รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ ครั้งที่ 2/2556
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมเสลา 1 ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร
**********************************************************************
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม
1.ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
2.ดร.ดำรงศักดิ์
เป๊กทอง
3.รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ สังขวดี
4. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลอง ชำตรูประชีวิน
5. ดร.สุวิมล
ธนะผลเลิศ
6.นำงจิตมำกร
รอบบรรเจิด
7. นำงพรปวีณ์
ทองด้วง
8.นำงสำวชัญฐิกำ
สุวรรณนิน
9. นำงสำวนันทวรรณ ประภักรำงกูล
10. นำงสำวอริยำ
ศรีสมเพ็ชร
11. นำยสนธยำ
อุ่นวงศ์
12. นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง
13. นำงสำวสิริลักษณ์ รุ่งธนวำณิชย์
14. นำงสำววันวิภำ
สำยหยุด
15. นำงสำวสุธำสินี
น่วมด้วง
16. นำงสำวพัชรำ
จินำพันธุ์
17.นำยนภดล
ศรีสว่ำง
เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สรุปเรื่อง
ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ได้กล่ำวแนะนำผู้ช่วยอธิกำรบดี ดร.ดำรงศักดิ์
เป๊กทอง ซึ่งจะดูแลด้ำนงำนกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ และแจ้งกำรจัดโครงกำรศิษย์เก่ำสัญจร เขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง (ช่วงที่ 2) ในวันเสำร์ที่ 1 พฤษภำคม 2556 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร พร้อมทั้งแจ้งกำรพ้นวำระกำร
ดำรงตำแหน่งของนำยกสมคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร นำงจิตมำกร รอบบรรเจิด

มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่องที่ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.1 สรุปรายงานระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2556
ตำมที่ งำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้จัดทำสรุปผลกำรดำเนินงำนระบบ
ฐำนข้อมูลสำรสนเทศศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร ตั้งแต่เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2555 มีผลกำรดำเนินงำน รวมถึง
ปัญหำและอุปสรรคบำงประกำร ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรติดต่อประสำนงำนเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำวต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.2 สรุปรายงานประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมผู้นานิสิตก่อนเป็นศิษย์เก่าประจาปี
2556
สรุปเรื่อง
ตำมที่ กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนินกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมผู้นำนิสติก่อนเป็นศิษย์
เก่ำ ประจำปี 2556 ในระหว่ำ งวัน ที่ 9 – 10 กุมภำพันธ์ 2556 ณ โรงแรมไพลิน และมหำวิทยำลัยนเรศวร บัดนี้
โครงกำรกำรดังกล่ำวได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จึงขอรำยงำนผลกำรประเมินโครงกำร
ดังกล่ำว
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ โดยให้เปลี่ยนแปลงค่ำเฉลี่ยจำกเดิม 0.00-1.50 เป็น 1.00-1.50 และแก้ไขประโยชน์ที่ได้รับ
ให้ดำเนินกำรจัดเรียงลำดับจำกควำมถี่มำกไปหำน้อย
ระเบียบวาระที่ 1.2.3 สรุ ปรายงานประเมิน ผลโครงการคุณ ภาพภายในกองพัฒนาศิษย์เ ก่า สัมพัน ธ์ ประจาปี
งบประมาณ 2555 และสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจาปี 2555
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนินกรจัดทำโครงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี
งบประมำณ 2555 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม 2556 และตำมที่งำนตรวจสอบเพื่อพัฒนำงำนด้ำนบริหำรทั่วไป สำนักงำน
ตรวจสอบภำยใน ได้ดำเนินกำรตรวจสอบกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ในระหว่ำงวันที่ 4-15 มีนำคม 2556 บัดนี้ได้เสร็จ

