
คานิยมหลกั “มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน สบืสานสามัคคี มีคุณธรรม” 
ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๓๐      วันท่ี   ๒๘     เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๒ 

มก. จดักิจกรรมรวมงานประทานเลี้ยงอาหารกลางวนั  
ณ สถานสงเคราะหเดก็ ปากเกร็ด 

 เนื่องในโอกาสวนัประสติูของพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรีรัศม์ิ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ              
สยามมกุฎราชกุมาร ไดเสด็จไปประทานเลี้ยงอาหารกลางวันแกเด็กในสถานสงเคราะห ณ สถานสงเคราะหเด็ก อําเภอปากเกร็ด 
จงัหวดันนทบุรี เม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 2552  
 ในโอกาสนี้ รองอธิการบดีฝายโครงการพิเศษ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนสิิต ผูอํานวยการกองกิจการนสิิต เจาหนาที่          
กองกิจการนสิิต และนสิิตจาํนวน 50 คน รวมรับเสด็จฯ ณ บานราชาวดี โดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดนาํอาหารกลางวนั 
ของขวัญ และจดักิจกรรมการแสดงการละเลนตาง ๆ เพ่ือสรางความสนุกสนาน และความบันเทิง แกเด็กพิการทางสมองและ
ปญญาดวย 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ      ขอมูล ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2552 

แสดงความยินดีนิสติเกาวิศวฯ 
 เม่ือวันที ่2 ธนัวาคม 2552 สมาคมนสิิตเกาวิศวกรรมศาสตร มก. จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแกนสิิตเกาวิศวฯ ที่ไดรับ
การเลื่อนตําแหนงเปนผูบรหิารระดับสูง รวม 25 ทาน โดยไดรบัเกียรติจาก รศ.วุฒชิยั กปลกาญจน อธิการบดี และทีป่รึกษาสมาคม
นสิิตเกาฯ ไดไปรวมงานที่จดัขึน้ ณ โรงแรมรามาการเดนส สําหรับนสิิตเกาที่ไดรับเลือ่นตําแหนงเปนผูบริหารระดับสงู ประกอบดวย 
 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล รุน E ตําแหนง 
1 นายธีระ  วงศสมุทร 23 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
2 นายชาตินัย  เนาวภูต 24 รองปลัดกรุงเทพมหานคร 
3 นายกรภัทร   ศรีประทุม 24 ผูชวยผูวาการ (บริการ 3) การประปานครหลวง 
4 นายปรีชา  ชัยโรจน 24 ผูชวยผูวาการ (ที่ปรึกษา กปน. ระดับ 9) การประปานครหลวง 
5 นายวิเชียร  อนุตรโสตถิ 24 วิศวกรใหญฯ ดานสํารวจและหรือออกแบบ กรมชลประทาน 
6 นายเฉลิมพร  พิรุณสาร 25 เลขาธิการสํานกังานการปฏิรปูที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
7 นายไกรฤทธิ ์ นิลคูหา 25 อธิบดีกรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนรุักษพลงังาน 
8 นายสทุธิเดช  สทุธสิมณ (เจิดศักด์ิ) 25 รองผูวาการทรัพยากรมนุษย การไฟฟาสวนภมิูภาค 
9 นายสันติ  ชัยคุณแสง 25 ผูชวยผูวาการปฏิบัติการเครือขาย การไฟฟาสวนภูมิภาค 
10 นายสมชาย  คลองอาสา 25 รองผูวาการ (ที่ปรึกษา กปน. ระดับ 10) การประปานครหลวง 
11 นายมนตร ี ศุภวัควรุจา 25 ผูชวยผูวาการผลิตไฟฟา 4 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
12 นายประสงค  เสี่ยงโชคอยู 25 รองอธิบดีกรมชลประทาน 

 



 
ท่ี ช่ือ – นามสกุล รุน E ตําแหนง 
13 นายนันทชัย  ประภาวัฒนเวช 26 รองกรรมการผูจดัการใหญ ฝายพาณิชยกิจและการตลาด             

