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เชิญรับชมผลงานดนตรี 
ในพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัรพนัธเพ็ญศิริ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ขอเชิญชวนบุคลากร และนสิิต รวมชมผลงานทางดนตรใีนพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาจกัร
พันธเพ็ญศิริ รับฟงบทเพลงพระราชนพินธ และเพลงตาง ๆ ที่ไพเราะ พรอมชมผลงานเพ่ือเชดิชเูกียรติ พระเจาวรวงศเธอ พระองค
เจาจกัรพันธเพ็ญศิริ เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป วันประสติู ซึ่งรายการดนตรี กวีศิลป สถานโีทรทัศนทวีีไทย ทวีสีาธารณะ 
(TPBS) ไดมาทําการบันทกึเทป ณ หอประชมุ มก. เม่ือวันที ่7 กันยายน 2552 ทีผ่านมา โดยจะนําเทปออกอากาศในวนัเสารที่ 26 
กันยายน 2552 เวลา 21.00 น. และออกอากาศซ้ําในวันองัคารที่ 29 กันยายน 2552 เวลา 10.00 น. ทางสถานโีทรทัศนทวีีไทย              
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายอํานวยการ              ขอมูล ณ วันท่ี 14 กันยายน 2552 

นิสิตสาขาการตลาด ศรีราชา 
ควารางวัลรองชนะเลศิ อันดบั 1 การวางแผนการตลาด 

 นิสิตสาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา กวาด 4  รางวลั จากการประกวดการวางแผน Marketing 
Campaign โครงการ Green Read with your idea challenge ครั้งที่ 2 ตอน Share our care to your eyes จัดโดยธุรกิจกระดาษ
เครือซีเมนตไทย ระหวางวนัที่ 15 พฤษภาคม – 6 กันยายน 2552 จากจํานวน 320 ทีม ใน 15 สถาบันการศึกษาทัว่ประเทศ 
 สําหรับรางวลัท่ีไดรบัครั้งน้ี ประกอบดวย 

• รางวลัชนะเลิศ อันดับ 1 ระดบัประเทศ และรางวลัชนะเลิศระดับตัวแทน มก. วิทยาเขตศรีราชา โดยทีม
ตลาดสด ประกอบดวย นสิิตชัน้ปที่ 3 รวม 6 คน ไดแก นายพัลลภ มหาดไทย น.ส.รัตติกรณ อวยพร น.ส.กัญมาศ 
นากศรีงาม น.ส.ณัฐชยา ชัยเลิศ น.ส.ณัฐธดิา สนิธพานนท นายภูวบดินทร พราหมพันธุ 

• รางวลัรองชนะเลิศ อันดบั 1 ระดบัตวัแทน มก. วิทยาเขตศรีราชา โดยทีมตาสวาง ประกอบดวย นิสิต                  
ชั้นปที ่4 รวม 7 คน ไดแก นายเขตรัฐ พรหมปฏิมา น.ส.ณัฐพร พรรษา นายวสุนธรา วรศิริ น.ส.วิชชุดา อิ่มทรัพย           
นายศุภชัย ดวงพาพล น.ส.พิชามญชุ ราชาสธุี นายกิตติพงษ เจรญิวิจติรชยั 

• รางวลัรองชนะเลิศ อันดบั 2 ระดบัตวัแทน มก. วิทยาเขตศรีราชา โดยทีมฉันทนาที่รัก ประกอบดวย นสิิต
ชั้นปที ่4 รวม 6 คน ไดแก น.ส.คัทลยีา แสงสินธุ นายธนติย ธนะพิบูลยโสภณ น.ส.ปสุดา อุปญญ น.ส.อติกานต 
สถาปนะวรรธนะ นายอนุชา เชาวเพชรนอย น.ส.อสิตรี วาหลง 

 รางวลัแหงความสาํเร็จในครัง้นี้ เปนทีน่าชมเชยอยางย่ิงทีแ่สดงใหเหน็ถึงการนําความรูทีเ่รียนมาประยุกตในการประกวด
แผนสื่อสารการตลาดสําหรบัธุรกิจจรงิ 
ท่ีมา : คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา               ขอมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน 2552 

การแขงขันมวยภายใน 
 ชมรมมวย มก. ไดจัดการแขงขันกีฬามวยภายใน ประจําป 2552 ขึ้น ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ เม่ือวันที ่24 – 25 
สิงหาคม 2552 ที่ผานมา โดยมีทีมจากสโมสร ชมรม คณะ ตึก หอ สงเขารวมการแขงขนั 51 ทีม จํานวน 228 คน เพ่ือเปดโอกาสให
นสิิตที่มีความสามารถดานกีฬามวยสากลสมัครเลนไดแสดงทกัษะ และความสามารถของตนเองออกมา 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ             ขอมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 
 

 



