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กฟภ. – กฟผ. มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมนิสติ 
 “โครงการนสิิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร รวมใจ เทดิไท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั” ซึ่งเปนโครงการบําเพ็ญ
ประโยชนของนสิิตชมรมคายอาสาพัฒนาของทกุคณะทกุวิทยาเขตรวมกันดําเนนิการ ไดรับการสนบัสนนุจากการไฟฟาสวน
ภูมิภาค มอบเงินจาํนวน 2,000,000 บาท (สองลานบาทถวน) เพ่ือสานตอโครงการ โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี              
รับมอบเงินสนับสนุนจาก นายอดิศร เกียรติโชคววิัฒน ผูวาการ กฟภ. โดยมี ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวสัด์ิ ผูชวยอธิการบดี          
ฝายอาํนวยการ รศ.ดร.ปสส ีประสมสนิธ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ และนายประหยัด สุตเศวต 
ผูอํานวยการกองกิจการนสิิต รวมในพิธี เม่ือวันที่ 16 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุมคณะกรรมการ กฟภ. 
 นอกจากนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นาํโดย นายสมบัติ ศานติจาร ีผูวาการ กฟผ. ไดมอบเงิน จํานวน 
1,200,000 บาท (หนึง่ลานสองแสนบาทถวน) สนับสนุนโครงการนําทีมหุนยนตเตะฟุตบอล SKUBA ซึ่งไดรางวลัแชมปโลก 
World Robocup 2009 ประเภท Small Size League จากการแขงใน Robocup Soccer 2009 ไปรวมการแขงขนั Robocup 
China Open 2009 โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี เปนผูรับมอบพรอมดวย ผศ.มยุรี เทศผล รองอธิการบดีฝาย
อํานวยการ ผศ.กรองทอง รัตนวงศสวสัด์ิ ผูชวยอธิการบดีฝายอํานวยการ อ.กาญจนพันธุ สขุวิชชยั อาจารยทีป่รึกษาทีม 
SKUBA ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา และนายภูมินทร พวงใจศร ีนิสิตชั้นปที ่3 ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟา สมาชิกทีม SKUBA รวมใน
พิธี เม่ือวันที ่27 ตุลาคม 2552 ณ หองประชุม กฟผ. 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2552 

นิสิต มก. ควารางวัลชนะเลศิการแขงขนักีฬารักบี้ฟตุบอล  
 ขอแสดงความยินดีกับทมีนสิิตนกักีฬาชมรมรักบ้ีฟุตบอล ประสบความสําเร็จควารางวลัชนะเลิศ ประเภท ดวิิช่ัน 2 
ไดรบัถวยรางวัลพรอมเงิน จํานวน 7,000 บาท ในรายการ รักบี ้10 คน นครปฐม โอเพน  ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร จงัหวดันครปฐม เม่ือวนัที่ 17 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา ประกอบดวยนกักีฬา ดังตอไปนี ้           

ที่ ชื่อ - สกุล ชั้นป คณะ 
1  นายชาญชัย จันทรสุวรรณ 2 บัณฑิตวิทยาลัย 
2  นายทินกฤต ชูชวย 4 ศึกษาศาสตร 
3  นายจักกฤษ สุขสดเขียว 4 ศึกษาศาสตร 
4  นายพงศธร ศรีพิทูลพาทย 4 ศึกษาศาสตร 
5  นายพีระ รัตนแพทย 3 ศึกษาศาสตร 
6  นายกิตตศิักดิ ์บุญประกอบ 3 ศึกษาศาสตร 
7  นายวรินทร จิตตขวัญ 3 ศึกษาศาสตร 
8  นายจงเจตต ยิ้มละมัย 4 เศรษฐศาสตร 
9  นายวรวิทย แมดเมือง 3 เศรษฐศาสตร 

10  นายหริพล พงศหิรัญ 2 มนุษยศาสตร 
11  นายธวัชชัย ประสิทธิแพทย 1 มนุษยศาสตร 

 



 
12  นายกฤษดา แซมลําเจียก 4 บริหารธุรกิจ 
13  นายพงศกร จันทรละมูล 3 บริหารธุรกิจ 
14  นายขจรพงศ ชินวงศสกุล 4 วิศวกรรมศาสตร 

