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ปที่ 2 ฉบับที่ 14/2549 วันที่ 25 เมษายน 2549

แขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเชือ่ มความสามัคคี
กํานดสงโครงการปญหาพิเศษ (Proposal) ของนิสติ
สมัครขอรับทุนกองทุนวิจัยอินเตอรเว็ท
คําศัพทประจําสัปดาห

☺ แขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเชื่อมความสามัคคี
คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จัดการแขงขันกีฬา Vet.Kps. เทเบิลเทนนิส ทัวรนาเมนท ครั้งที่ 1 ประจําป 2549 เพื่อเพิ่ม
ความสามัคคี
รูปแบบการแขงขัน : บุคลากรทานใดประสงคจะลงแขงขัน แจงชื่อไดที่กรรมการ คุณศรีสมัย วิริยารัมภะ กอนวันที่ 30 เมษายน 2549 เริ่มแขงขัน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เปดสนามแขงขันโดยคูผูบริหารแขงแบบชนะ 2 ใน 3 เซตละ 21 แตมคะแนน เวลา 12.00 น. สําหรับวันตอไป คูแขงขันใด
พรอมใหมารายงานตัว ณ สนามแขง กอนเวลาแขงขันมี 2 รอบ คือ รอบเที่ยง 12.00-13.00 น. และรอบเย็น เวลา 16.00-18.00 น. หรือโทรศัพทแจง
การลงแขงขันไดที่คุณศรีสมัย วิริยารัมภะ
กรรมการตัดสิน
: 1. ศรีสมัย วิริยารัมภะ
2. อรวรรณ บุตรดี
กรรมการกลางและสวัสดิการ : 1. ยุพิน ภวพงศสุภัทร
2. สุมณรัตน เทพสาร
3. นิรชรา โรจนแพทย
4. ปยวรรณ สุธรรมาธินันท
5. สุวรรณา ทิพยรักษ
6. จุรีย ปานกําเนิด
7. นภา ทรัพยอุไรรัตน
8. กันตา วุฒิวงศวณิชย 9. สาหราย พูลเพิ่ม
10. ทวีศักดิ์ สงเสริม
11. รพีพรรณ มีสงา
12. กาญจนา ปาลศรี
การแขงขัน
: มี 6 ประเภท (ผูแขงขันมีสิทธิ์ แขงขันได คนละ 2 ประเภทเทานั้น)
1. ประเภทชายเดี่ยว
2. ประเภทหญิงเดี่ยว
3. ประเภทชายคู
4. ประเภทหญิงคู
5. ประเภทคูผสม
6. ประเภทผูบริหาร
* คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ตองขออภัยไว ณ ที่นี้ หากมีขอผิดพลาดและขาดตกบกพรองตางๆ

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อนักกีฬา ทีม A
อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร
วิศณุ บุญญาวิวัฒน
จิตรกร วิริยารัมภะ
ทนงศักดิ์ สระทองยา
ธนู ภิญโญภูมิมินทร

1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อนักกีฬา ทีม B
สมชัย สัจจาพิทักษ
เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ
ธีระ รักความสุข
ประกรณ จาละ
ปริวรรต พูลเพิ่ม
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รายชื่อนักกีฬา ทีม A (ตอ)
6. วรวิทย วัชชวัลคุ
7. ธวัชชัย ศักดิ์ภูอราม
8. ณัฐวุฒิ รัตนวนิชยโรจน
9. ธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล
10. นรินทร อุประกรินทร
11. สมยศ กานขุนทด
12. นิธิศ สุขหงษ
13. จุฑามาส รัตนคุณูปการ
14. วันดี รุงรัตนาอุบล
15. ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข
16. อารี ทองคํา
17. ธัญมน แตงเอี่ยม
18. มนธิชา (เทียน) ชูอิฐ
19. สุธี รัตนภิรมย
20. นักรบ พัฒนผล
21. อดิศร ยะวงศา
22. วิเชียร (บอย) นวสกุลจินดา
23. คงศักดิ์ เที่ยงธรรม
24. รุงโรจน แจมอน
25. ชลลดา อานันทรัตนกุล
26. สิริลักษณ จาละ
27. ปวีณา มวงแกว
28. นงเยาว (แอ) ดอนสมไพร
29. จุฑาพันธ บัวเรือง
30. วรรณา (กบ) ใจเย็น
31. จันทรจิรา ภวภูตานนท
32. ภัทรา มูลจิตร
33. พรชัย สัญฐิติเสรี
34. อมรเทพ อาวชกุลเทพ
35. สุพจน อาวสกุลสุทธิ
36. วิทย เลิศแสง
37. สุจิต ลิ้มทองสุข
38. มนตชัย เล็กเจริญสุข
39. อิทธิรัตน ชายสงค
40.

รายชื่อนักกีฬา ทีม B (ตอ)
6. กิจจา อุไรรงค
7. ธเนศร ทิพยรักษ
8. ชยกฤต สินธุสิงห
9. เกียรติศักดิ์ ตันเจริญ
10. อาสูตร สงวนเกียรติ
11. สุขสันต ฉ่ําสิงห
12. สมพงษ บันลือพงศพันธุ
13. อุบลวรรณ เอกทุงบัว
14. สุดธิษา เหลาเปยม
15. สุวิชา เกษมสุวรรณ
16. ปจฉิมา สิทธิสาร
17. กาญจนา ลัดดากลม
18. นัจพร แจมจันทร
19. ธเนศ เสถียรโยธิน
20. วันชาติ ยิบประดิษฐ
21. พิพัฒน อรุณวิภาส
22. กรวิชญ อนุกูลวุฒิวงศ
23. สมเกียรติ พันธธรรม
24. นําดี แซเฮง
25. สกุณา พัฒนกุลอนันต
26. วิไลรัตน ฉ่ําสิงห
27. วารินทร (วิ) อินโอสถ
28. ณิชาภา (เอ) ศรีลาจันทร
29. นุชจรินทร (ปู)
30. อารีรัตน (ฝน)
31. สุณี คุณากรสวัสดิ์
32. ทองคํา เหมือนประสิทธิ์
33. เกรียงไกร วิฑูรยเสถียร
34. ชัยเทพ พูลเขตต
35. สุรพงษ เปาเลี้ยง
36. วิชัย สุขพันธุ
37. วรกิจ เชิดชูธรรม
38. คมเดช จีนะเจริญ
39. ฐิติภัทร พิทักษนที
40. อลงกต บุญสูงเนิน

