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มก. นํานิสิตรางวัลชนะเลศิ 
เขาเฝาถวายถวยรางวัล 

 สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ ให รศ.วุฒิชยั กปลกาญจน อธิการบดี พรอมดวย             
คณะผูบริหาร อาจารย นสิิตคณะวศิวกรรมศาสตร ทมี Skuba ที่ไดรับรางวลัชนะเลศิระดับโลก ในการเขารวมการแขงขนัหุนยนต
เตะฟุตบอล RoboCup 2009 ณ เมืองกราซ ประเทศออสเตรีย และนสิิตคณะวิทยาศาสตรที่ไดรับรางวลัชนะเลศิระดับภูมิภาค      
ในการเขารวมการแขงขนัประกวดออกแบบแอพลิเคชัน่สโอเพนซอรสที่ประยุกตใชงานไดจรงิ Open Jive เขาเฝาทลูละออง -           
พระบาท เพ่ือกราบบังคมทลูรายงานผลการแขงขนัและทลูเกลาทลูกระหมอมถวายถวยรางวัลจากการแขงขนัทั้ง 2 ประเภท     
เม่ือวันที ่3 ธนัวาคม 2552 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา 
 ทั้งนี้ รางวัลที่ไดทลูเกลาฯ ถวาย ประกอบดวย รางวัลจติวิญญาณของผูประกอบการดีเดน จากผลงานโอเพนซอรส 
“ขุมทรัพยจากกองขยะ” ของนสิิตคณะวทิยาศาสตร จากการประกวดออกแบบแอพลเิคชั่นโอเพนซอรสทีป่ระยุกตใชงานไดจรงิ
และรางวลัแชมปโลก World RoboCup 2009 จากการแขงขัน RoboCup Soccer ประเภท Small Size League รางวลัชนะเลศิ 
Technical Challenge รางวัล Best Extended Team และDescription Paper ของนสิิตคณะวิศวกรรมศาสตร 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ        ขอมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 

สมเด็จพระเจาลกูเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลยัลกัษณ  
เสด็จรวมสบืสานวันทรงดนตรี 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดจดังานวนัที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด เม่ือวันที ่27 พฤศจิกายน 2552           
ณ หอประชุม เพ่ือรําลึกถึงวันประวติัศาสตรที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เสด็จพระราชดําเนนิพรอมดวย สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ มาทรงปลูกตนนนทร ีและทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวนัที ่29 พฤศจิกายน 2506 และได
เสด็จพระราชดําเนนิตอเนื่องมาจนถึงป 2515  โดยจัดกิจกรรมการบรรเลงดนตรีชุด “เลาขานตํานานดนตร ีมก.” จากวงดนตรีไทย 
วงดนตรลีูกทุงรวมดาวกระจุย  วงดนตรสีากล เคยู แบนด และการแสดงของชมรมนิสิต การฉายภาพยนตรสวนพระองค “เสด็จ
พระราชดําเนนิทรงปลูกตนนนทร ีและทรงดนตรี” การยอนราํลึกถึงเหตุการณประวัติศาสตร โดยบูรพาจารยและศิษยเกาผูซึง่อยูใน
เหตุการณอยางใกลชดิ พิธปีระกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ จดุเทยีนชยัถวายพระพร ซึ่งนาํโดย ศ.ดร.กําพล อดุลวิทย นายก          
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รศ.วฒุิชยั กปลกาญจน อธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารย นิสิต  และประชาชน ประมาณ               
3,000 คน รวมกันรองเพลงชาติไทย เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสดุดีพระเกียรติ และเพลงสรรเสริญพระบารมี 
 อนึ่ง ในวันที ่28 พฤศจิกายน 2552  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจาลูกเธอ                     
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเครื่องดนตรีจีน “กูเจงิ” เพ่ือสบืสานวนัทรงดนตรี  ณ อาคารจักรพันธ           
เพ็ญศิริ และทรงฟงการบรรเลงเพลงจากวงดนตรสีากล เคยู แบนด และวงดนตรีดุริยางคเครื่องลมแหงมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
โดยมีผูบริหาร คณาจารย และนสิิต เขาเฝาจาํนวนประมาณ 3,500 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ                    ขอมูล ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2552 
 

 

 



 
อาจารยคณะเกษตรรับรางวลัระดบันานาชาต ิ

 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.สายชล เกตุษา อาจารยประจาํภาควชิา             
พืชสวน คณะเกษตร ที่ไดรับรางวลัในฐานะบุคคลที่ทาํคุณประโยชน ใหกับงานดานเทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียวของพืชสวน 
(Outstanding contribution to international postharvest science, technology and supply chains of horticultural crops) 
จากการเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Postharvest Pacifica 2009 ระหวางวันที ่14 – 20 พฤศจิกายน 2552 
ณ ประเทศนวิซแีลนด ซึ่งถือเปนเกียรติประวติัแกมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรเปนอยางย่ิง โดยรางวลันี้ มีผูไดรับ 2 คน คือ               
ศ.ดร.สายชล เกตุษา และนักวิชาการจากประเทศเนเธอรแลนด 
ท่ีมา : คณะเกษตร          ขอมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 