                โดยมี นายอุดมชัย ณ ไทร เปนผูฝกสอน นายศิวดล วงศวรรณ และ นายพงสัณฑ อรามวงศสมุทร เปนผูชวย                  
ผูฝกสอน และนางวลัลีย นาคประสทิธิ ์เปนผูจัดการทีม 
ท่ีมา : ชมรมกีฬารักบ้ีฟุตบอล                                                                                       ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 

นิสิต มก. รับเหรียญรางวลัเทควันโด 
 นิสิต มก. ควา 5 เหรียญทอง 3 เหรียญเงนิ การแขงขันเทควนัโดชงิแชมปประเทศไทย ประจาํป 2552 จัดขึ้นระหวาง
วันที ่23 – 27 ตุลาคม 2552 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนสิติที่ไดรับเหรียญรางวลั ประกอบดวย 
 เหรียญทอง  

1. น.ส.ณัฐธยาน  แสงศศิธร นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
 2. น.ส.ประภาภรณ  แสงนรินทร นิสิตชั้นปที ่1 คณะบริหารธุรกิจ 
 3. นายกองพล  คุมครอง  นิสิตชั้นปที ่1 คณะมนุษยศาสตร 

4. นายกรมิษฐ  หาญปราบ  นิสิตชั้นปที ่2 คณะศึกษาศาสตร 
5. น.ส.รภัทกร  ประสพสขุ  นิสิตชั้นปที ่4 คณะสงัคมศาสตร 

เหรียญเงิน 
 1. น.ส.ธมนตรัตน  โภคะธนวัฒน นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 
 2. น.ส.ปานใจ  พ่ึงประโยชนกิจ นิสิตชั้นปที ่1 คณะวิทยาศาสตร 
 3. นายมลรัฐ  บุนนาค  นิสิตชั้นปที ่1 คณะสงัคมศาสตร 

ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ                   ขอมูล ณ วันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552 
นิสิต มก. ควา 3 รางวัล 

การแขงขนักฬีาครอสเวิรด “CU Logic”  
 ชมรมครอสเวิรด ไดสงนกักีฬาเขารวมการแขงขนัใน CU logic ครั้งที ่4 ประเภท กีฬาครอสเวิรด ซึ่งจัดโดยจุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลยั เม่ือวนัที่ 20 – 22 ตุลาคม 2552 ที่ผานมา ผลปรากฏวานสิิต มก. ควา 3 รางวัลในการแขงขันประเภทตาง ๆ ดังนี ้  
         1. รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลชาย ไดรับเหรียญทอง และเงินรางวัล จํานวน 2,500 บาท  
             ไดแก นายวรสทิธิ์ สุขแสนสาํราญ นสิิตชั้นปที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ 
           2. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ประเภทบุคคลชาย ไดรับเหรียญทองแดง   
                ไดแก นายชลพัฒน อิทธอิารี นสิิตชัน้ปที่ 4 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
         3. รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ประเภททีมชาย ไดรับเหรียญทองแดง  
                ไดแก นายพิชัย ลิ้มประเสริฐ นสิิตชั้นปที่ 4 คณะวทิยาศาสตร  
                         นายวรสิทธิ์ สขุแสนสาํราญ นสิิตชัน้ปที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ 
                         นายชลพัฒน อิทธอิารี นสิิตชั้นปที่ 4 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
            นอกจากนี้มีนักกีฬาเขารวมในการแขงขนัอีก 3 คน ไดแก นายสายชล ม่ังมี นายอษัฏาวธุ แซโคว นสิิตชั้นปที่ 2            
คณะวศิวกรรมศาสตรศรีราชา และนายกมล เทยีรฆโรจนกุล นสิิตชั้นปที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ โดยมี ผศ.ดร.นฤมล                        
วงศธนาสนุทร ภาควิชาวศิวกรรมสิ่งแวดลอม คณะวศิวกรรมศาสตร เปนผูจดัการทีม นายมัยฤทธิ์ วิวัฒนรัตนบุตร เปนผู 
ฝกสอน และอาจารยวรรณา นาวกิมูล ภาควชิาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร เปนผูชวยผูฝกสอน 
ท่ีมา : ชมรมกีฬาครอสเวิรด                                                                                           ขอมูล ณ วันท่ี 3 พฤศจิกายน 2552 


