ร่าง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี 2562

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 17:30-22:00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
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การประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2562
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันเสาร์ท่ี 31 สิงหาคม 2562 เวลา 17:30-22:00 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่
ระเบียบวาระที่
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รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561
รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมระหว่างเดือน
สิงหาคม 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562
แถลงบัญชีงบดุล รายรับ- รายจ่าย ประจาปี 2561
พิจารณาจัดจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2562
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ชุดใหม่
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้เข้าร่วมประชุม
สมาชิกสามัญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าร่วมการประชุม ทัง้ สิน้ 238 คน
(ซึ่งตามข้อบังคับ หมวด 6 การประชุมและองค์ประชุม ข้อ 31 การประชุมใหญ่สามัญประจาปี สมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ครึง่ หนึ่งของสมาชิกสามัญทัง้ หมดหรือไม่นอ้ ยกว่า 100 คน ถือว่าครบองค์ประชุม)
1. คุณสมศักดิ์
ภู่รตั น์เจริญชัย
2. คุณบรรพต
อนันตวัฒน์
3. คุณภิรมย์
ภู่พฤกษา
4. คุณณรงค์
อมรเรืองพิศา
5. คุณ.อานวย
ขัตติโยทัยวงศ์
6. คุณโกศล
วิกยาธิปัตย์
7. พล.อ.ต.สุรพงษ์
ผลสมบุญ
8. คุณสมชัย
สุรตั นชัยการ
9. คุณสุรเชษฐ์
เทียบรัตน์
10. คุณอานุภาพ
วงศ์ละคร
11. คุณสมบูรณ์
พรตัง้ จิตลิขติ
12. คุณวรยุทธ์
พรหมสาขา ณ สกลนคร
13. คุณบุญวัฒน์
อัตชู
14. คุณเกรียงไกร
กิตติไพศาลศิลป์
15. คุณกิตติพงศ์
วงศ์จตุรภัทร
16. คุณธวัชชัย
ทองมานะเสถียร
17. คุณศิรพิ งษ์
พงษ์ศรีประภัทร
18. คุณชัยอานวย
กิจพ่อค้า
19. คุณรังสิต
นิตยะภูติ
20. คุณประกอบ
กิจพ่อค้า
21. คุณสุวทิ ย์
เต็มนิรนั รัตน์
22. คุณสายัณห์
อ่อนอาไพ
23. คุณบัญชา
ลีลานิภาวรรณ
24. คุณสมัย
อนุวตั รเกษม
25 คุณปราโมทย์
พรหมรักษ์
26. รศ.ดร. สุรนิ ทร์
คาฝอย
27 คุณศรีเมือง
เจริญศิริ
28. คุณโกสินทร์
เกษทอง
29. คุณปพัฒน์
เจริญศักดิว์ โิ รจน์
30. คุณพลชัย
พันธุอ์ าไพ
31. คุณถนอมศักดิ์
บุญยะลีพรรณ
32. คุณมารุต
ศิรโิ ก
33. คุณอมรพันธ์
ลีลาภรณ์
34. คุณสุจิตต์
เชาว์ศริ กิ ลุ
35. รศ.ดร.วีระศักดิ์
คุรุธชั
36. คุณยุทธนาท
ปลืม้ ปัญญา
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37. คุณชวลิต
39. คุณกฤษดา
41. คุณวิรุฬห์
43. ดร.ภิญโญ
45. คุณชลากรณ์
47. ดร.ปกรณ์
49 คุณปิ ยะดา
51. ดร.จารุวตั ร
53. คุณทศพล
55. คุณวัฒนพงศ์
57. คุณชัชชัย
59. คุณสุธรรม
61. คุณชุลีรตั น์
63. คุณดาเนิน
65. คุณสันติวตั น์
67. คุณสุรพรรณ
69 คุณธวัชชัย
71. คุณธีรพร
73. คุณธนิฏฐา
75. คุณมันทนา
77. คุณวิเชษฐ์
79. คุณวัชรินทร์
81. คุณไพโรจน์
83. คุณชัยวัฒน์
85. คุณศิรลิ กั ษณ์
87. คุณสมบูรณ์
89. คุณวิชิต
91. คุณอานนท์
93. คุณสมชาย
95. คุณศิรนิ ทร์
97. คุณโสภณ
99. คุณลือชา
101. คุณธีรภัทร
103. คุณธนา
105. คุณสุรพงษ์
107. คุณวิรตั น์

ทิพพาวนิช
ทรัพย์ทวยชน
วิเชียรวัฒนชัย
รัตนาพันธุ์
ปัญญาโฉม
อาภาพันธุ์
มหาปิ ยศิลป์
เจริญสุข
ผลมั่ง
สุรพันธนากร
ศิรชิ ยั สุทธิกร
จุฑมาตยางกูร
สวัสดี
แก้วทวี
กาญจนะพังคะ
ชาญณรงค์
คงแสงไชย
ก้อนแก้ว
นนทจิตร์
ณ ถลาง
ไกรวิทย์
พลเสน
เสมาทัศน์
เขมวิลาส
เจตยานุวตั ร
พรตัง้ จิตลิขติ
ตัง้ สุขนิรนั ดร
ประจักษ์สตู ร์
วังศพิงห์
เนตรสุวรรณ
โพธิอ์ บ
วลิตวรางค์กรู
ชาตะวราหะ
ศรีไทรล้วน
ธรรมภัทรกุล

