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       "นองปุย" ญาณิศา ตอรัตนวัฒนา ควาเหรียญทอง เหรียญแรกให

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย 

ั้ ี่ ั  ี  โ  ํ ิ โ ครังที 36 "หัวหมากเกมส" จากกีฬาคาราเต-โด (ทารําบุคคลหญิง) โดยนอง

ปุย เอาชนะคูรําจาก ม.ศรีปทุม ดวยคะแนนเปนเอกฉันท 5:0 ควาเหรียญทอง

เหรียญแรกใหกับ มกเหรยญแรกใหกบ มก.

       การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หวัหมากเกมส" 
กีฬาคาราเต-โด ควาเหรียญทองแดง เหรียญแรกให มก. จากคาราเต-โด    
(ทารําทีมหญิง) 

ิ ิ ั  ั  ั ี ิ      ชมรมยิงธนู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จัดการแขงขันกีฬายิงธนู 

“เกษตรศาสตร โอเพน ครั้งที่ 10ประจําป 2552” ในระหวางวันที่  16-18 มกราคม 2552 ณ สนามรักบี-้

ฟตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ั ิ ั  ไ  ั ิ ั

ฟุตบอล มหาวทยาลยเกษตรศาสตร 

            กฟผ.มอบ 1.5 แสนบาท  สนับสนุนชมรมฟุตบอล มก.  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับมอบเงินสนับสนุน 
จํานวน 150,000 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) จาการไฟฟา ฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งมอบใหเพื่อสนับสนุน

การดําเนินงานของชมรมฟตบอล มก ใหเปนทีมฟตบอลทีแ่ข็งแกรง นาํชื่อเสยีงมาสมหาวิทยาลยัฯ ตอไป

    

การดาเนนงานของชมรมฟุตบอล มก. ใหเปนทมฟุตบอลทแขงแกรง นาชอเสยงมาสมูหาวทยาลยฯ ตอไป

      สํานกัการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปดใหบริการ website รูปแบบใหม ซึ่งใหบรกิาร

ค อบคลมขาวสา เกี่ยวกบักา กีฬา ขาวสา การแขงขันฟตบอลการกศลชวยเหลือครอบครัว ครอบคลุมขาวสารเกยวกบการกฬา ขาวสาร

เกี่ยวกับการอนุญาตเก็บตัวฝกซอมและการแขง

กีฬาประเภทตางๆ ของนสิิต มก. และใหบริการ

การแขงขนฟตุบอลการกุศลชวยเหลอครอบครว 

อาจารยวทัญู สุขสําราญ

วันจันทรที่ 16 กุมภาพันธ 2552 

ติดตอ

กฬาประเภทตางๆ ของนสต มก. และใหบรการ 

Downloads เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวกบัชมรมกีฬาตางๆ

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อาจารยที่ปรกึษา
สํานักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ุ

ณ สนามอินทรีจันทรสถิติย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

และนิสิตชมรมตางๆ สามารเขามา Downloads 

เอกสารตางๆไดที่ www.sp.ku.ac.th หรือ

ไ  ี่ ํ ั ี

สานกการกฬา มหาวทยาลยเกษตรศาสตร

50 ถ.พหลโยธิน แขวง ลาดยาว เขต จตุจักร 10900

โทร 02 9428772-3  Fax 029406897  เบอรภายใน 1592,1583
มาขอเอกสารไดทีสํานักการกีฬา www.sp.ku.ac.th e-mail. kugscp@ku.ac.th