ขอมูลจาก : คุณอุบลวรรณ เอกทุงบัว
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☺ กําหนดสงโครงการปญหาพิเศษ (Proposal) ของนิสติ
กําหนดสงขอเสนอโครงการปญหาพิเศษ (Proposal) ประจําปการศึกษา 2549 ภายในวันศุกรที่ 26 พฤษภาคม 2549 จํานวน 3 ชุด สงที่...
หนวยบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร หมายเหตุ : ขอรับแบบเสนอโครงการไดที่ หนวยบริการการศึกษา (แจกกลุมละ 1 ชุด)
ปฏิทินการศึกษา สําหรับวิชาปญหาพิเศษ (5XX698) ประจําปการศึกษา 2549
วัน/เดือน/ป
กําหนดการ
วันศุกรที่ 26 พ.ค. 2549
วันสุดทายของการสงขอเสนอโครงการปญหาพิเศษ
วันจันทรที่ 19 มิ.ย. 2549
แจงผลการประเมินขอเสนอโครงการปญหาพิเศษเบื้องตนจากผุทรงคุณวุฒิ
วันศุกรที่ 23 มิ.ย. 2549
วันสุดทายของการสงขอเสนอโครงการปญหาพิเศษฉบับแกไข
วันศุกรที่ 30 มิ.ย. 2549
แจงผลการพิจารณาขอเสนอโครงการปญหาพิเศษขั้นสุดทาย
วันจันทรที่ 17-21 ก.ค. 2549
อาจารยที่ปรึกษาเบิกเงินสนับสนุนโครงการปญหาพิเศษ (งวดแรก)
วันจันทรที่ 27 พ.ย.-วันศุกรที่ 1 ธ.ค. 2549
สงบทคัดยอ (abstract) โครงการปญหาพิเศษ
วันพุธที่ 6 ธ.ค. 2549
แจงกําหนดการนําเสนอผลงานวิชาการโครงการปญหาพิเศษ
วันพุธที่ 13 ธ.ค. 2549
สงไฟลขอมูลนําเสนอผลงานวิชาการโครงการปญหาพิเศษ (powerpoint presentation)
วันเสารที่ 16-วันอาทิตยที่ 17 ธ.ค. 2549
วันเสนอผลงานวิชาการโครงการปญหาพิเศษ
วันศุกรที่ 2 ก.พ. 2550
วันสุดทายของการสงผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ (full paper)
วันจันทรที่ 12-วันศุกรที่ 16 ก.พ. 2550
อาจารยที่ปรึกษา/นิสิต รวบรวมสงเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินโครงการปญหา
พิเศษ
วันจันทรที่ 26 ก.พ.-วันศุกรที่ 2 มี.ค. 2550
อาจารยที่ปรึกษาเบิกเงินสนับสนุนโครงการปญหาพิเศษ (งวดสุดทาย)
หมายเหตุ :

นิสิตลงทะเบียนวิชาปญหาพิเศษตามภาควิชาที่อาจารยที่ปรึกษาสังกัด
ติดตอ/สงเอกสาร ที่หนวยบริการการศึกษา กําแพงแสน (คุณอารีรัตน สิชฌวัฒน)

ขอมูลจาก : หนวยบริการการศึกษา

☺ สมัครขอรับทุนกองทุนวิจัยอินเตอรเว็ท
ผูที่สนใจขอทุนโครงการวิจัย (Research Project)ประกอบการของบประมาณสนับสนุนการวิจัย กองทุนวิจัยอินเตอรเว็ท คณะสัตว
แพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนประจําป 2549 สมัครไดตั้งแตวันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 สามารถดูรายละเอียดและ load แบบฟอรมไดที่
http://www.vet.kps.ku.ac.th/ ที่ขอความลิ้งค แบบฟอรมตางๆ
ขอมูลจาก : งานธุรการกําแพงแสน

 คําศัพทประจําสัปดาห :
O - NET (Ordinary National Educational Test)
คือ แบบสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นพื้นฐาน เปนการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน สําหรับในชวงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุมสาระการเรียนรู ไดแก
1. ภาษาไทย
2. คณิตศาสตร
3. วิทยาศาสตร
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

A - NET (Advanced National Educational Test)
คือ แบบสอบทางการศึกษาแหงชาติขั้นสูง เปนการวัดความรูและ ความคิดวิเคราะห ซึ่งจะเปนการวัดความรูเชิง สังเคราะห โดยเนนทักษะการคิดมากกวา
O-NET ประกอบดวย
1. ภาษาไทย 2
2. คณิตศาสตร 2
3. วิทยาศาสตร 2 4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2
5. ภาษาอังกฤษ 2

สงขอมูลไดที่...คุณอารี ทองคํา หนวยโสตฯ งานธุรการกําแพงแสน ไมเกินทุกวันอังคารของสัปดาห
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