38. คุณไพฑูรย์
40. คุณธานี
42. คุณภัคพงษ์
44. คุณราณี
46. นายธีระเดช
48. คุณศักดิช์ าย
50. คุณธีรวัฒน์
52. คุณอนันต์
54. คุณสุปรีชา
56. คุณศุภชัย
58. คุณสุรชัย
60. รศ.ดร.คมสัน
62. ดร.สมผล
64. คุณบุญโชติ
66. คุณสุวฒ
ั น์
68. คุณพินิตร์
70. คุณกิตติ
72. คุณนพเกียรติ
74. คุณจินตนา
76. คุณอภิศกั ดิ์
78. คุณสุรพล
80. คุณจิรเดช
82. คุณกอบพล
84. คุณราตรี
86. คุณวิเลิศ
88. คุณสินชัย
90. คุณสมชาย
92. คุณสุทธภา
94. คุณประทิน
96. คุณพรชัย
98. คุณรัชเศรษฐ์
100. คุณผดุงเกียรติ
102. คุณบัญญัติ
104. คุณปรีชา
106. คุณเกียรติศกั ดิ์
108. คุณเสนีย์

ตัง้ จิตร่วมบุญ
ชวศิรกิ ลุ ฑล
ภาคภูมิ
สิทธิแก้ว
กุศลธรรมรัตน์
จันทรสา
เจริญเบญจวงษ์
ลาภธนัญชัยวงศ์
ลิมปิ กาญจนโกวิท
สมอดิศร
พิทกั ษ์พงศ์ภธู ร
มาลีสี
โกศัลวิตร์
ภูมผิ วิ
รัตนพิบลู ย์เดช
พัฒนพิบลู ย์ชยั
จัยวัฒน์
นาคะสุวรรณ
นาฬกิ าวิท
พนาโรจน์วงศ์
พรางพันธุ์
ลาพุประการ
ชาตรัง
เจตยานุวตั ร
อนันตปรีชา
กูใหญ่
เขมพฤทธิ์
ชาฐวิทย์
รัตนาพร
วุฒิไฃยกาญจน์
แซ่ตงั้
พิมพ์เพราะ
ธาราพิมาณ
วังประเสริฐกุล
เฉลิมชัยนุกลู
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109. คุณอนุรุต
111. คุณสมศักดิ์
113. คุณนพชัย
115. คุณสมชาย
117. คุณปาททิพย์
119. คุณวิสตู ร
121. คุณวินยั
123. คุณพรเทพ
125. คุณรักษพล
127. คุณกิตติพงษ์
129. คุณรังสรรค์
131. คุณบุญสัน
133. คุณไพฑูรย์
135. คุณนิพนธ์
137. คุณกิตติพงษ์
139. คุณจีรวุฒิ
141. คุณประศาสน์
143. คุณธีรวิทย์
145. คุณมยุรี
147. คุณกิตยิ ศ
149. คุณธนวัฒน์
151. คุณเสถียรพงษ์
153. คุณพงษ์เทพ
155. คุณพสิษฐ์
157. คุณสุพฒ
ั น์
159. คุณฉัตรชัย
161. คุณปกรณ์
163. คุณนันติพฒ
ั น์
165. คุณภาณุชยั
167. คุณอดิศร
169. ดร.เทอดศักดิ์
171. คุณสมมาตร
173. คุณพลสิทธิ์
175. คุณธีรยุทธ
176. คุณนิสทิ ธิ์
178. ร.ต.นิธิ

อุทยั รัตน์
อัครวราวงศ์
วีระมาน
ทิมเทพ
ประสงค์ไทย
วิสทุ ธิไกรสีห์
วิรยิ ะประสิทธิชยั
สถิตย์ถาวรชัย
ดิถีสวัสดิ์
พนมชัยสว่าง
จันทร์นฤกุล
วริทธิสาร
ศิรฉิ ตั รชัยกุล
เจริญกิจการ
ตติยรัตน์
วงศ์พมิ ลพร
ธีรจันทรานนท์
เรืองวิทย์
เลิศเสนีกุล
สาคริก
เรืองเทพรัชต์
ธรรมสอน
กาลศิรศิ ลิ ป์
ธีรพาณิชย์พล
กิตติพงศ์พฒ
ั น์
พ่วงสุวรรณ
อังสนันท์
แสงโพธิ์
พิบลู วาณิช
อาศิรกานต์
ลิว่ หาทอง
จารุรตั นเกือ้
วีระยิ่งยง
สุรรัตน์
สมิทธ์สมบูรณ์
ใจแก้ว

