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มก. ลงนามความรวมมือถายทอด 
เทคโนโลยีการเกษตร กับ อบจ. นนทบรี 

 เม่ือวันที ่17 พฤศจิกายน 2552 รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี ไดลงนามในบันทกึขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีดานการเกษตรสูชมุชน ระหวางมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร และองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี โดยมีพันตํารวจเอก ธงชยั เย็นประเสริฐ นายกองคการบริหารสวนจงัหวดันนทบุรี รวมลงนามในพิธทีี่จดัขึ้น ณ อาคาร     
วชริานสุรณ คณะเกษตร 
 ทั้งนี้ จากความรวมมือดังกลาว คณะเกษตร และองคการบริหารสวนจงัหวัดนนทบุรีจะดําเนนิการถายทอดองคความรู
และเทคโนโลยีดานการเกษตรใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่จงัหวดันนทบุรี ใหสามารถนําไปปรับใชใหเกิดประโยชนในระบบการผลิต
ของตนเองทั้งทางดานกสกิรรม ปศุสัตว และการแปรรูปผลิตภณัฑ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานการผลติใหเปนมาตรฐานสากลตอไป 
ตลอดระยะเวลา 3 ป ของขอตกลงความรวมมือ 
ท่ีมา : คณะเกษตร                      ขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 

เปดนิทรรศการภายถาย 
 “UNSEEN KU” 

 รศ. วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี เปนประธานมอบรางวลัแกผูชนะการประกวดและนทิรรศการภาพถาย หวัขอ 
“UNSEEN KU” เม่ือวันที ่10 พฤศจิกายน 2552 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 4 รอบ พระชันษา จุฬาภรณ (ศร.4) และการจัด
แสดงนิทรรศการจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ผลปรากฎวามีผูชนะการประกวด จํานวน 10 ราย จากผลงาน 300 ภาพ  
จาก 76 คน 
 รางวลัชนะเลิศ  รับรางวัลเงินสด 6,000 บาท พรอมเกียรติบัตร และกลองถายรูปดิจติอล โอลิมปส รุน FE - 370 
   นายศราวธุ คําจา นสิิตชั้นปที่ 2 คณะสังคมศาสตร ชื่อผลงาน Bike Loving way 
 รางวลัรองชนะเลิศ อันดบั 1 รับรางวลัเงินสด 4,000 บาท พรอมเกียรติบัตร  
  นายปฏญิาณ ศักด์ิสิทธิ์ นสิิตชั้นปที่ 4 คณะวศิวกรรมศาสตร ชื่อผลงาน วันที.่....วาง 
 รางวลัรองชนะเลิศ อันดบั 2 รับรางวลัเงินสด 3,000 บาท พรอมเกียรติบัตร  
  นางสาวศยามล สทิธสิาร นสิิตปริญญาเอก คณะวทิยาศาสตร ชื่อผลงาน นีแ่หละ....เกษตรศาสตร....บานเรา 
 รางวลัชมเชย รับรางวลัเงนิสด 1,000 บาท พรอมเกียรติบัตร รวม 7 รางวัล ไดแก 

นายวรรธนธิ สุวรรณรัตน  นิสิตชั้นปที ่4 คณะวิศวกรรมศาสตร ชื่อผลงาน หนังสือในมือบูรพาจารย 
นายมนทัต เหมพัฒน  อาจารย คณะสถาปตยกรรมศาสตร ชื่อผลงาน จักรยานสีขาว 
นางสาวพุทธธดิา รัตนะ  นิสิตปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร ชื่อผลงาน อินทรีนี้ไมมีพ่ีเลี้ยง 
นายนท ีชนิวภิาส   นิสิตชัน้ปที ่3 คณะวศิวกรรมศาสตร ชื่อผลงาน รถแหงความทรงจาํ 
 
 

 



 
นายรชฎ ภัคธนาดิษกุล  นิสิตชั้นปที ่4 วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ ชื่อผลงาน Unseen Ku 
นางสาวนพวรรณ ญาตี  นิสิตชั้นปที ่4 คณะศิลปศาสตรและวทิยาศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน   
   ชื่อผลงาน ยามเย็น 
นางสาวสาวิตรี หนันแป  นิสิตชั้นปที ่2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ และอุตสาหกรรมเกษตร   
   วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ชื่อผลงาน Land of KU 