 
มก. มอบทุนการศกึษานิสติ 142 ทุน 

 มก. จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2552 แกนสิติรวม 142 ทุน แบงเปนทุนการศึกษา 139 ทนุ และ รางวลั
เรียนดี 3 ทุน เม่ือวันที ่9 กันยายน 2552 ณ อาคารเทพรตันวิทยาโชติ โดยมีรองอธิการบดีฝายกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพเปน
ประธานในพิธีมอบทุน รวมจาํนวนเงินทุนทั้งสิ้น 995,000 บาท (เกาแสนเกาหม่ืนหาพันบาทถวน) แบงเปนทุนประเภทดอกผล และ
ทนุประเภทจายขาด มีนสิิตจากวทิยาเขตตาง ๆ เขารับทนุ ดังนี้ วิทยาเขตบางเขน 106 คน เปนเงินทุน 753,000 บาท วิทยาเขต
กําแพงแสน 12 คน เปนเงินทุน 100,000 บาท วิทยาเขตศรีราชา 12 คน เปนเงนิทนุ 70,000 บาท และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 12 คน เปนเงินทุน 72,000 บาท โดยมีเจาของทนุการศึกษาเขารวมพิธี จาํนวน 36 คน 
 การมอบทุนการศึกษาแกนสิิตเปนกิจกรรมที่มหาวทิยาลยัจดัเปนประจาํอยางตอเนื่องทกุป โดยปนี้นบัเปนปที่ 22 เพ่ือให
นสิิตทีข่าดแคลนไดรับโอกาสทางการศึกษา และสามารถเลาเรียนไดโดยไมมีปญหาดานการเงินเปนอปุสรรค 
ท่ีมา : รองอธิการบดีฝายกิจการนิสิตและพัฒนากายภาพ              ขอมูล ณ วันท่ี 11 กันยายน 2552 

ความคืบหนาการรณรงคขอรับเงินบริจาค 
สมทบกองทุน มล.ชชูาติ กาํภู เพื่อการพฒันานิสิต 

 ภายหลังจากที่มหาวทิยาลยัไดประชาสัมพันธ เชญิชวน บุคลากร นสิิตและผูมีจติศรัทธา รวมบริจาคเงินสมทบกองทุน
หมอมหลวงชูชาติ กําภู เพ่ือนาํดอกผลจากกองทนุมาใชในการพัฒนานสิิตในดานทนุการศึกษา รางวลันสิิตเรียนดี รางวลันสิิตที่มี
ผลงานนวตักรรมดีเดน มีคุณธรรมดีเดน และรางวลันสิิตที่สรางชื่อเสียงมาสูมหาวิทยาลยั ขณะนี้มีผูรวมบรจิาคสมทบกองทนุมาแลว 
รวม 30 ราย ดังนี ้
ที ่ ช่ือ วงเงิน (บาท) ที ่ ช่ือ วงเงิน (บาท) 
1 คุณวิชาญ คุณากูลสวัสด์ิ (KU 30) 400,000 15 คุณมนตรี ศุภภัควรุจา 10,000 
2 คุณปลิว ตรีวิศวเวทย 300,000 16 ดร.พันธศักด์ิ ศิริรัชตพงษ (KU 33) 5,000 
3 บริษัท ดัชมิลล จํากัด 100,000 17 คุณชูลิต วัชรสินธุ  (KU 30) 5,000 
4 คุณเทพไท เสนพงศ 100,000 18 คุณชัยฤทธิ์ ดํารงเกียรติ 5,000 
5 อ.ชินเทพ เพ็ญชาติ  (KU 30) 100,000 19 นายกสมาคมผูปกครองและครู              

รร.สาธิตเกษตร พหุภาษา 
2,000 

6 คุณนรินทร เนาวประทีป (KU 30) 50,000 20 คุณศิริลักษณ เจนการวณิช (KU 52) 2,000 
7 คุณสมประสงค บุญยะชัย 50,000 21 คุณสุรศักด์ิ ศุภวิฑิตพัฒนา 1,000 
8 คุณประยุต เกิดหนุนวงศ (KU 30) 50,000 22 คุณวีระชัย โกยกุล (KU 29) 1,000 
9 ผจก.บ.ไทยมารูกิจ จก. 50,000 23 คุณครรชิต ลักษณโกเสศ (KU 30) 1,000 

10 พ.ท.หญิง พูนภิรมย ลิปตพัลลภ (KU 33) 30,000 24 อ.เสวก พลชัย 1,070 
11 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี (KU 23) 20,000 25 คุณแสงจันทร วงศรัตน (KU 48) 5,000 
12 คุณมนตรี คงตระกูลเทียน (KU 30) 20,000 26-29 ไมประสงคออกนาม 4 ราย 3,500 
13 คุณวิรัช โรจนกุล 10,000 30 บัณฑิต มก. ป 2552 728,452 
14 คุณธีระ วงศสมุทร (KU 27) 10,000    

รวมยอดเงินบริจาค ณ วันที ่9 กันยายน 2552 จํานวน 2,055,522 บาท  
(สองลานหาหม่ืนหาพันหารอยยี่สิบสองบาทถวน)                 

 ผูมีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินสมทบกองทุนไดที ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จ. นครปฐม                      
โทร 0-3435-1878 หรือบริจาคผานธนาคารไทยพาณิชย สาขายอยกําแพงแสน บัญชอีอมทรัพยเลขที่ 769-2-00001-0 ชื่อบัญช ี
“กองทุนหมอมหลวงชูชาติ กําภู เพื่อการพัฒนานิสิต” โดยผูบริจาคสามารถนําใบเสร็จรับเงินไปหักลดหยอนภาษีได 
ท่ีมา : อธิการบด ี                  ขอมูล ณ วันท่ี 10 กันยายน 2552 