110. คุณกังวาน
112. คุณอธิคม
114. คุณอภิชาต
116. คุณธัญญาลักษณ์
118. คุณธงชาติ
120. คุณนิพนธ์
122. คุณจุลเทพ
124. คุณสุดเขต
126. คุณพงศ์เกียรติ
128. คุณสมพงษ์
130. คุณสุชาติ
132. คุณกฤช
134. คุณพรพรรณ
136. คุณอมร
138. คุณพงศ์ศกั ดิ์
140. คุณสุภนันท์
142. คุณพินิจ
144. คุณศุภยงค์
146. คุณมานะ
148. คุณทศพล
150. คุณสัญญา
152. คุณณัฐ
154. คุณสุรนิ ทร์
156. คุณรัฏฐพิชญ์
158. คุณนพพร
160. คุณธิตวิ ฒ
ั น์
162. คุณณัฐวรรณ
164. คุณพิเชฐ
166. คุณสุพจน์
168. คุณสืบพงศ์
170. คุณสุรชัย
172. คุณสุนทร
174. คุณปิ ยะ
175. คุณสุวทิ ศั ท์
177. คุณอาทิตยา

กุศลธรรมรัตน์
ฤกษ์บตุ ร
ปี ปทุม
โชติพฤกษ์
กาพย์แก้ว
อุดมธนทรัพย์
เสนียว์ งศ์ ณ อยุธยา
สุจิพธิ รรม
เงินศุภลักษณ์
เอกปรัชญากุล
มโนมยางกูร
ราชแสนเมือง
เพรียมจริวฒ
ั น์
โควานิชเจริญ
วิญญูตระกูล
ตันวรรณรักษ์
วัฒนพิทกั ษ์
เลิศสินธนานนท์
พงศานรากุล
สอตระกูล
มิตรเอม
วงศ์พานิช
ฤกษ์สขุ รุง่ เรือง
ชัยศรีสขุ อาพร
เชือ้ อาษา
เงินนาโชคธนรัตน์
ศศิพบิ ลู ย์
วัฒนชัย
ปกพัฒนกุล
อติชาตการ
ศิรอาชารุง่ โรจน์
ตัง้ ใจจิต
สุขสม
สุรสิงห์โตทอง
ศรีสาคร
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181. คุณสมเกียรติ
183. คุณจักรรัตน์
185. คุณวิศรุต
187. คุณรุง่ ฤดี
189. คุณอธิป
191. คุณเหรียญชัย
193. คุณพนม
195. คุณศุภชัย
197. คุณวชิราภรณ์
199. คุณวิรตั น์
201. คุณอิทธิพล
203. คุณอุดม
205. คุณชัยอรุณ
207. คุณสกลยุทธิ์
209. คุณอนันต์
211. คุณไกรสร
213. คุณสมศักดิ์
215. คุณศิวฒ
ั น์
217. คุณเวช
219. น.อ.อัมพร
221. คุณสมเกียรติ
223. คุณอภิญญา
225. คุณมงคล
227. คุณพลชัย
229. คุณธีรารัตน์
231. คุณณรงค์
233. คุณสมัคร
235. คุณวิชยั
237. คุณสุรชา

ขวัญพฤกษ์
บุญวรพัฒน์
อนุศาสน์สริ ิ
กีรติพชิ ญ์
เรียววิไลสุข
พวงมะโหด
คูณเศรษฐ์
จันทรศร
อาจเนียม
โชตินิสากรณ์
ซูกลู
ภูมิ
ภูผาสุก
ทองเดช
ทองศรีสวุ รรณ
เหล่าปรีชา
ศิวะบวร
วิเวก
เจริญแสง
ศรีสมั ฤทธิ์
มหะเสนีย์
ซึ่งเจริญยิ่ง
ทองสวรรค์
สัตยาวุธ
ฟางสะอาด
บัวชู
เที่ยงวัฒนธรรม
สินไสยวงศ์

182. คุณภศ
184. คุณภวัคร
186. คุณภาณุพนั ธ์
188. คุณศราวุฒิ
190. คุณพิเชษฐ์
192. คุณกรกช
194. คุณปรเมษฐ์
196. คุณจรัล
198. คุณจิรยุท
200. คุณณรงค์ศกั ดิ์
202. คุณชัชชัย
204. คุณกิตพิ ฒ
ั น์
206. คุณนภดล
208. คุณพิรุณ
210. คุณธเนศ
212. คูณจตุพล
214. คุณหัฏฐชัย
216. คุณธนวัฒน์
218. คุณสากล
220. คุณวิวฒ
ั น์
222. คุณชุวานนท์
224. คุณนาวิน
226. คุณไชโย
228. คุณคงคา
230. คุณสมศักดิ์
232. คุณสมบูรณ์
234. คุณนพพร
236. คุณประทีป
238. คุณภาวัช

ร่วมความคิด
วงศ์พเิ ชษฐ์
ทรัพย์จรัสแสง
ชนะถาวราลักษณ์
หวังวีระ
พจนสุนทร
ศรีโดรัน
ตัง้ วงศ์ชเู กตุ
วิโรจน์วานิช
ศิรชิ ยั สุทธิกร
สินทวีธนาชัย
เรืองอุดม
ศุภฤทธิธ์ ารง
อานนท์
ยางสูง
ขลิบกลาง
ตันวัฒนะ
มีแก้ว
วงษ์ไชยคุณากร
เทพสิทธา
ณ เชียงใหม่
เลิศวิรยิ จิตต์
คูณพันธ์
สุขเสือ
แซ่ลมิ ้
ลีปรีชานนท์
วิทยานารถไพศาล
เมธารัตนารักษ์