สิ้นแล้วนั้น กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จึงใคร่ขอรำยงำนผลกำรประเมินผลโครงกำรคุณภำพภำยในกองพัฒนำศิษย์เก่ำ
สัมพันธ์ ประจำปีงบประมำณ 2555 และสรุปผลกำรตรวจสอบภำยใน ประจำปี 2555
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.4 สรุปรายงานประเมินผลโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง (ช่วงที่ 1)
จังหวัดลาปาง
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรศิษย์เก่ำสัมพันธ์สัญจรเขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง (ช่วงที่ 1) จังหวัดลำปำง เมื่อวันที่ 1 มีนำคม 2556 ณ โรงแรมนครเถิน อำเภอเถิน จังหวัดลำปำง บัดนี้กำร
ดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นแล้ วนั้น กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จึงใคร่ขอรำยงำนผลกำรประเมิน
โครงกำรศิษย์เก่ำสัมพันธ์สัญจรเขตภำคเหนือตอนล่ำง (ช่วงที่ 1) จังหวัดลำปำง
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.5 กาหนดการจัดโครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์สัญจรเขตภาคเหนือตอนล่าง (ช่วงที่ 2)
จังหวัดพิจิตร
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จะดำเนินกำรจัดโครงกำรศิษย์เก่ำสัมพันธ์สัญจรเขตภำคเหนือ
ตอนล่ำง (ช่วงที่ 2) จังหวัดพิจิตร ในวันที่ 1 มิถุนำยน 2556 ณ โรงแรมโอฆะนคร จังหวัดพิจิตร และเพื่อให้กำร
ดำเนินงำนภำยใต้โครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดกำร
โครงกำรดังกล่ำว
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 1.2.6 สรุปรายงานประเมินผลการจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งเพื่อบริหารจั ดการความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนินกำรจัดทำโครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเพื่อบริหำรจัดกำร
ควำมสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำ ในระหว่ำงวันที่ 17 – 18 พฤษภำคม 2556 ณ บ้ำนไม้ธำรำรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงครำม
บัดนี้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นแล้วนั้น กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จึงใคร่ขอรำยงำนผลกำรจัด
โครงกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งเพื่อบริหำรจัดกำรควำมสัมพันธ์กับศิษย์เก่ำ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ ท่ำนรองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต ให้กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จัดปรับเปลี่ยนรูปแบบ
กิจกรรมโดยให้บุคคลภำยนอกมีส่วนร่วมมำกขึ้น

ระเบียบวาระที่ 1.2.7 การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามพันธกิจด้านงานศิษย์เก่า
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ จะดำเนินกำรจัดทำพัฒนำศักยภำพบุคลำกรตำมพันธกิจด้ำนงำน
ศิษย์เก่ำ ในระหว่ำงวันที่ 5 – 7 มิถุนำยน 2556 ณ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ลำกรได้ ศึ ก ษำหำควำมรู้ แ ละประกำรณ์ จ ำกหน่ ว ยงำนภำยนอก เพื่ อ น ำมำพั ฒ นำองค์ ก รและ
มหำวิทยำลัย และเพื่อเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่ำงศิษย์เก่ำและมหำวิทยำลัย นั้น
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.8 การจัดโครงการจัดทาหนังสือ “108
”
สรุปเรื่อง
ตำมที่ ก องพั ฒ นำศิ ษ ย์ เ ก่ ำ สั ม พั น ธ์ ได้ ด ำเนิ น กำรจั ด โครงกำรจั ด ท ำหนั ง สื อ “108
” เพื่อรวบรวมเนื้อหำของศิษย์เก่ำที่กระจำยตัวอยู่ทั่วภูมิภำคในประเทศ และผลงำนกิจกรรม ใน
ประเด็นของกำรเป็นคนดี มีจิตอำสำ ช่วยเหลือสังคม/ชุมชนมำโดยตลอด นำมำพิมพ์เป็นรูปเล่มที่สวยงำมเพื่อเผยแพร่สู่
ศิษย์เก่ำและสำธำรณชนทั่วไป
มติ

ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.9 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร “คอนเสิร์ตการกุศล ป๊อปปองกูล”
สรุปเรื่อง
ด้ว ยสมำคมนิ สิ ตเก่ำมหำวิทยำลั ยนเรศวร ร่ว มกับ กองพัฒ นำศิษย์ เก่ำสั ม พันธ์ จะดำเนิ นกำรจั ด
กิจกรรมเนื่องในวันสถำปนำมหำวิทยำลัยนเรศวร “คอนเสิร์ตกำรกุศล ป๊อปปองกูล” ในวันเสำร์ที่ 27 กรกฎำคม 2556
เวลำ 18.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลำซ่ำ โดยมีกำรจำหน่ำยบัตร ในรำคำ 1,000,500,300 บำท โดยมี
กำรแบ่งรำยได้จำกกำรจำหน่ำยบัตรร้อยละ 10 ให้แก่ผู้จำหน่ำย
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ระเบียบวาระที่ 1.2.10 การสรรหานายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร วาระประจาปี 2556-2558
สรุปเรื่อง
ด้วยนำยกสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร นำงจิตมำกร รอบบรรเจิด จะหมดวำระในวันที่ 1
ตุลำคม 2556 ดังนั้นสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร จึงได้ดำเนินกำรจัดสรรหำนำยกสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัย
นเรศวรเพื่อดำรงตำแหน่งนำยกสมำคมฯ ต่อไป
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนินกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ครั้ง
ที่ 1/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกรำคม 2556 เวลำ 13.30 – 15.30 ณ ห้องประชุมเอกำทศรถ 211 อำคำรเอกำทศรถ
มหำวิทยำลัยนเรศวร บัดนี้กำรดำเนินกำรจัดประชุมดังกล่ำวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนั้น กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
จึงใคร่ขอรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2556
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

