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ขอเชิญชวนบุคลากรคณะครุศาสตรทุกทาน 
                       รวมเดินขบวนพาเหรดและชมการแสดงในพิธีเปด 

  ชุด “พอเพียง วัฒนธรรม นําสามัคคี มีนํ้าใจ ใหครุศาสตรสุขภาพดี” 
           เพ่ือปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชประกอบการเดินขบวนพาเหรดยอนยุค   
     และการแสดง ขอเชิญชวนใหบุคลากรสวมเสื้อกีฬาของปตาง ๆ ที่ผานมา  เพ่ือส่ือใหประชาคม 
จุฬา  ฯ  รับทราบวาชาวครุศาสตรใชเสื้อผาอยางคุมคา 
 

    “เส้ือเชียรทุกป   เรามีคนละตัว 
    พอเพียงถวนท่ัว   ใสตัวเดิมกัน” 
 
   พลาดไมได  25 ก.พ. 54  เวลา 15.00 น. พบกันโถง อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย 

 ดวน ตองการกองเชียร จํานวน 150 คน  สําหรับผูมีใจรักในเสียงเพลง   ขยันฝกซอม 
ไดตามกําหนดการ สามารถสมัครไดที่  สํานักงานเลขานุการคณะ  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

 
                              ผูสนใจเขารวมแขงขันกีฬา สมัครและสอบถามรายละเอียด ไดที่ 
                                                    ผูประสานงานกีฬาชนิดตาง ๆ ดังน้ี 

            ฉบับท่ี  7/2554  วันจันทรท่ี  21  กุมภาพันธ  พ.ศ. 2554 

ขอเชิญชวนรวมเดินขบวนพาเหรดยอนยคุ 
ในพิธีเปดการแขงขนักีฬาบุคลากรคร้ังท่ี 33 
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         รายการ 
 
ประเภทกฬีา 

ผูประสานงาน   
รร. สาธิตจุฬาฯ 
ฝายประถม 

ผูประสานงาน  
 รร.สาธิตจุฬาฯ 
ฝายมัธยม 

ผูประสานงาน
คณะครุศาสตร 

1.กอลฟ - รศ.วิสนศักด์ิ   อวมเพ็ง ผศ.สุธนะ ติงศภัทิย 

2. วายนํ้า   อาจารยคมสันต 

       บัวแกว 

อ.ธานินทร 

บุญญาลงกรณ 

นางสาวชญาภรณ 

       หิรัญสุข 

3. เทเบิลเทนนิส ผศ. ณัฐพร   สุดดี รศ.ศุภฤกษ  มัน่ใจตน ผศ.ยุรวัฒน 

คลายมงคล 

4. ฟุตบอล อ.เกรียงไกร 

อินทรชัย 

อ.ชาญวิทย  อปุยโส นายสยาม           

ทองแสง 

5. วอลเลยบอล อ.ธฤษวรรณ 

คุณยศย่ิง 

อ.ธนยศ   พุทธพงศ นางสาวคณัสวรรณ 

ทองเปล้ือง 

6. ตะกรอ - นายอุทิศ  ทองคํา อ.ดร.วีรพล          

แสงปญญา 

7. เทนนิส ผศ.มานิต 

โกศลอินทรีย 

รศ.ศุภฤกษ  มัน่ใจตน   นายตุลา  

ไชยาศิรินทรโรจน 

8. แบดมินตัน นายชนันนัทธ 

สําราญทิวาวัลย 

อ.ทศพล  ศิลลา ผศ.สมบูรณ 

อินทรถมยา 

9. บิลเลียด &  

    สนุกเกอร 

อ.จิระศักด์ิ    

จิตรโรจนรักษ 

อ.อลัมพล   สังฆเศรษฐี นายไชยา           

ลิขิตสารวิทย 

10.  โบวล่ิง ผศ.ณัฐพร  สุดดี อ.ธนยศ   พุทธพงศ นายไชยา 

ลิขิตสารวิทย 

11. เปตอง นายสําเนียง   เสนใส อ.ปรีชา  สุริยะ อาจารย ดร.ยุทธนา 

ฉัพพรรณรัตน 

12. หมากกระดาน อาจารยภารดี 

อมรรัตนานนท 

- นายอํานวย  ธรรมธร 

13. กีฬาพื้น

เมืองไทย 

อาจารยเกรียงไกร 

ปยะเมธาง 

อ.ทินวัฒน    

นาคศรีอาภรณ 

นางสาวธีรดา 

ฆองประเสริฐ 

14.กรีฑา อาจารยศรานุวัฒน 

ชุมชัง 

อ.วรกมล  สุนทรานนท นายตุลา  

ไชยาศิรินทรโรจน 

15. ฟุตซอล อ.เกรียงไกร    

อินทรชัย 

อ.ชาญวิทย  อปุยโส นายสยาม  ทองแสง 
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     รายละเอียดการแขงขัน ฯ 
1.   เทนนิส     