เริ่มประชุม เวลา 19.00 น.
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับสมาชิก พร้อมเปิ ด
การประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2562
ระเบียบวาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจาปี 2561
 ที่ประชุมรับรอง
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ระเบียบวาระที่ 2

รายงานผลการดาเนินงานของสมาคมระหว่างเดือนสิงหาคม 2561 –กรกฎาคม 2562
ผลการดาเนินงานของสมาคม ฯ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
เผยแพร่ชื่อเสียงของคณะฯ และสถาบันฯ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบันฯ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก
ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอื่นใด ซึ่งมีวตั ถุประสงค์สง่ เสริมการศึกษาวัฒนธรรม และมนุษยธรรม

โดยมีการจัดกิจกรรมสมาคมฯ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
1.1 วันที่ 18 มกราคม 2562 กรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลีย้ งปี ใหม่ 2562 ของพี่น้อ งวิศวะลาดกระบัง กองทุนชงโค กฟภ.
ณ ร้านสวนอาหารเงาไม้ (ซ.งามวงศ์วาน 34) เวลา 18.00 น. บรรยากาศอบอุ่นมีพี่ๆน้องๆมาร่วมงานคับคั่ง
1.2 วันที่ 1 มีนาคม 2562 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลีย้ งพบปะสังสรรค์ ซึ่งจัด
ขึน้ เป็ นครัง้ แรกในรอบหลายปี ของพี่นอ้ งวิศวะลาดกระบังที่ทางานการไฟฟ้านครหลวง ณ ร้านอาหารครัวคุณกุง้ ท่าช้าง ถนนมหาราช
1.3 วั น ที่ 20 เมษายน 2562 ณ ลานหน้ า หอประชุ ม ใหญ่ คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สจล. ร่ ว มกั บ สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ และสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้จดั งาน “ชงโคไนท์ 2562 งานคืน สูเ่ หย้าคณะวิศวกรรมศาสตร์”
1.4 วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 18:00 น. ณ อาคาร สมาคมศิษย์เก่า สจล. โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษย์
เก่า พร้อม รศ.ดร.จารุวตั ร เจริญสุข อุปนายกสมาคมฯ ร่วมงานเลีย้ งสังสรรค์ศิษย์เก่า ครัง้ ที่ 4 พร้อมแสดงความยินดีกบั รศ.ดร.ศิริวฒ
ั น์
โพธิเ์ วชกุล ศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง รุ่น 16 ได้รบั ตาแหน่ง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ศ.ดร.สุชชั วีร ์ สุวรรณสวัสดิ์ ศิษย์เก่า
วิศวะลาดกระบัง รุน่ 29 ได้รบั ตาแหน่ง นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 และ คุณ สิทธิ ภาณุวฒ
ั นพงศ์ ศิษย์เก่าสถาปั ตยกรรมลาดกระบัง
ได้รบั ตาแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เก่า สจล.
1.5. กิจกรรมกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างศิษย์เก่าวิศวกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง ในแต่ละรุน่ ตลอดจนคณาจารย์
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
2. เป็ นการส่งเสริมและสนับสนุนความสามัคคีและสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก
3. เพื่อคัดเลือกนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟ 8 เกียร์ ในนามศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
4. เพื่ อ เป็ น การเชื่ อ มความสัม พัน ธ์อั น ดี ระหว่า ง สมาคมศิ ษ ย์เก่ า คณ ะวิ ศ วกรรมศาสตร์ สจล. กั บ สมาคมศิ ษ ย์เก่ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่างสถาบัน ในการจัดกิจกรรมกอล์ฟ 8 เกียร์
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1.6 วันที่ 21 มกราคม 2561 ณ สนามกอล์ฟสามพราน สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมกับ ชมรมกอล์ฟวิศวะ
ลาดกระบัง จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 2/2561 โดยมีรุน่ พี่รุน่ น้องศิษย์เก่าวิศวะลาดกระบัง มาร่วมเข้าแข่งขันกันอย่ างคับคั่ง
1.7 วันที่ 22 เมษายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ สนามเลกาซี กอล์ฟ คลับ โดยสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมกับ
ชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง จัดการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 3/2561
1.8 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา11:30 น. ณ สนามเลกาซี กอล์ฟ คลับ การแข่งขันกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง ครัง้ ที่ 1/2562
(ชมรมศิษย์เก่าวิศวฯ ลาดกระบัง) ระหว่าง “รุน่ 1-26 VS รุน่ 27-55”
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1.9 การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อหาทุนสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
3. เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษา คณาจารย์ และพันธมิตรทางธุรกิจ และ ทางการศึกษาของคณะฯ
สถาบันฯ และสมาคมฯ
- สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จะจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี การกุศลประจาปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกอล์ฟวินเซอร์ป าร์ค แอนด์ กอล์ฟ คลับ
สุวนิ ทวงศ์
2. เผยแพร่ชอื่ เสียงของคณะและสถาบันฯ
2.1 วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ การไฟฟ้านครหลวง คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดี ศิษย์เก่า
พระจอมเกล้าลาดกระบัง ที่ได้รบั ตาแหน่งใหม่ คุณเทพศักดิ์ ฐิตะรักษา รุน่ 15 รองผูว้ า่ การปฏิบตั กิ าร การไฟฟ้านครหลวง
2.2 การจั ด กิ จ กรรม Dinner Talk วัน ที่ 21พฤศจิ ก ายน 2561 ณ ราชกี ฑ าสโมสร ถนนอั ง รี ดูนั ง ค์ สมาคมศิ ษ ย์เก่ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ จัดงาน Chongko Bussiness Dinner Talk 2018 ในหัวข้อ “ Shaping Our Tomorrow Today”
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ และ แนวทางการขับเคลื่อนธุรกิจ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ
การปฏิรูปแนวทางการดาเนินธุรกิจ (หรือ Business Model) เพื่อมุ่งสู่การเจริญเติบโตขององค์กรฯ ในระยะยาว เสริมสร้างคุณ ค่าแก่ทุก
ภาคส่วน ที่เกี่ ยวข้อง และเป็ นการสร้างแรงบันดาลใจ และ จุดประกายทางความคิดแก่ผรู้ ่วมงานได้นาไปต่อยอด เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์