 สําหรบัภาพชนะการประกวดไดนาํมาจดัพิมพเปนบัตรอวยพรปใหม โดยสามารถสัง่ซื้อเปนชดุละ 10 ใบ                       
ราคา 100 บาท ไดที ่ งานประชาสัมพันธ อาคารสารนิเทศ 50 ป  หรือดูภาพไดที ่www.ku.ac.th  
ท่ีมา : งานประชาสัมพันธ                   ขอมูล ณ วันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 

มก. จดังานขอบคุณนํ้าใจ...มอบให มก. 
 เม่ือวันที ่17 พฤศจิกายน 2552 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรไดจดังาน “ขอบคุณน้ําใจ...มอบให มก.” เพ่ือแสดงความ
ขอบคุณผูมีอุปการคุณทั้งบุคคล หนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่ไดใหการสนบัสนนุกิจกรรมของมหาวทิยาลยั ในรูปแบบตาง ๆ 
ทั้งการสนบัสนนุทนุการศึกษาแกนสิิต เงนิสนบัสนนุกิจกรรมของนสิิต เงินสนับสนุนกองทนุมหาวทิยาลยั การบริจาคที่ดิน            
และการสนบัสนนุวัสดุ ครภุัณฑ เครือ่งจกัรกล เพ่ือการพัฒนามหาวทิยาลยั ฯลฯ ซึง่การสนบัสนนุดังกลาวมีสวนสงเสริมให
มหาวทิยาลยัไดเจรญิกาวหนาสูการเปนมหาวทิยาลยัชั้นนาํของประเทศ 
 ภายในงาน ซึ่งจดัขึน้ ณ หองประชมุสธุรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ป โดย รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดี           
ไดมอบโลประกาศเกียรติคุณบุคคล หนวยงาน ผูใหการสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
บุคคล หนวยงาน 
1. ดร.กนิษฐา กาญจนจาร ี 8. ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
2. คุณกานดา กาญจนสขุ 9. บริษัท กลุม ๗๙ จํากัด 
3. ทายาท ศาสตราจารยบุญ อินทรัมพรรย 10. บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) 
4. คุณมนตร ีคงตระกูลเทียน 11. บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 
5. พลอากาศเอก สิทธ ิเศวตศิลา 12. บริษัท ดี.เอ.พี. ไซแอม กรุป จํากัด 
6. คุณเอมอร ศรีวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลชนานันท 13. บริษัท เดลตา อเีลคโทรนคิส (ประเทศไทย) จํากัด มหาชน 
หนวยงาน 14. บริษัท นงนชุแลนดสเคป แอนด การเดนดีไซน จาํกัด 
1. กรมชลประทาน 15. บริษัท พรีเซยีส เอิรธ (ประเทศไทย) จาํกัด 
2. การกีฬาแหงประเทศไทย 16. บริษัท โพรเทคเตอร นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
3. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 17. บริษัท รัตนฟาวิศวกรรม จํากัด 
4. การไฟฟาสวนภูมิภาค 18. มูลนิธิบรรหาร – แจมใส ศิลปอาชา 
5. ธนาคารกรงุเทพ จาํกัด (มหาชน) 19. หอการคาจงัหวดัสกลนคร 
6. ธนาคารกรงุไทย จาํกัด (มหาชน) สาขาบางเขน 20. Center de Cooperation Internationale en Recherche 
7. ธนาคารกรงุศรีอยุธยา จาํกัด (มหาชน)        Agronomique pour le Development (CIRAD) 

 โดยผูรวมงานไดชมนทิรรศการ และรวมรับประทานอาหารกลางวนัรวมกัน ณ หองโถงเอนกประสงค อาคารนเิทศ             
50 ป หลังจากนั้นไดไปเย่ียมชมหอประวัติ มก. โดยรถรางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ      ขอมูล ณ วันท่ี 17 พฤศจิกายน 2552 

http://www.ku.ac.th