วันรับสมัคร    16  กุมภาพนัธ –  8 มนีาคม 2554  

วันแขงขัน       11,14 – 18 มีนาคม 2554  (บุคคล) 

                        20  มนีาคม 2554 (ทีม)      ณ  สนามเทนนิส  ศูนยกฬีา ฯ 
2.   บิลเลยีดและสนกุเกอร    

 วันรับสมัคร     14  –  28   กุมภาพันธ 2554 

วันแขงขัน         5 – 6 มนีาคม 2554   ณ  โรงแรมเอเชีย 
3.  กฬีาทางน้ํา   

วันรับสมัคร    16 – 28 กุมภาพันธ 2554 

วันแขงขัน       24 – 25 มีนาคม 2554 ณ  สระวายน้าํ Sport Complex  ศูนยกีฬา ฯ 
   4.   กอลฟ  

 วันรับสมัคร และวันแขงขัน    จะแจงใหทราบภายหลัง 

   5.   ฟุตบอล  วันรับสมคัร และวนัแขงขัน    จะแจงใหทราบภายหลัง 
6. แบดมินตัน    

วันรับสมัคร    บัดนี ้–  2 มนีาคม 2554 

วันแขงขัน       9 – 24 มนีาคม 2554     ณ  Sport Complex  ศูนยกฬีา ฯ 
   7.  กฬีาพืน้เมืองไทย   

วันรับสมัคร     บัดนี้ – 11 มีนาคม 2554   

วันแขงขัน       22 ,24 และ 25 มีนาคม 2554  ณ ศูนยกีฬา ฯ 
   8.  วอลเลยบอล   

วันรับสมัคร     บัดนี้  – 21 กุมภาพนัธ 2554   

วันแขงขัน        1 – 25 มนีาคม 2554 ณ สนามกีฬาในรม ศูนยกีฬา ฯ 
9.  เปตอง    

วันรับสมัคร   14 – 23 กุมภาพนัธ 2554   

วันแขงขัน      1 – 25 มีนาคม 2554  ณ สนามเปตอง จุฬา ฯ 
  10.  โบวลิง่   

วันรับสมัคร   1 – 11 มนีาคม 2554  

วันแขงขัน     26 ,27   มนีาคม 2554   ณ  SAS BOWL  รามคําแหง 
  11.  เทเบิลเทนนิส   

วันรับสมัคร   14 – 21 กุมภาพนัธ 2554 

วันแขงขัน      28 กมุภาพนัธ – 10 มนีาคม 2554   ณ  สนามกีฬาในรม ศูนยกีฬา ฯ 
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  12.  ตะกรอ   
วันรับสมัคร   1 – 4 มนีาคม 2554  

วันแขงขัน      8 – 24 มีนาคม 2554    ณ  สนามกีฬาในรม ศูนยกฬีา ฯ  
  13.  หมากกระดาน  

วันรับสมัคร     15-18 กุมภาพนัธ 2554  

วันแขงขัน         4-25 มีนาคม 2554    ณ  Sport Complex  ศูนยกฬีา ฯ 

 14.    กรีฑา   

วันรับสมัคร    1-18   มีนาคม  2554  

วันแขงขัน        28    มนีาคม ๒๕๕๒  (ต้ังแตเวลา 12.00-17.00 น.)  ณ  สนามกีฬาจุฬา ฯ ศูนยกีฬา ฯ 
 15.   ฟุตซอล    

วันรับสมัคร   15-22 กุมภาพันธ 2554  

วันแขงขัน      1 – 16 มีนาคม 2554  ณ  สนามฟุตซอล (เทนนิส 2 ศูนยกฬีา ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          
           
        
 
 
 
 
 
 
               
 
   เมื่อวันที่ 18  กุมภาพันธ  2554  เวลา 14.00 น.  สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความ
เปนผูนําทางการศึกษา ใหการตอนรับคณาจารยและนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  ในโอกาสท่ีเดินทางมาศึกษาดูงานดานการบริหารงานของสาขาวิชา และฟง
บรรยายสรุปเก่ียวกับการบริหารงานของสาขา ฯ  โดยมี รองศาสตราจารย เอกชัย ก่ีสุขพันธ เปนวิทยากร 

อานประชาคมครุศาสตรไดท่ี     
www.edu.chula.ac.th 

                  ตอนรับคณาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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