ความเข้มแข็งแก่ภาคธุรกิจ และ สังคม โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปสมทบกองทุน “พี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
สจล.” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2.3 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคมศิษ ย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. เข้ามอบกระเช้าแด่
ดร.คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคุณวิชิต ตัง้ สุขนิรนั ดร ที่ปรึกษาคณบดีและนายกสมาคมฯ คนแรก เพื่อระลึกถึงคุณ
ความดีและสัมพันธไมตรีที่ดีระหว่างคณะฯ กับสมาคมฯที่มีให้กนั ตลอดปี ที่ผา่ นมาและที่จะมีให้กนั ตลอดไป
2.4 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ เข้าแสดงความยินดี กั บ
คุณ มานะ พงศานรากุ ล ศิ ษ ย์เก่ า รุ่น 25 ( อดี ต นายกสมาคมศิ ษ ย์เก่ า คณะวิศ วกรรมศาสตร์ สจล.) ในโอกาสที่ ไ ด้รับ ต าแหน่ ง
ผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวเิ ลจคาร์ด จากัด
2.5 วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงยุตธิ รรม ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีกบั
คุณสมศักดิ์ เทพสุทิน ศิษย์เก่าวิศวกรรม รุน่ 13 ทีได้รบั ดารงตาแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของคณะฯ และสถาบัน
3.2 การจั ด ตั้ง กองทุ น พี่ ให้น้อ ง เพื่ อ นั ก ศึ ก ษาคณะวิศ วกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้า ลาดกระบัง โดย สมาคมศิษ ย์เก่ า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
วัตถุประสงค์ของกองทุน “พีใ่ ห้น้อง” ประกอบด้วย
1. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความมีสว่ นร่วมของศิษย์เก่าในการสนับสนุนกิจกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2. เพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี เรียบร้อย มีจิตสาธารณะ ผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. เพื่อส่งเสริมนักศึกษาในการทากิจกรรมเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ
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ประเภทของทุน ประกอบด้วย 3 ประเภท
ประเภทที่ 1 ทุนสนับสนุนเพื่อการศึกษา
ประเภทที่ 2 ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการแข่งขันหรือนาเสนอผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กบั สถาบันฯ และคณะฯ
ประเภทที่ 3 ทุนสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อ มคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อมผูบ้ ริหารคณะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “ กองทุน พี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ” โดยมอบทุนให้กบั นักศึกษา ประจาปี 2561 จานวน 2 ทุน จานวนเงินทัง้ สิน้ 256,270
บาท
- วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. พร้อ มคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และ คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ พร้อมผูบ้ ริหารคณะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา กองทุน พี่ให้น้อง เพื่อ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมอบทุนให้กบั นักศึกษา ประจาปี 2562 ดังนี ้
ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน จานวน 2 คน (สนับสนุนค่าเทอมตามอัตราที่ลงทะเบียนจริง ต่อเนื่องจนจบ)
1.นางสาวสุวภัทร์
เนื่องนิกร
ชัน้ ปี ที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จานวน 19,500 บาท
2.นางสาวจีรวรรณ
กาญจนศรทอง ชัน้ ปี ที่ 4
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จานวน 19,500 บาท
ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ จานวน 2 คน (ทุนละ 20,000 บาท ต่อ/ปี ) ต่อเนื่องจนจบ
(สนับสนุนทุนการศึกษาโดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธ์ ศิษย์เก่า รุน่ 26 และ คุณสุปรีชา ลิมปิ กาญจนโกวิท ศิษย์เก่า รุน่ 30)
1.นายชินาธิป
ลาวัลย์สขุ
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
2.นายทวีศกั ดิ์
ค้างศรี
ชัน้ ปี ที่ 3
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา จานวน 15 โครงการ จานวนเงินทัง้ สิน้ 190,000 บาท
3.2 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ตึก 12 ชัน้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอการสนับสนุนจากสมาคมฯ
ช่วยประสาน และเชิญ ศิษย์เก่าที่ประสบความสาเร็จมาให้โอวาท และแนะนาให้นอ้ งปี หนึ่งได้เติมเต็ม Passion For the Excellence ใน
หัวข้อ ‘วิศวฯลาดกระบัง สอนและ ทาอย่างไร ทาให้คณ
ุ ประสบความสาเร็จอย่างดียิ่ง’
3.3 วันที่ 26 เมษายน 2562 ณ หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ นายกสมาคม
ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมงานพิธีพร้อมให้โอวาทนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 4 ในงานพิธีปัจฉิมนิเทศอาลาอาลัยวิศวฯ “54” ประจาปี
2561
3.4 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดย ดร.ปกรณ์ อาภาพัน ธุ์ นายกสมาคมศิษย์เก่า ,
คุณ ศักดิ์ชัย จันทรสา อุปนายก คนที่ 1 และ รศ.ดร.จารุวัตร เจริญ สุข อุปนายก คนที่ 2 พร้อ มด้วย ศิษย์เก่าวิศวะ ร่วมพิธีปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจาปี 2562 พร้อมมอบของที่ระลึก เกียร์ KMITL ENGINEERING 58 แก่นกั ศึกษาใหม่ ทุกท่าน จานวน 1,420 คน
4. ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการแก่มวลสมาชิก
4.1 การจัดอบรมสัมมนา
- วัน ที่ 28 มี น าคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด กิ จ กรรมเสริม สร้างความรู ้ ให้กับ นัก ศึก ษาปั จ จุบัน เจ้าหน้า ที่
คณาจารย์ ในหัวข้อเรื่องความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับหม้อนา้ และการออกแบบ Safety Valve ตามหลัก ASME โดย ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ ยวกับ
หม้อ ต้ม แรงดัน สูง ที่ ใช้ในอุต สาหกรรม ส าหรับ วิศ วกรหม้อ น ้า บรรยายโดย รศ.ดร.จารุ วัต ร เจริญ สุข อาจารย์ป ระจ าภาควิช า
วิศวกรรมเครื่อ งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง และ การออ กแบบ Safety Valve