มก. ถวายสตัยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการท่ีดีและพลงัของแผนดิน 
 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2552 มหาวทิยาลยัไดจดัพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการ          
ที่ดีและพลังของแผนดิน โดยมีคณะผูบริหาร ขาราชการ บุคลากร สมาชกิ มก. อาวโุส ผูเกษียณ และนสิิต ไดเขารวมพิธีถวาย          
สตัยปฏิญาณ ถวายเปนราชสักการะราชสดุดีแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั โดยในสวนของวิทยาเขตบางเขน รศ.วุฒิชัย            
กปลกาญจน อธิการบดี ไดเปนประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายความจงรักภักดี กลาวถวายพระพรชัยมงคล กลาวถวายสัตย
ปฏิญาณฯ และนาํรองเพลงพอแหงแผนดิน และเพลงสรรเสรญิพระบารมี ในวนัที่ 3 ธันวาคม 2552 มีผูเขารวมพิธี จํานวน              
1,000 คน ณ หองประชมุสธุรรม อารกุีล และในสวนของวิทยาเขตอีก 3 วิทยาเขต ไดจดัพิธีถวายสัตยปฏิญาณฯ นี้ขึน้อยาง         
พรอมเพรียงกัน โดยมีรองอธิการบดีแตละวิทยาเขตเปนประธานในพิธี และมีผูเขารวม ณ วิทยาเขตกําแพงแสน จาํนวน 720 คน 
วิทยาเขตศรีราชา จํานวน 300 คน และวิทยาเขตเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัสกลนคร จาํนวน 200 คน 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ          ขอมูล ณ วันท่ี 4 ธันวาคม 2552 

นักกฬีามวย ควา 6 เหรียญ การแขงขนักฬีามวยอุดมศกึษา คร้ังท่ี 6 
 นิสิตนักกีฬามวยสากลสมัครเลน มก. ควา 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง จากการแขงขันมวยสากล
สมัครเลน อุดมศึกษา ครัง้ที่ 5 ระหวางวันที่ 17 – 20 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลยันอรทกรุงเทพ โดยมีนกักีฬาที่สรางชือ่เสยีง        
สู มก. ดังนี ้
 1. นายตรีรัตน แตะยา นิสิตชั้นปที ่1  คณะศึกษาศาสตร เหรียญทอง รุน 45 กิโลกรัม 
 2. นายสุทธิพร โพธิ์เจริญ นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร เหรียญเงิน รุน 48 กิโลกรัม 
 3. นายศราวุธ เพชรนาคิน นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร เหรียญเงิน รุน 51 กิโลกรัม 
 4. นายแสงชัย โยธิดา นิสิตชั้นปที ่1 คณะประมง  เหรียญทองแดง รุน 54 กิโลกรัม 
 5. นายเชาวราช หลวงพล นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร เหรียญทองแดง รุน 57 กิโลกรัม 
 6. นายนิธิวัชร สังขนันท นิสิตชั้นปที ่1 คณะศึกษาศาสตร  เหรียญทองแดง รุน 64 กิโลกรัม 
ท่ีมา : รองอธิการบดฝีายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ            ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธันวาคม 2552 

นิสิต มก. ควารางวัลชนะเลศิ 
การแขงขันหมากฮอสดอทคอม คร้ังท่ี 6 

 ขอแสดงความยินดีกับ 2 นสิิตนกักีฬาหมากกระดาน ที่เขารวมแขงขันในรายการหมากฮอสดอทคอม ครั้งที่ 6               
ประสบความสําเร็จควารางวัลชนะเลิศ ประเภทท่ัวไป คือ นายปยะ เสียมทอง นิสิตช้ันปท่ี 1 คณะวศิวกรรมศาสตร ไดรับ
ถวยเกียรติยศ เงินรางวัล 5,000 บาท พรอมเกียรติบัตร และนายพงษศกร สุทธนิาคสมบัติ นสิิตชั้นปที่ 1 คณะ วิทยาศาสตร                               
ไดอันดับที ่7 ไดรับเงินรางวลั 1,500 บาท พรอมเกียรติบัตร จดัโดยสมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับชมรมหมาก -             
ฮอสดอทคอม ณ วทิยาลยันอรทกรุงเทพ เม่ือวันที ่14 - 15 พฤศจิกายน 2552 ที่ผานมา  
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ        ขอมูล ณ วันท่ี 2 ธันวาคม 2552  