สรุปเรื่อง
-ไม่ม-ี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าเพื่อเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจาปี 2556
สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ได้ดำเนิ นกำรจัดทำโครงกำรเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกศิษย์เก่ำดีเด่น ประจำปี
2556 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ำให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่นิสิต ศิษย์เก่ำ บุคลำกร อำจำรย์และผู้บริหำรของ
มหำวิทยำลัยนเรศวรและสังคม และเพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงขวัญและกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่ำได้สร้ำงชื่อเสียงและทำ
คุณประโยชน์ให้กับมหำวิทยำลัยนเรศวรและสังคมโดยรวมสืบต่อไปในอนำคต ซึ่งมีศิษย์เก่ำยืนควำมประสงค์ จำนวน
ท่ำน ดังนี้
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ ดังนี้
ผลกำรพิจำรณำ ดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ชื่อ-สกุล
รศ.ดร.กำญจนำ วิชญำปกรณ์
อำจำรย์วัชรำ แก้วมหำนิล
ดร.ร้อยโทหญิง สำยศิริ มีระเสน
นำยปริวัฒน์ วรรณกลำง
ผศ.ดร.ขนิษฐำ รุตรัตนมงคล
ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
นำยสมตระกูล รำศิริ
ดรกันต์ อินทุวงศ์
ผศ.พิทักษ์ อำจคุ้มวงศ์
รศ.ดร.ภูมิ คำเอม
นำยศุภฤกษ์ วังซ้ำย
นำยประพฤทธิ์ สุขใย
นำยอโณทัย ไทยวรรณศรี
นำยสุพจน์ จงสุขวรำกุล
ดร.สมเกียรติ บุญรอด
นำงยุพำ ศรีคุ้ม
ร้อยตำรวจตรีศักดิ์วิชิต ศรีเงิน

ผลการพิจารณา

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

ผ่ำนกำรพิจำรณำ

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

นำงวิไลวรรณ ทวิชศรี
พลโทปรีชำ จันทร์โอชำ
นำยบุญทรง แทนธำนี
นำยกฤษฎำกร พจมำนศิริกุล
ผศ.ดร.ศิริวัฒน์ จิระเดชประไพ
นำยดำรง ทองวัฒน์
ดร.วำรัชต์ มัธยมบุรุษ
นำยประเสริฐ พุ่มชำวนำ
ว่ำที่ร้อยตรีธนำธิป วุ้นนที
นำงสุพัตรำ สุวรรณประเทศ
นำงวินัดดำ ทองปลิว
นำงศรีรัตน์ อินถำ
นำยนิรันดร์ พุกยอด
นำยชโรธรณ์ ทิพย์อุปถัมภ์
นำยพงศกร จันทร์พิพัฒน์พงศ์
นำยอัครวัฒน์ รวีย์ชชำนนท์
รศ.ธีรวัฒน์ นำคะบุตร
นำยวทัญญู เหล่ำทอง
นำงสำวนันทิกำนต์ พันธ์สง่ำ
นำยชูเกียรติ พิพำนเมฆำภรณ์
นำงสำวพรสวรรค์ อยู่สุภำพ
นำยอรรถกร ทองทำ
นำงสำววิลำสินี อรรณพำนุรักษ์
นำยเฉลิมชัย ไกลทุกข์
นำงสำวสุนันท์ ธำติ
ทันตแพทย์อุดม ศศิกรวงศ์
นำงสำวกนกวรรณกรณ์ หลวงวังโพธิ์

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ

นำเข้ำโครงกำรจัดทำหนังสือ “108
”

