
ประกาศรายช่ือผู้ทีไ่ด้รับรางวลัจากการ Random  
ในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2565 กองทุนส ารองเลีย้งชีพ มก. 

 

รางวลัมูลค่ารวม 34,500 บาท จับรางวลั จ านวน 46 รางวลั 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล สังกดั 
รางวลัที ่1 (มูลค่า 2,000 บาท) จ านวน 1 รางวลั 

1 นายอธิวฒัน์  สังขมาลย ์ ศูนยผ์ลิตภณัฑน์มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
รางวลัที ่2 (มูลค่า 1,000 บาท) จ านวน 20 รางวลั 

1 นางสาวสุนทรี  คลา้ยเจก็ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

2 นายอนาวนิ  สิงห์สุธรรม ศูนยผ์ลิตภณัฑน์มมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3 นายทวปี  เอ่ียมบุญฤทธ์ิ คณะส่ิงแวดลอ้ม 

4 นางสาววมิลลกัษณ์  โยธา คณะวทิยาศาสตร์  ศรีราชา 

5 นายพิภพ  โพธิพนัธ์ คณะเกษตร 

6 นายพิทกัษ ์ พุม่ไสว คณะส่ิงแวดลอ้ม 

7 นายกิติศกัด์ิ  เสพศิริสุข กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

8 นายสุชาติ  จนัทรสุกรี โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ก าแพงแสน 

9 นายจู  อรสินธ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

10 นางประภสัสร  แกว้กระจ่าง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

11 นายประสิทธ์  ทองดอนพุม่ ส านกังานวทิยาเขตก าแพงแสน 

12 นางนุชลออ  ศิริบุตร คณะบริหารธุรกิจ 

13 นางสาวสยาวไลย ์ โชคมาเสริมกุล กองแผนงาน 

14 นางณฐัวรรณ  แวน่แกว้ คณะเศรษฐศาสตร์ 

15 นายบุญส่ง  ทรัพยศ์รี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

16 นางสาวนิโลบล  เด่ียววไิล คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

17 นายสมชาย  นิลเทศ คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์

18 นางสาวพรทิพา  จงัภูเขียว คณะบริหารธุรกิจ 

19 นางวนิดา  พิลาชยั ส านกังานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

20 นางสาวกนกวรรณ  นาควารี ส านกังานพฒันาคุณภาพและบริหารความเส่ียง 
  

 

 



 

รางวลัที ่3 (มูลค่า 500 บาท) จ านวน 25 รางวลั 

1 วา่ท่ีร้อยตรี เกษม  พุฒซอ้น คณะสังคมศาสตร์ 

2 นางสาวชลิยา  โสวภาค คณะวทิยาศาสตร์ 

3 นางสาวอิสริญาภรณ์  เมืองแพน ส านกังานวทิยาเขตก าแพงแสน 

4 นางสาวพทัธนนัท ์ ชูศิริ กองกลาง 

5 นางสาวทดัชาวดี  นฤทุม ส านกังานวทิยาเขตก าแพงแสน 

6 นางสาวพจีจินต ์ อาวรณ์ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ 

7 นางสาวสุวรีย ์ เจก๊แช่ม คณะเศรษฐศาสตร์ 

8 นายวงคค์าร  นางสีคุณ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. ก าแพงแสน 

9 นางสาวธรฐิสา  สังขส์ารทูล กองการเจา้หนา้ท่ี 

10 นายทวศีกัด์ิ  อินทโชติ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี                                                       

11 นางสาวอุมาพร  สุนทรเวช กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

12 นายชาครีย ์ เกิดสมบูรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

13 นายจตุรงค ์ บุญมี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

14 นางขวญัเรือน  ทนัประสงค ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

15 นางสาวปิยวดี  ชิตพิริยนัต ์ ศูนยน์านาชาติสิรินธรเพ่ือการวจิยัและพฒันาและถ่ายเทคโนโลย ี
16 นางสาวพิมพสุ์ดา  นูมหนัต ์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ 

17 นางสาวอรยา  พระชนีย ์ กองกลาง 

18 นางสาวนภาพร  พว่งพรพิทกัษ ์ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ 

19 นางสาวพชัรพร  ค าด่อน ส านกังานวทิยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร 

20 นายสมชาย  เชาวสุ์วรรณ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

21 นางจรูญ  สวสัดีภาพ ส านกับริการคอมพิวเตอร์ 

22 นายพิชิตชยั  กล่ินจนัทร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

23 นายเพิ่มยศ  ชยัขวญั กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี 

24 นางสมร  มะกรวฒันะ ส านกังานวทิยาเขตก าแพงแสน 

25 นางสาวอ าพาพร  งามตา กองคลงั 
 

 

 

 



 

ทั้งน้ี  ผูท่ี้ไดรั้บรางวลัตามประกาศรายช่ือดงักล่าวขา้งตน้  สามารถรับรางวลัได ้ ตั้งแต่วนัองัคารที ่ 

24  พฤษภาคม  2565  เป็นต้นไป  โดย 2 ช่องทาง  ดงัน้ี 

1. ขอรับรางวลัดว้ยตนเอง  พร้อมน าบตัรประจ าตวัประชาชน  (ตวัจริง)  และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

โดยรับรองส าเนาถูกตอ้ง  มารับท่ีงานสวสัดิการ  กองการเจา้หนา้ท่ี  ชั้น  8  อาคารสารนิเทศ  50 ปี  หรือ 

2. ส่งเอกสารส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝาก  (Book Bank)  มาท่ีอีเมลล ์  psdsol@ku.ac.th   

 

ฝ่ายเลขานุการ  กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ซ่ึงจดทะเบียนแลว้ 