สาหรับ หม้อ ต้ม แรงดัน สูง และ ภาชนะบรรจุค วามดัน ตามมาตรฐาน ASME SECTION VIII DIV. 1 และ ASME SECTION I และ
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กฎหมายที่ เกี่ ยวข้อง บรรยายโดย นายภาคภูมิ ฉวีทอง Safety Relief Device Specialist บริษัท EXION THAILAND (BHGE Oil and
Gas’s Representative)
4.2 การจัดกิจกรรมพานักศึกษาดูงานนอกสถานที่
- วันที่ 20 มิถุนายน 2562 ทางภาควิช าเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.ได้พานักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท คอนวูด
จากัด (จังหวัดสระบุรี) โดยทางสมาคมฯ ได้เป็ นสื่อกลางในการประสานงานกับทางบริษัทฯ ในการนานักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ และ
สมาคมฯ ได้ให้การสนับสนุน นา้ ดื่ม และข้าวกล่อง ให้กบั น้อง ๆ นักศึกษาภาคเคมี
5. ร่วมมือกับสมาคม องค์การ หรือสถาบันอืน่ ใด ซึ่งมีวัตถุประสงค์ส่งเสริม การศึกษาวัฒนธรรม และมนุษยธรรม
5.1 ประชุมร่วมการผูบ้ ริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ประจาทุกเดือน
5.2 ประชุมร่วมการประชุมกับสมาคมศิษย์เก่า สจล. ประจาทุกเดือน
5.3. สนับสุนนกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ
กรีนวัลเลย์ คันทรี คลับ บางพลี สมุทรปราการ
5.4 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟ
ประเพณี วศิ วะ 8 เกียร์ โดยผูแ้ ทนสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. และผูแ้ ทนชมรมกอล์ฟวิศวะลาดกระบัง ร่วมงานแถลงข่าว
การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครัง้ ที่ 2
5.5 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมพบปะสังสรรค์ กับคณะกรรมการจาก
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน (แปดเกียร์) โดยครัง้ นี ้ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ น
เจ้าภาพในการจัดงาน
5.6 วันที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ สนามราชคราม กอล์ฟคลับ สมาคมนิสติ เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็ นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครัง้ ที่ 2โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีในหมูว่ ิศวกรที่เป็ นกาลังหลักในการ
พัฒนาประเทศ โดยความร่วมมือกันระหว่างศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน ดังนี ้
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล)
– สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)
และในปี นี ้ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้รบั ถ้วยชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 8 เกียร์ ครัง้ ที่ 2
5.7 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมพบปะสังสรรค์ กับคณะกรรมการจาก
สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 8 สถาบัน (แปดเกียร์) โดยครัง้ นี ้ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็ น
เจ้าภาพในการจัดงาน
5.8 วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลีย้ งสังสรรค์แสดงความยินดี
กับ นายกสภาวิศวกรและคณะกรรมการ โดยชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอมเกล้า
5.9 วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา คณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงานเลีย้ งสังสรรค์ สมาคมศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8 เกียร์ โดยครัง้ นี ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็ นเจ้าภาพในการจัดงาน
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5.10 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 14:30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบัง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน
รายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจาปี 2561 จานวนเงิน 100,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ใน
การนีพ้ ระองค์ได้ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน
5.11 การจัดการวิง่ เชื่อมสัมพันธ์ วัตถุประสงค์ คือ
1. สร้างกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ของชาววิศวะลาดกระบังทุกกลุม่ ในรูปแบบชวนกันมาออกกาลังกาย
2. เชื่อมชาววิศวะลาดกระบังกับสังคมภายนอก ผ่านงานวิง่ ที่สร้างความประทับใจแก่นกั วิง่ ผูร้ ว่ มงาน และถ่ายทอดสูส่ งั คมนักวิง่
ผ่านชมรมวิง่ และสังคม online
3. รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ตัง้ กองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของนักศึกษาวิศวะลาดกระบัง
โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
- วันที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์
ฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมรมกระทิงเปลี่ยว และนักศึกษาปัจจุบนั จัดกิจกรรมเดินวิง่ การกุศล “ร่มรัว้ ฯ รัน 2018” โดยรายได้หลัง
หักค่าใช้จ่ายจะนาไปสมทบกองทุน “พี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ฯ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชมรมกระทิงเปลี่ยว และนักศึกษาปัจจุบนั จัดกิจกรรมเดินวิง่ การกุศล “ร่มรัว้ ฯ รัน
2019” โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปสมทบกองทุน “พี่ให้นอ้ ง เพื่อนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.” เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์
สมาคมฯ พัฒ นาระบบต่าง ๆ และดูแล WEB SITE : www.kmitl.com ซึ่ง web site ของสมาคมศิษย์เก่าฯ จะเป็ น ศูนย์กลาง
ติดต่อ สื่อสารกันระหว่างศิษย์เก่าปั จ จุบันและศิษย์เก่าคณะวิศวกรรม ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจ กรรมต่าง ๆของสมาคมฯแก่สมาชิก
รับทราบ และมีการสร้างฐานข้อมูลศิษย์เก่าที่สามารถเข้าตรวจสอบ สืบค้นแกไขผ่านหน้า www.kmitl.com ได้เพื่อเป็ นหลักฐานข้อมูลใน
การติดต่อ ส่งข่าวสารและเชิญ ชวนศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจ กรรมร่วมทั้งสร้างประโยชน์ทางด้านธุรกิจ ให้กับศิษย์เก่า เช่น การแนะนาธุรกิจ ,
ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจระหว่างศิษย์เก่าด้วยกัน เป็ นศูนย์กลางการรับสมัครงานสาหรับศิษย์ เก่าและศิษย์ปัจจุบนั ซึ่งสรุปจานวนสมาชิกใน
ระบบ

การจัดทา Group Line
ร่มรั้วชงโค โดยขณะนี ้ มีเพื่อนในกรุ๊ป ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งทางใน การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ
ของพี่นอ้ งวิศวกรรมพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3
แถลงบัญชีงบดุล รายรับ- รายจ่าย ประจาปี 2561
คุณปิ ยะดา มหาปิ ยศิลป์ รายงานงบดุลและบัญชีรายรับ – รายจ่าย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจาปี 2561
สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562
สินทรัพย์
หมายเหตุ

30 มิ.ย 2562

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1

4,349,721.26

2,238,583.91

1,730,992.65

เงินลงทุนชั่วคราว

2

1,718,197.02

1,694,474.38

1,671,079.27

42.95

90,084.94

248,907.64

6,067,961.23

4,023,143.23

3,650,979.56

29,175.27

29,175.27

6,131.15

29,175.27

29,175.27

6,131.15

6,097,136.50

4,052,318.50

3,657,110.71

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อุปกรณ์-สุทธิ

3

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หนีส้ ินและเงินทุนสะสม
หนีส้ ินหมุนเวียน
เช็คจ่ายล่วงหน้า

22,590.00

-

-

19,870.00

45,845.90

60,450.20

42,460.00

45,845.90

60,450.20

42,460.00

45,845.90

60,450.20

ยอดยกมาจากปี กอ่ น

4,006,472.60

3,596,660.51

3,048,013.85

รายได้สงู (ตา่ )กว่าค่าใช้จ่าย

2,048,203.90

409,812.09

548,645.66

6,054,676.50

4,006,472.60

3,596,659.51

6,097,136.50

4,052,318.50

3,657,109.71

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น

4

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
เงินทุนสะสม

รวมเงินทุนสะสม
รวมหนีส้ ินและเงินทุนสะสม
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
งบรายได้และค่าใช้จ่าย
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562
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หมายเหตุ

30-มิ.ย.-62

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2562
12

1. เงินสดและรายการทีเ่ ทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย :

30-มิ.ย.-62

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2560

บาท

บาท

บาท

สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหทารลาดกระบัง
หมายเหตุ ประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562
5. รายได้เงินบริจาค
รายได้จากการบริจาคการกุศล
รายได้จากการบริจาคงานวิ่ง ร่มรัว้ รัน 1 ,2
รายได้จาการบริจาคงานกอล์ฟ 8 เกียร์