ปที ่12 ฉบบัที ่1 ประจําเดอืน มกราคม - กมุภาพนัธ พ.ศ. 2552

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงทัพนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 
“หัวหมากเกมส” ระหวางวันที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
     เจาภาพจัดการแขงขันทั้งหมด 27 ชนิดกีฬา จํานวนสถาบันทีเ่ขารวมการแขงขัน 117 สถาบัน จํานวน
เหรียญที่ชิงชัย ทั้งหมด 293 เหรียญทอง 293 เหรียญเงิน และ 425 เหรียญทองแดง ทัพนักกีฬา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สงนักกีฬาและเจาหนาที่เขารวมจํานวน 545 คน 
      นักกีฬา มก. ควาเหรียญรางวัลจากการแขงขันกีฬา “หัวหมากเกมส” ทั้งหมด 70 เหรียญ แบงเปน า า ญ า า า า า ท ญ
เหรียญทอง 23 เหรียญ เหรียญเงิน 19 เหรียญ และเหรียญทองแดง 28 เหรียญ  โดยผลการแขงขัน
สิ้นสุดลง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรอยูอันดับที่ 5 จาก 117 สถาบัน

ผลการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส”

ที่ สถาบัน ทอง เงิน ทองแดง รวม

1 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 31 23 27 81

2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง 30 17 17 642 มหาวทยาลยรามคาแหง 30 17 17 64

3 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 29 29 27 85

4 มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต 25 23 21 69

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 23 19 28 70
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       มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเกียรติเปนตัวแทนมอบเหรยีญรางวัลและใหกาํลังใจนกัีฬาในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส” ระหวางวนัที่ 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวทิยาลัยรามคําแหง

        รศ.วฒุิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหโอวาทแกนักกีฬาของ มก. ในการเขารวมการ
ใแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส" ในวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 ณ หองประชุมธีระ

สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ป มก.
โ  ั ฬี ิ ั ั้ ี้ ป ิ่  ั ใ ั ี่ ิ ั        โดยการแขงขนกฬามหาวทยาลยฯ ครงนจะเปดฉากเรมการแขงขนในวนท 11-18 มกราคม 2552 ณ มหาวทยาลย

รามคําแหง หัวหมาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสงทีมนักกีฬาเขารวมการแขงขันในครัง้นี้ทุกชนิดกีฬาที่ทางเจาภาพ
จัดการแขงขันจดการแขงขน 
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ั ป  ี ั  ใ         รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดมีหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ให
เกียรตเิปนประธานในงานฉลองชัยนกักีฬา มก จากการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 36 "หัวหมากเกมส" ในวนัศกรที่ 23มหาวทยาลยแหงประเทศไทย ครงท 36 หวหมากเกมส  ในวนศกุรท 23 
มกราคม 2552 ณ อาคารจกัรพนัธเพ็ญศริ ิ

       นายนพินธ ลิ้มแหลมทอง รองอธิการบดีฝายกิจการนสิติและพัฒนากายภาพ ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด
 ั ี ฟ ป ํ ป ใ ั ี่การแขงขันกฬีา "เกษตรศาสตรฟุตซอล" ประจําป 2552 ในวันที 21 มกราคม 2552 เวลา 17.00 น. ณ อาคาร

ยิมเนเซียม สํานกัการกฬีา ซึ่งการแขงขันกีฬา "เกษตรศาสตรฟุตซอล" ประจําป 2552 จัดขึน้ระหวางวันที ่21-28 
มกราคม 2552 ตั้งแตเวลา 16 00 น โดยมมีทมีเขารวมการแขงขัน ทั้งหมด 20 ทมีมกราคม 2552 ตงแตเวลา 16.00 น. โดยมมทมเขารวมการแขงขน ทงหมด  20 ทม

     โรงเรียนนวพัฒนวิทยาไดจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ตองการให

นักเรียนไดพัฒนากระบวนการคิดและรจักการคดิวิเคราะห ในปการศึกษา 2551นกเรยนไดพฒนากระบวนการคดและรูจกการคดวเคราะห ในปการศกษา 2551

 ภาคเรียนที ่2 นักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 3/1 ไดเลือกหัวขอที่สนใจเกี่ยวกับกีฬา 

ทางโรงเรียน มีความเห็นวามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนสถานที่ที่เหมาะสมแกการนํามาทัศนศึกษาเขาชม

อุปกรณการกีฬา โดยมีนักเรียน จํานวน 14 คน และอาจารย 1 ทาน เขาเยี่ยมชมสํานักการกีฬา


