
อาจารยวิศวฯ รับรางวัล วิศวกรดเีดนอาเซียน 
 รศ.ดร.วรากร ไมเรียง อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการคัดเลือกไดรับรางวัล 
The ASEAN Outstanding Engineering Achievement Contribution Award 2008 ในฐานะวิศวกรผูมีผลงานดีเดนทาง
วิศวกรรมในดานตาง ๆ ทั้งทางดานงานออกแบบ งานศึกษาวิจัย การบริหารงาน รวมถึงการบําเพ็ญประโยชนตอองคกรทาง
วิศวกรรมทั้งภายในและตางประเทศ จัดโดยคณะกรรมการ ASEAN Federation of Engineering Organization (AFEO) โดยได
เขารับรางวัลเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมโซฟเทล เซนทารา แกรนด กรุงเทพฯ พรอมกับบุคคลและหนวยงานอื่น   
ของประเทศไทยที่ไดรับรางวัลอีก 16 คน และ 2 หนวยงาน 
ท่ีมา : คณะวิศวกรรมศาสตร         ขอมูล ณ วันท่ี 15 มกราคม 2552 

มก. เสนอของบกลาง ป’52 
คาเลาเรียนฟรีชั้นอนุบาล - ม.6 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายการลดภาระคาครองชีพของประชาชน โดยใหทกุคนมีโอกาสไดรับการศึกษาฟรี 15 ป และ
สนับสนุนคาใชจายทีโ่รงเรียนเรียกเก็บจากผูปกครองนั้น ซึ่งในสวนของมหาวิทยาลัยมีนักเรียนต้ังแตชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษา 2552 รวม 5,090 คน 
 ในการนี ้มหาวิทยาลยัไดมีหนังสือเสนอของบกลางป 2552 ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานัก
งบประมาณ ในวงเงินรวม 6,161,800 บาท (หกลานหนึ่งแสนหกหม่ืนหนึ่งพันแปดรอยบาทถวน) ซึ่งจะตองรอผลการพิจารณา
อนุมัติตอไป ทั้งนี้การเสนอของบกลางดังกลาวไมครอบคลุมถึงนักเรียนที่เรียนในหลักสูตรอินเตอรและโครงการพหุภาษา ซึ่งไม
เปนไปตามเกณฑการขอรับความสนับสนุนดังกลาว 
ท่ีมา : กองแผนงาน          ขอมูล ณ วันท่ี 16 มกราคม 2552 

สรุปผลการแขงขันกีฬาของนิสิต มก. 

 สํานักการกีฬา สรุปผลการแขงขันของชมรมกีฬาตางๆ  ที่เขารวมการแขงขันและไดรับรางวัลในป 2551 ดังนี ้
การแขงขันเทควันโดชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2551 ไดรับ
รางวัล 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ไดแก 

เหรียญทอง 
นายภาคย วัฒนาพร     คณะเศรษฐศาสตร     ช้ันปที่ 2 
นายนาชา ปนทอง       คณะสังคมศาสตร       ช้ันปที่ 3 
น.ส.วัชราพร ดงนอย    คณะบริหารธุรกิจ        ช้ันปที่ 2 
เหรียญเงิน 
นายเปนเอก การะเกตุ       คณะวิศวกรรมศาสตร   ช้ันปที่ 1 
น.ส.กัญญารัตน เพ็งขํา     คณะมนุษยศาสตร     ช้ันปที่ 2 
น.ส.กัญญารัตน มธุรการ  คณะสังคมศาสตร      ช้ันปที่ 2 
น.ส.ณัฐชยาน แสงศศิธร  คณะมนุษยศาสตร     ช้ันปที่ 2 
เหรียญทองแดง 
นายทศพล จิวรุงเรืองวงศ  คณะสังคมศาสตร ช้ันปที่ 2 
นายณัฐพงศ วงศอยู คณะวิศวกรรมศาสตร  ช้ันปที่ 2 
นายวัชระ ชุมใจรัก  คณะสังคมศาสตร ช้ันปที่ 2 

การแขงขันยิงปนอุดมศึกษา ประจําป 2551 
    ไดรับรางวัล 4 เหรียญเงิน และ 3 เหรียญทองแดง ไดแก 
เหรียญเงิน 
1. ปนยาวทานอนสตร ีทีมหญิง 
น.ส.วาราดา โกเศยะโยธิน  คณะมนุษยศาสตร  ช้ันปที่ 4 
น.ส.ปรียาภัทร ราชรักษ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ช้ันปที่ 1 
น.ส. พัทธฤทัย ขําวารี คณะวิศวกรรมศาสตร ช้ันปที่ 2 
น.ส.พิชชาภรณ ชูติวิศุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร  ช้ันปที่ 4 
2. ปนสั้นสตร ีบุคคลหญิง 
น.ส.ปรียาภัทร ราชรักษ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ช้ันปที่ 1 
3. ปนสั้นอัดลม บุคคลชาย 
นายทศพล  ศิริวรเวทย   คณะวิศวกรรมศาสตร  ช้ันปที่ 3 
4. ปนยาวทานอน ทีมชาย 
นายภูรินทร คุรุรัตน   คณะวิศวกรรมศาสตร  ช้ันปที่ 4 
นายสุขสันต พงศศิลปวิจิตร  บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ันปที่ 2 
 

 ปท่ี     ๒๗       ฉบับท่ี       ๑๑       วันท่ี   ๒๒      เดือน  มกราคม    พ.ศ. ๒๕๕๒ 