บริษัท ไอ อาร พี ซ ีจํากัด (มหาชน) 
14 นายเทยีนโชติ  จงพีรเพียร 26 ผูตรวจราชการกระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคม 
15 นายเรงิวิทย เวชชศาสตร 26 ผูชวยผูวาการพัฒนาองคกร การไฟฟาสวนภมิูภาค 
16 นายเสรี  ปรัชญกุล 27 ผูชวยผูวาการบริหารทรัพยากรมนุษย การไฟฟาสวนภมิูภาค 
17 นายบุญช ู พัวประเสริฐ 27 ผูชวยผูวาการฝายวางแผนพัฒนา การประปานครหลวง 
18 นายวสิิทธิ์  วงศวิวัฒน 27 ผูชวยผูวาการ (ระบบผลิตน้ํา) การประปานครหลวง 
19 นายชลิต  ดํารงศักด์ิ 28 อธิบดีกรมชลประทาน 
20 นายชาครีย  บูรณกานนท 28 ผูชวยกรรมการผูจดัการใหญระบบทอสงกาซธรรมชาติ                       

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
21 นายมานิต  นพอมรบดี 29 รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงสาธารณสุข 
22 ดร.วิฑูรย  สิมะโชคดี 29 ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
23 รศ.ดร.บัญชา  ขวัญยืน 38 คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตรกําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
24 ดร.ณัฐวัฒน  จุฑารัตน 43 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
25 ผศ.ดร.สถาพร  อมรสวสัด์ิวฒันา 46 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ท่ีมา : สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตร มก.        ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2552 
มารูจกัหนวยธนาคารเลือดเพื่อสตัวเลี้ยง มก.                                                                     
กับภารกจิรับบริจาคเลอืดจากสนัุขและแมว 

หนวยธนาคารเลอืดเพ่ือสัตวเลี้ยง โรงพยาบาลสัตว มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร นับเปนธนาคารเลือดสําหรับสนุขัและแมว
ที่สมบูรณแบบทีสุ่ดแหงหนึง่ในประเทศไทย โดยเปดดําเนนิการมาต้ังแตป พ.ศ. 2543 ปจจบัุนมีเจาของสัตวเลี้ยงนาํสุนขัและแมว
ของตนมาบริจาคเลอืด เพ่ือสํารองไวใชสําหรบัรักษาสุนขัและแมวที่ปวยและมีความตองการเลือดและผลิตภัณฑจากเลือด เปน
จํานวนมาก และในขณะนี้หนวยธนาคารเลอืด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร มีศักยภาพในการผลติและเก็บผลิตภัณฑเลอืด
หลากหลายชนดิเพ่ือใชในกรณีตาง ๆ ไดแก เลือดสด (fresh whole blood) เลอืดแชเย็น (stored whole blood) และเม็ดเลอืดแดง
อัดแนน (packed red blood cells) พลาสมาที่มีเกล็ดเลือด (platelet rich plasma) และเกล็ดเลือดเขมขน (platelet 
concentrations) พลาสมาสดแชเย็น (fresh frozen plasma) พลาสมาแชเย็น (frozen plasma) และครายโอพรีซพิิเตต 
(cryoprecipitate) นอกจากนี้หนวยธนาคารเลอืดฯ ยังมีหนาทีส่ําคัญในการสนบัสนนุการเรียนการสอน การศึกษาวจิยั และการ
พัฒนาความกาวหนาทางวิทยาการ   การถายเลอืดในสัตวเลีย้งอีกดวย 

สําหรบัสุนขัและแมวที่บริจาคเลอืดใหกับหนวยธนาคารเลือดฯ จะไดรับสิทธิพิเศษตาง ๆ เชน จะไดรับการฉีดยาปองกัน
พยาธิหวัใจฟรทีกุครั้งที่มาบริจาคเลอืด หรือถาบริจาคเลอืดมากกวาสิบครั้งขึ้นไปก็จะไดรับการฉีดวัคซนีประจาํปตลอดชวีิต และที่
สําคัญการนําสัตวเลี้ยงมาบริจาคเลอืดสามารถชวยเหลือสัตวปวยตัวอื่นที่กําลงัรอรับการรักษา เปนการสรางบุญกุศลใหกับสัตว
เลี้ยงของทานอีกดวย 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสัตว บางเขน                ขอมูล ณ วันพฤหัสบดีท่ี 30 พฤศจิกายน 2552  


