มก. จัดงานฉลองชัยเชิดชูเกียรตินักกีฬาเทควันโด เหรียญทอง และ ทองแดง
สรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย ในกีฬามหาวิทยาลัยโลก
มอบเข็มพระพิรุณทองคํา และทุนการศึกษาจนถึงปริญญาเอก
วันจันทรที่ 29 พฤษภาคม 2549 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร
เปนประธานในงานเลี้ยงฉลองชัยและเชิดชูเกียรตินกั กีฬาผูทาํ ชือ่ เสียง
ให กั บ มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร แ ละประเทศไทย มอบรางวั ล
เกียรติ ยศ เข็ มพระพิ รุณทองคํา พร อมทุนการศึกษา เรี ยนฟรีตลอด
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี โท และ เอก นอกจากนี้ยังแสดงความ
ขอบคุ ณต อ สมาคมเทควั น โดแห ง ประเทศไทย และ ผู ฝก สอนชาว
เกาหลี ที่ใหการดูแลและฝกสอนนักกีฬา จนสามารถควาเหรียญทอง
2 เหรียญ เหรียญทองแดง 1 เหรียญ ประสบผลสําเร็จสรางชื่อเสียง
ให กับ ประเทศไทย ในการแข ง ขัน กี ฬามหาวิท ยาลั ยโลก (รอบนอก
มหกรรม) ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2549 ณ มหาวิทยาลัยบาเลนเซีย ประเทศ
สเปน ระหวางวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2549 ที่ผานมา
รศ. บรรจบ ภิ รมยคํ า ประธานคณะกรรมการสง เสริมและพั ฒนากี ฬา มก. กล าวรายงานว า
ประเทศไทยได ส งนักกี ฬาเทควั น โดเขา รว มการแข ง ขั น ฯ ทั้ ง หมด 7 คน โดย 6 คนเป น นักกี ฬาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก น.ส. รภัทกร ประสพสุข นิสิตป 4 คณะสังคมศาสตร (รัฐศาสตร) นาย
ปฏิวัติ ทองสลับ นิสิตป 2 คณะสังคมศาสตร (รัฐ ศาสตร) นาย นาชา ปนทอง กําลังจะเขาศึกษาชั้น ปที่ 1
คณะสังคมศาสตร (รัฐศาสตร) นายณัฐพงษ เทวะเวชพงษ กําลังจะเขาศึกษาชั้น ปที่ 1 คณะสังคมศาสตร
(รัฐศาสตร) นายชัชวาล ขาวละออ กําลังจะเขาศึกษาชั้นปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร (พลศึกษา) และ น.ส.
ชลนภัส เปรมแหวว จะเขาศึกษาชั้นปที่ 1 คณะมนุษยศาสตร (ภาษาตางประเทศ) ซึ่งนิสิตทั้ง 4 คนนี้ ผาน
การคั ดเลื อ กในโครงการผู ที่ มีค วามสามารถทางกีฬ าดี เ ด น เข าศึ กษาใน มก. โดยวิ ธีพิเ ศษ ประจํ า ป
การศึกษา 2549 ผลปรากฏวา นักกีฬา มก. สามารถควาเหรียญรางวัลจากการแขงขันครั้งนี้ ไดจํานวน 3
เหรียญ ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง จํานวน 2 เหรียญ จาก นาย นาชา ปนทอง และ นายชัชวาล ขาวละออ
รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน 1 เหรียญ จาก น.ส. รภัทกร ประสพสุข
รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวแสดงความยินดีกับ
นักกีฬาวา ตนรูสึกชื่นชมและปลาบปลื้มใจอยางยิ่งที่นักกีฬา มก. ไดสรางชื่อเสียงใหกับประเทศไทย และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อีกครั้ง หลัง จากที่ปฏิวัติ ทองสลับ นักกีฬา มก. ผูสรางประวั ติศาสตร คว า
เหรียญทอง เหรียญแรกใหกับประเทศไทย ในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูรอน ครั้งที่ 23 จากเมืองอีซเมียร