 
นายจตุเดช  รันจรูญ  คณะวนศาสตร   ช้ันปที่ 1 
นายภัทรพงศ  สวนออย  คณะสัตวแพทยศาสตร   ช้ันปที่ 2 
เหรียญทองแดง 
1. ปนยาวอัดลมสตร ีทีมหญิง 
น.ส.พัทธฤทัย ขําวารี   คณะวิศวกรรมศาสตร   ช้ันปที่ 2 
น.ส.ปรียาภัทร ราชรักษ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ช้ันปที่ 1 
น.ส.วาราดา โกเศยะโยธิน คณะมนุษยศาสตร  ช้ันปที่ 4 
น.ส.อภิญญา แซหลิม  คณะบริหารธุรกิจ  ช้ันปที่ 2 
2. ปนยาวทานอน บุคคลชาย 
นายสุขสันต พงศศิลปวิจิตร  บัณฑิตวิทยาลัย   ช้ันปที่ 2 
3. ปนยาวชาวบานสตร ีทีมหญิง 
น.ส.อภิญญา แซหลิม  คณะบริหารธุรกิจ  ช้ันปที่ 2 
น.ส.วรณัน จารุคารม คณะสังคมศาสตร  ช้ันปที่ 2 
น.ส.พิชชาภรณ ชูติวิศุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ช้ันปที่ 4 
น.ส.ปรียาภัทร ราชรักษ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ช้ันปที่ 1 
การแขงขันกีฬายูโด สยามคัพ ครั้งที ่10 ประจําป 2551 
     ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 4 เหรียญทองแดง ไดแก 
เหรียญทอง 
บุคคลชาย รุนน้ําหนัก < 73 กก. 
นายนพพร ชินสรรเพชญ คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 5 
เหรียญเงิน 
บุคคลชาย รุนน้ําหนัก < 81 กก. 
นายกิตติคม บํารุงเขต คณะประมง ช้ันปที่ 5 
บุคคลหญิง รุนน้ําหนัก 70 กก. 
น.ส.พัชรภิญญา ร่ืนเจริญ คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 1 
รุนน้ําหนัก open  
น.ส.สิรินา ศรีหวาด คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 4 
เหรียญทองแดง 
บุคคลหญิง รุนน้ําหนัก < 45 กก. 
น.ส.สกุลดาว ศรีหวาด คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 4 
บุคคลหญิง รุนน้ําหนัก <48 กก. 
น.ส.กรชุลี  สินอนันต  คณะสังคมศาสตร  ช้ันปที่ 3 
ท่ีมา : สํานักการกีฬา                                                                              
 

บุคคลหญิง รุนน้ําหนัก < 52 กก. 
น.ส.วรรณพิมล พิทักษโลพานิช คณะประมง ช้ันปที่ 1 
บุคคลหญิง รุนน้ําหนัก < 57 กก. 
น.ส.มินนภา รักพานิชมณี คณะบริหารธุรกิจ  ช้ันปที่ 2 
การแขงขันกีฬายูโด “Thai – German ครั้งที ่11” ประจําป 2551 
(เพ่ิมเติม) 
ไดรับรางวัลเหรียญเงิน รุนน้ําหนัก < 57 กก.  
 น.ส.มินนภา รักพานิชมณี คณะบริหารธุรกิจ  ช้ันปที่ 2 
การแขงขันฟุตบอลสโมสรชิงถวยพระราชทาน ประเภท ข ประจําป 
2551 
ผลการแขงขันชนะเลิศ ไดแก 
นายพลกฤต ดัดเพชร  คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 1 
นายศิวกร ศิริสุนทรลักษณ  คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 1 
นายสิทธิพงศ กัลปพฤกษ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ันปที่ 1 
นายบดินทร สีเลา   คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ช้ันปที่ 1 
นายอรรถพล ชูทวม คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 1 
นายอัครพล พันธุวงศ  คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 1 
นายธรณินทร พานธงรักษ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ันปที่ 2  
นายคึกฤทธิ ์สิทธิฤทธิ์   บัณฑิตวิทยาลัย   ช้ันปที่ 2 
นายรัฐพล พิณพงษ  คณะศึกษาศาสตร   ช้ันปที่ 2 
นายโกศล บุญมี คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 2 
นายศิวนัต ใหลประเสริฐ คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร  ช้ันปที่ 2 
นายปรพัฒน ตริณรัตน  คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 2 
นายทรงพล เพ็ญธิสาร คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 3 
นายอเนชา มาสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย  ช้ันปที่ 3 
นายธีรวัฒน พรหมชาติ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ช้ันปที่ 3 
นายเอกวิทย บุญพามา  คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 4 
นายอดิศักด์ิ ศรีวิมล คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 4 
นายจักรพงษ นาครุง  คณะศึกษาศาสตร  ช้ันปที่ 4 
นายธเนศ สุทธิจุฑามณี คณะศึกษาศาสตร ช้ันปที่ 5 
นายอาบากา มูซา  ชาวแคมเมอรูน 
                                                                           ขอมูล ณ วันท่ี 5 มกราคม 2551 

 
 
 

 

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ จัดงานวันเกษตรแหงชาติ ประจําป 2552 ระหวางวันท่ี  
30 มกราคม – 7 กุมภาพันธ 2552 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กิจกรรมประกอบดวย นิทรรศการภาควิชาท้ังของ มก. และของ
กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจัดแสดงสินคาการเกษตร – อุตสาหกรรมเกษตร สินคา มก. – ธ.ก.ส. 
 การประกวดพืชผักผลไม ไมดอกไมประดับ (บริเวณ ศร.4) การประกวดสัตวเล้ียง สัตวเล้ียงพิเศษ โดยการเกษตรรวมใจ 
หาบานใหมใหสุนัข นิทรรศการ “สายธารพระเมตตาสูสรรพสัตว” นิทรรศการหุนจําลองยางพารา ณ บริเวณสนามรักบี้และอาคาร
ชมรมยูโด – ไอคิโด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 