30-มิ.ย.-62
65,423.00
2,876,935.92
160,000.00

พ.ศ. 2561
36,200.00
2,521,893.71
-

พ.ศ. 2560
167,999.00
-
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 ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 4
พิจารณาจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชี ประจาปี 2562
สมาคมศิษ ย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. ได้พิจ ารณาจัด จ้างผู้ตรวจสอบบัญ ชี ประจ าปี 256 2 โดยเสนอชื่ อ
ผูต้ รวจสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายในการจัดทาบัญชี ดังนี ้
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1. ผูต้ รวจสอบบัญชีรบั อนุญาตและสิทธิป์ ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
นางรุง่ ทิพย์ สีหะโชติ
2. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชี
- ค่าจัดทาบัญชีประจาเดือน
20,000 บาท
- ค่าตรวจสอบบัญชี
12,000 บาท
รวมทั้งสิน
32,000 บาท
ทางสมาคมฯ ขออนุมตั จิ ดั จ้างผูต้ รวจสอบบัญชี ประจาปี 2562

 ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 5
เลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า ชุดใหม่ ประจาปี 2562-2564
ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เนื่องด้วยวาระการดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจาปี 2560-2562 ได้
ถึงกาหนดครบวาระ 2 ปี จึงขอดาเนินการเลือ กตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ ประจาปี 2562 -2564 ตามระเบียนข้อบังคับ
สมาคมฯ หมวด 5 การบริหารสมาคม ข้อ 18 ในสมัยที่มีการเลือ กตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคม ให้ที่ประชุมใหญ่แต่งตัง้ สมาชิกสามัญ
ไม่นอ้ ยกว่า 5 คนเพื่อเป็ นกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ และตรวจนับคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนถ้ามีผใู้ ดมีคะแนนนิยมเท่ากันทาให้
เกิน 25 คน ต้องจัดให้มีการจับฉลากในระหว่างผูท้ ี่มีคะแนนนิยมเท่ากันนัน้
กรรมการดาเนินการเลือกตัง้ จานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1. คุณดาเนิน
แก้วทวี
15

2. คุณอารี
สวัสดี
3. คุณปพัฒน์
เจริญศักดิว์ โิ รจน์
4. คุณวิชิต
ตัง้ สุขนิรนั ดร
5. คุณนพชัย
วีระมาน
คณะกรรมการดาเนินการเลือกตัง้ โดยคุณดาเนิน แก้วทวี เป็ นประธานดาเนินการเลือกตัง้ ตามข้อบังคับ หมวด 5 การบริหาร ข้อ
17. การเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมจากที่ประชุมใหญ่ทงั้ หมดนัน้ เป็ นสิทธิและหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ที่จะคัดเลือกจากสมาชิก
สามัญของสมาคม โดยวิธีให้สมาชิกเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่ละรายต้องมีสมาชิกรับรอง ไม่นอ้ ยกว่า
ห้าคน จึงมีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ถ้ามีการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกมากกว่ายี่สบิ ห้าคน ให้มีการออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใดวิธีห นึ่ง
ตามที่ประชุมใหญ่ หรือคณะกรรมการบริหารสมาคมกาหนดขึน้ เพื่อให้ผไู้ ด้คะแนนนิย มสูงสุดตามลาดับใน ยี่สิบห้าคนแรกเป็ นกรรมการ
หากมีการเสนอชื่อไม่ต่า และไม่เกินจานวนตามข้อ ๑๕ แล้วให้ถือว่าผูถ้ กู เสนอชื่อนัน้ ได้รบั คัดเลือกเป็ นกรรมการบริหารสมาคม ดังรายนาม
ต่อไปนี ้
1. คุณธิตวิ ฒ
ั น์
เงินนาโชคธนรัตน์
2. คุณณัฐวรรณ
ศศิพบิ ลู ย์
3. คุณฉัตรชัย
พ่วงสุวรรณ
4. คุณปกรณ์
อังสนันท์
5. คุณสุรชัย
พิทกั ษ์พงศ์ภธู ร
6. คุณสุธรรม
จุฑมาตยางกูร
7. คุณอนันต์
ลาภธนัญขัยวงศ์
8. ดร.เทอดศักดิ์
ลิว่ หาทอง
9. คุณสุวทัศท์
สุรสิงห์โตทอง
10. คุณสมัคร
บัวชู
11. คุณธีรารัตน์
สัตยาวุธ
12. คุณคงคา
คูณพันธ์
13. คุณสมเกียรติ
ขวัญพฤกษ์
14. คุณทศพล
ผลมั่ง
15. คุณธนวัฒน์
ตันวัฒนะ
16. คุณสุปรีชา
ลิมปิ กาญจนโกวิท
17. คุณจิรฏั ฐ์
สิรเิ ฉลิมพงศ์
18. คุณศราวุฒิ
ชนะถาวราลักษณ์
19. คุณยศศิริ
อาริยะกุล
20. คุณภานิชา
มากคล้าย
21. คุณนาวิน
ณ เชียงใหม่
22. คุณอภิญญา
มหะเสนีย์
23. คุณปรมินทร์
อินโสม
24. คุณศุภชัย
สมอดิศร
25. คุณเกียรติศกั ดิ์
รุน่ พระแสง
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และกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่ได้รบั เลือก 25 คน จะดาเนินการประชุมและเลือกนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ ต่อไป
 ที่ประชุมรับรอง
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น (ถ้ามี)
- ไม่มีผเู้ สนอ ปิ ดการประชุม 20:30 น.

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
.........................................................
คุณจารุณี สกุลสุรยิ ะทรัพย์
เจ้าหน้าที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
..........................................................
ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
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