
 

 

รายงานการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ทั่วประเทศ  คร้ังที่  ๕ / ๒๕๕๗ 

วนัพฤหัสบดีที่  ๗  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗    

ณ   ห้องประชุมสโรบล  อาคารส านักงานอธิการบดี   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

                                                                        ..................................     

    

รายนามผู้เข้าประชุม 

๑. ดร.คงเดช  สิทธิมาตย ์   ท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเ์ก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น  

                                                                      (ส่วนกลาง)          

๒. นางบรรจง  สุขดี                                       ท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเ์ก่าโชติเวช                                           

๓. นายฐิติพนัธุ ์ ธชัสิริปุณณวิช    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

๔. ผศ.ดร.ไพเลิศ  สุมานนท ์   นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร   

๕. นายกูเ้กียรติ  ประภสัระกลู    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

๖. นายส ารวย  รุจิระธนลกัษณ์                    นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

                                                                    วิทยาเขตน่าน     

๗. นายสรายทุธ  นิลศิริ                               นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น 

๘. นายปราโมทย ์ วุฑฒิสาร  นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเทคนิคกรุงเทพ และอุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่า  

                                 ผูป้กครองและคณาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

๙. นางวรรณา  มณีนุตร์     นายกสมาคมศิษยเ์ก่าโชติเวช      

๑๐. นายวิชยั  เพช็รทองค า   อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

๑๑. ผศ.นงนุช  ศรีสตัตบุตร   อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

๑๒. นายสรัญ  นาคประสม                           อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 

                                                                      วิทยาเขตอุเทนถวาย 

๑๓. ผศ.ว่าท่ีร.ต.วิสุทธ์ิ  แกว้มณี  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        

๑๔. ผศ.ดร.วสนัต ์ บุญลิขิต              เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

๑๕. นางสาวณัฎฐยา  สุวรรณสโรช  เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๑๖. นางสาวมกุดา  เสริมบุญครอง  ผูช่้วยเหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ  

๑๗. นางณัฐมลตร์  ศิริศกัด์ิสิทธ์ิ  ปฏิคมสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ      

                                             



๑๘. นางน ้ าทิพย ์ ชูเวทย ์   กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๑๙. ดร.สุริศกัด์ิ    บุญกิตติพร  กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

๒๐. นายปฏิพล  กมลโต     ผูแ้ทนสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

                                                                      วิทยาเขตสุรินทร์ 

๒๑. นางจินตนา  เพชร์หลิม  เหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่าเพาะช่างในพระอุปถมัภพ์ระวรวงศเ์ธอ   

                                                                      พระองคเ์จา้สุทธิสิริโสภา      

๒๒. พ.อ.หญิงพิกุล  ไพศาลเวชกรรม          ผูแ้ทนสมาคมศิษยเ์ก่าเพาะช่างในพระอุปถมัภพ์ระวรวงศเ์ธอ   

                                                                      พระองคเ์จา้สุทธิสิริโสภา         

๒๓. นางศุลีพร  น ามา              ผูแ้ทนนายกสมาคมศิษยเ์ก่าโชติเวช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

๒๔. นางสาวพชัรินทร์  ว่องไว                    เจา้หนา้ท่ีสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                                                                                           

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 

วาระที่  ๑  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

                  นายสรัญ  นาคประสม  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วิทยาเขต 

อุเทนถวาย  ปฏิบติหนา้ท่ีประธาน  กล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทุกท่านท่ีใหเ้กียรติเขา้ร่วมประชุมนายกสมาคมศิษย์

เก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ ในคร้ังน้ี  

 

วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ ๔/๒๕๕๗ 

                       ผศ.ดร.วสนัต ์ บุญลิขิต  เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี  รับรองรายงานผล

การประชุมร่วมนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ทัว่ประเทศ   คร้ังท่ี   ๔/๒๕๕๗   เมื่อวนัท่ี  ๑๙  

มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗    ณ  หอ้งประชุมศกัด์ิทิพย ์ ไกรฤกษ ์ ชั้น ๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐  พรรษา  

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

 

มตทิี่ประชุม    

                    รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี  ๔/๒๕๕๗   เมื่อวนัท่ี  ๑๙  มิถุนายน   ๒๕๕๗   โดยมกีารแกไ้ข 

รายงานการประชุมดงัน้ี 

                     ๑. หนา้ท่ี  ๑  หมายเลข  ๙. จากค าว่า “นายสราวุธ”  เป็น  “นายสรายทุธ”    

                     ๒. หนา้ท่ี  ๒  หมายเลข  ๒๘. และหมายเลข  ๓๒. ช่ือซ ้ากนัคือ  ผศ.ดร.วิชาญ  ช่วยพนัธ ์กรรมการสมาคม

ศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ   



                    ๓. หมายเลข  ๓๖. จากค าว่า  “ นางจินตนา  เพชร์หล่ม  ผูแ้ทนสมาคมศิษยเ์ก่าเพาะช่างฯและสมาคมศิษยเ์ก่า

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ”  เป็น “ นางสาวจินตนา   เพชร์หลิม  เหรัญญิกสมาคมศิษยเ์ก่าเพาะช่าง 

ในพระอุปถมัภพ์ระวรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้สุทธิสิริโสภา ”       

 

วาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนื่อง 
 
                     -ไม่ม-ี 
 
วาระที่  ๔  เร่ืองเพือ่พจิารณา       
                     ๔.๑ การจดัตั้งสมาคมสหพนัธ์ศิษย์เก่ามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
                  ตามท่ีสมาคมศิษยเ์ก่าฯ แต่ละแห่งไดน้ าร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบัไปพิจารณาเพ่ิมเติมเพื่อใชใ้นการน าเสนอในท่ี
ประชุมคร้ังน้ี  ท่ีประชุมไดม้กีารแสดงความคิดเห็นกนัอยา่งกวา้งขวางถึงสมาชิกของสมาคมสหพนัธศ์ษิยเ์ก่ามหาวิทยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล   ว่าสมาชิกจะตอ้งเป็นสมาคมนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนแลว้เท่านั้น   จากนั้นท่ีประชุมไดป้รึกษาหารือ
และเห็นชอบท่ีจะแต่งตั้งกรรมการเพ่ือพิจารณร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบัของสมาคมสหพนัธศ์ิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคล  โดยมรีายช่ือกรรมการร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ดงัต่อไปน้ี 

๑. นางบรรจง  สุขดี  ท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเ์ก่าโชติเวช                                           
๒. นายฐิติพนัธุ ์ ธชัสิริปุณณวิช นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

 ๓. นายกูเ้กียรติ  ประภสัระกลู นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
๔. นายส ารวย  รุจิระธนลกัษณ์ นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 
                                                          วิทยาเขตน่าน     
๕. นายยอดชาย  กอ้งกงัวาล นายกสมาคมศษิยเ์ก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธญับุรี 
๖. ดร.สิริเบญจา  กอวฒันา  นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
๗. นายสรายทุธ  นิลศิริ  นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเทคโนฯ ไทย-เยอรมนั ขอนแก่น 
๘. นายปราโมทย ์ วุฑฒิสาร นายกสมาคมศิษยเ์ก่าเทคนิคกรุงเทพ  
๙. นายวิชยั  เพช็รทองค า  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
๑๐. ผศ.นงนุช  ศรีสตัตบุตร  อุปนายกสมาคมศษิยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
๑๑. นายสรัญ  นาคประสม  อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 
                                                        วิทยาเขตอุเทนถวาย 
๑๒. ผศ.ว่าท่ีร.ต.วิสุทธ์ิ  แกว้มณี อุปนายกสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร        
๑๓. ผศ.ดร.วสนัต ์ บุญลิขิต  เลขานุการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
๑๔. ดร.สุริศกัด์ิ    บุญกิตติพร กรรมการสมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
 

มตทิี่ประชุม    
                     อนุมติัดงัเสนอ 
 



 วาระที่  ๕  เร่ืองอืน่  ๆ  (ถ้าม)ี 
                       นดัหมายประชุมกรรมการเพื่อร่างระเบียบ  ขอ้บงัคบัของสมาคมสหพนัธศ์ิษยเ์ก่ามหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคล ในวนัจนัทร์ท่ี  ๑๕   กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา  ๑๒.๐๐  ณ  หอ้งประชุม  ส.มทรธ.  ชั้น  ๒   อาคารสโมสร
ขา้ราชการราชมงคล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี   และนดัหมายการประชุมร่วมนายกสมาคมศิษยเ์ก่า
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  ทัว่ประเทศ  คร้ังท่ี ๖/๒๕๕๗ ในวนัพุธท่ี  ๒๔   กนัยายน    พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลา   
๑๒.๐๐ น.  ณ  หอ้งประชุม  ส.มทรธ.  ชั้น ๒   อาคารสโมสรขา้ราชการราชมงคล  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี      
 
 
 ปิดประชุมเวลา    ๑๕.๐๐  น. 
 

 

 

 

นางสาวพชัรินทร์  ว่องไว เขยีนรายงาน 
                                                                                             ผศ.ดร.วสันต์  บุญลขิติ     ตรวจรายงาน 

 