ประเทศตุรกี เมื่อป พ.ศ. 2548 ความสําเร็จในทุกๆครั้งเกิดจากการฝกฝนและตัง้ ใจอยางแนวแนของนักกีฬา
ซึ่งมหาวิทยาลัย ในฐานะสถาบันการศึกษา ก็จะชวยในเรื่องของการเรียนการสอน เชน จัดอาจารยทป่ี รึกษา
ดูแลเรื่องการเรียน การสอน และการสอบ อยางใกลชิด ไมใหนักกีฬาเกิดความกังวลใจใดๆ สําหรับผลงาน
อันนาชื่นชมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจึงไดจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ใหกับนักกีฬาทั้ง 6 คน
พรอ มด วย ผูร วมสรางชื่ อ เสี ยงใหกับ มก. ไดแ ก นายปรี ชา ตอ ตระกูล ที่ ปรึกษาสมาคมเทควัน โดแห ง
ประเทศไทย นายพิมล ศรีวิกรม เลขาธิการสมาคมเทควันโดแหงประเทศไทย นาย ไช ยอง ซุก และ นาย
ลี ซอง โฮ ผู ฝก สอนชาวเกาหลี ทั้ง นี้ มหาวิ ทยาลั ยได มอบรางวัล เกียรติ ยศ เข็มพระพิรุ ณทองคํ า และ
ทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ใหกับนักกีฬา ทั้ง 3 คน ที่ควา
เหรียญมาไดสําเร็จ เพื่อแสดงความขอบคุณและสรางขวัญกําลังใจใหกับนักกีฬาคนอื่นๆอีกดวย
นายนาชา ปนทอง เปนชาว กทม. เริ่มเลนเทควันโดตั้งแตชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 ผลงานที่ผาน
มา คือ เหรียญทอง การแขงขันเทควันโดชิงแชมปประเทศไทย ป 2546, 2547,2549 เหรียญเงิน การแขงขัน
เทควันโดชิงแชมปเอเซีย ป 2006 ลาสุดไดควา เหรียญทอง การแขงขันเทควันโดกีฬามหาวิท ยาลัยโลก
ครั้งที่ 9 ณ ประเทศสเปน มาครอง ปจจุบันเปนนิสิตนอ งใหมชั้นป ที่ 1 เค ยู รุน 66 คณะสังคมศาสตร
ภาควิชารัฐศาสตร
นายชัชวาล ขาวละออ เปนชาว กทม. สนใจฝกเลนเทควันโด มาประมาณ 10 ป แลว มีผลงาน
ควารางวัลเหรียญทองมาแลวมากมาย ไดแก จากการแขงขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมปประเทศไทย ,กีฬา
เยาวชนแหงชาติ ป 2545, 2547 และ 2548 , การแขงขันเทควันโดชิง แชมปเอเซีย ป 2003 ประเทศ
เวียดนาม, ป 2005 ประเทศคาซัสสถาน , ป 2006 ประเทศไทย , การแขงขัน Korea Open 2005 และ
ลาสุดจากการการแขงขันเทควันโดกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 9 ที่ ประเทศสเปน สําหรับผลงานเหรียญ
เงิน ไดรับมา 1 เหรียญ จากการแขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 23 ณ ประเทศฟลิปปน ส ปจ จุบันเปนนิสิตนอง
ใหมชั้นป ที่ 1 เค ยู รุน 66 คณะศึกษาศาสตร ภาควิชาพลศึกษา
น.ส. รภัทกร ประสพสุ ข เป น ชาวนครปฐม เริ่ มเลน เทควั น โดเมื่ อ อยู ชั้น มั ธยมศึกษา ปที่ 4
ผลงานที่ผานมา คือ เหรียญทอง การแขงขันเทควันโดชิงแชมปประเทศไทย ตั้งแตป 2544-2546 , การ
แขงขันกีฬาซีเกมส ครั้งที่ 23 ที่ประเทศฟลิปปนส และการแขงขันเทควันโดชิงแชมปเอเซีย ที่ผานมาลาสุด
สําหรับการแขงขันเทควันโดกีฬามหาวิทยาลัยโลก ครั้งที่ 9 ที่ ประเทศสเปน นั้น ไดรับเหรียญทองแดง
ปจจุบันเปนนิสิตชั้นปที่ 4 คณะสังคมศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร

