปถัมภ พรอมคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ และนางอนุรัตน เทียมทัน ประธานจัดการแขงขันโบวลิ่งการกุศล ประจำป 2552 เขาเฝาทูลเกลาฯ 

ถวายเงินรายไดแด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันศุกรที ่ 11 ธันวาคม 2552  

ณ ศาลาดสุดิาลัย สวนจติรลดา 
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นายอนันต เภตรา นายกสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในพระบรมราชูปถัมภ  พรอมคณะกรรมการ

บริหารสมาคมฯ  เขารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในวันคลายวันประสูติศาสตราจารย  ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ  

เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี องคประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  เมื่อวันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2552 
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เทาที่ผานมาวารสารนน
ทรีไดสงมอบให

แกทานสมาชิก
สมาคมนิสิตเก

ามหาวิทยาลัยเ
กษตรศาสตร ใ

นพระบรม

ราชูปถัมภ โดย
ไมคิดมูลคามาโ

ดยตลอด  โดยมีการผลิต
กวาปละ 100,000 เลม (ปละ 4 ฉบับๆ ละ 25,000 เลม) เปนงบ

ประมาณในการ
ผลิตวารสารพร

อมคา   จัดสง 
ราว 2,000,000 บา

ท  ทั้งนี้หาก ส.มก. นำงบประมาณ
ดังกลาวไปสนับ

สนุน

กิจกรรมของนิส
ิตเกา รวมถึงนิส

ิตปจจุบันซึ่งขณ
ะนี้มีจำนวนเกือ

บสองแสนคน เพื่อบรรลุวัตถ
ุประสงค    ของ

 ส.มก. ที่จะ

ขับเคลื่อนช่ือเ
สียงของมหาว

ิทยาลัยเกษตร
ศาสตรใหขจร

ขจายไปในทุก
ภาคสวนของป

ระเทศไดดียิ่ง
ข้ึนก็คงจะ            

สมเจตนารมณ
ของสมาชิก ส.มก. ทุกทานท่ีลวน

ปารถนาดีตอส
ถาบันอันเปนท่ี

รักของพวกเรา
  โอกาสนี้จึงใค

รขอความ

อนุเคราะหจาก
ทานสมาชิกที่ต

องการรับวารสา
รนนทรีไดกรุณ

าแบงเบาภาระข
อง ส.มก. โดยการโอนเ

งิน 200 บาทมาย
ัง 

ส.มก. ตามแบบฟอร
ม และรายละเอี

ยดในหนาถัดไ
ป  ซึ่งเจาหนาที่ 

ส.มก. จะไดจัดสงว
ารสารนนทรีจำ

นวน 8 ฉบับ 

ภายในระยะเว
ลา 2  ป ไปยัง 

   ทุกทานเหมือ
นเชนเคย 

อน่ึง ทานสมาช
ิกสามารถดาวน

โหลดรับวารสา
รผานทางเว็บไ

ซตของสมาคม
ได โดยไมมีคา

ใชจายแตอยาง
ใดท่ี  

“http://www.ku-alumni.org”   
ขอแสดงความน

ับถือ 

กองบรรณาธิการ  

วารสารนนทร
ี 
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