สรุปเรื่อง
ตำมที่กองพัฒ นำศิษย์ เก่ำสั มพัน ธ์ ได้ดำเนินกำรจัดทำคำสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒ นำศิษย์เก่ำสั มพันธ์
มหำวิทยำลัยนเรศวร ประจำปี 2556 เพื่อควบคุม ดูแลและให้คำปรึกษำในกำรดำเนินกิจกรรมด้ำนศิษย์เก่ำสัมพันธ์
ของมหำวิทยำลัยนเรศวรให้เป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง
ครำวละ 1 ปี โดยมีรำยชื่อดังนี้
ที่ปรึกษา
๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.สุจินต์
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ นพ.ศิริเกษม
๓. พลเอก ดร.ศิริ

จินำยน
ศิริลักษณ์
ทิวะพันธุ์

๔. อำจำรย์อรรจน์

สีหะอำไพ

อธิกำรบดี
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ศิษย์เก่ำดีเด่นมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑
ศิษย์เก่ำดีเด่นมหำวิทยำลัยนเรศวร
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘

คณะกรรมการพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์
๑. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิต (ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ)
ประธำน
คณะกรรมกำร
๒. ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนิสิตและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ (ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง)
รองประธำน
คณะกรรมกำร
๓. รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนิสิตบัณฑิตวิทยำลัย (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ สังขวดี) กรรมกำร
๔. รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ คณะศึกษำศำสตร์
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉลอง ชำตรูประชีวิน)
กรรมกำร
๕. รองศำสตรำจำรย์วนิดำ บำรุงไทย
กรรมกำร
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมพร เบ็ทซ์
กรรมกำร
๗. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญญำ เพียรสวรรค์
กรรมกำร
๘. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำทิตย์ เหล่ำวำนิชวัฒนำ
กรรมกำร
๙. ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี (นำยประจินต์ เมฆสุธีพิทักษ์)
กรรมกำร
๑๐. ผู้อำนวยกำรสถำนกำรศึกษำต่อเนื่อง (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร) กรรมกำร
๑๑. ผู้อำนวยกำรกองบริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ดร.สุวิมล ธนผลเลิศ) กรรมกำร
๑๒. หัวหน้ำสถำนีวิทยุกระจำยเสียงมหำวิทยำลัยนเรศวร
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พูนสุข ภระมรทัต)
กรรมกำร
๑๓. ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำกลยุทธ์กำรตลำด
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภำสวรรณ กรกชมำศ)
กรรมกำร
๑๔. นำยกสมำคมนิสิตเก่ำมหำวิทยำลัยนเรศวร
กรรมกำร

๑๕. นำงสุเพ็ญ
ทำเกิด
๑๖.นำงสำวชัญฐิกำ
สุวรรณิน
๑๗.นำงสำวนันทวรรณ
ประภักรำงกูล
๑๘.นำงสำวอำรีย์กุลภรณ์
ใจดี
๑๙.นำยอนวัช
มีเคลือบ
๒๐.นำงนพวรรณ
เลิศวิริยะประภำ
๒๑.นำยสนธยำ
อุ่นวงศ์
๒๒.นำงสำวอริยำ
ศรีสมเพ็ชร
๒๓.นำงสำวบุณย์สุภำงค์
สุวรรณธเนศ
๒๔.นำงสำวกำญจน์ธิดำ
จินำพันธุ์ณิชำ
๒๕.นำงสำวสุธำสินี
น่วมด้วง
๒๖.นำยนภดล
ศรีสว่ำง
๒๗.นำงสำวสิริลักษณ์
รุ่งธนวำณิชย์
๒๘.รักษำกำรในตำแหน่งผู้อำนวยกำรกองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์
(นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง)
๒๙.นำงสำววันวิภำ
สำยหยุด

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
ข้อเสนอแนะ
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ สังขวดี ให้กองพัฒนำศิษย์เก่ำสัมพันธ์ ประสำนงำนประธำนในแต่ละรุ่น ในแต่ละ
ชมรมของแต่ละพื้นที่มำร่วมเป็นคณะกรรมกำรฯ

ปิดการประชุม เวลา 17.00 น.

ธัญญำรัตน์
(นำงสำวธัญญำรัตน์ อินทร์เมือง)
ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

วันวิภำ
(นำงสำววันวิภำ สำยหยุด)
ผู้บันทึกรำยงำนกำรประชุม

