กําหนดการเข้ าร่ วมงาน
กีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่ งประเทศไทย ครั!งที" 18
วันที" 13-16 ตุลาคม 2553
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
************************************
วันที 13 ตุลาคม 2553
05.00 - 06.00 น. นักกีฬา คณะกรรมการ และผูเ้ กี"ยวข้อง ลงทะเบียน ณ หน้าพระบรมรู ป ร.4
06.00 - 16.00 น. - ออกเดินทางจากหน้าพระบรมรู ป ร.4 ไปยัง โรงแรมเชียงใหม่ ฮอลิเดย์ การ์เด้น จ.เชียงใหม่
- รับประทานอาหารเช้า และ อาหารกลางวัน บนรถ
16.00 - 17.00 น. เข้าที"พกั พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 - 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการและผูจ้ ดั การทีมกีฬา เพื"อเตรี ยมความพร้อม
18.00 เป็ นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที 14 ตุลาคม 2553
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 15.30 น. นักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.30 - 18.00 น. พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่ งประเทศไทย ครั!งที" 18
ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.00 - 21.00 น. งานเลี!ยงต้อนรับ และพิธีส่งมอบธงกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั!งที" 18
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที 15 ตุลาคม 2553
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 15.00 น. นักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15.30
- นักกีฬาเข้าร่ วมแข่งขันกีฬากรี ฑา และกีฬาสนุกสนาน
- การมอบถ้วยรางวัล
- พิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั!งที" 18
วันที 16 ตุลาคม 2553
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 18.00 น. ออกเดินทางจาก โรงแรมที"พกั จ.เชียงใหม่ กลับมหาวิทยาลัยโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี"ยนแปลงตามความเหมาะสม
*********************************

รายชือนักกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
ทีเข้ าร่ วมแข่ งขัน
กีฬาบัณฑิตสั มพันธ์ แห่ งประเทศไทย ครั2 งที 18
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที 13-16 ตุลาคม 2553
**************************
กีฬาวอลเลย์ บอล
1. นายอธิ กิตติB
2. นายวรชิต
3. นายรัตนสิ ทธิB
4. นายอัมริ นทร์
5. นายวรากร
6. นายบัณฑิต
7. นายนพดล
8. นายพงศ์กริ ช
9. นายปิ ยะพัฒน์

ศรี ประเสริ ฐ
อามาตย์
ศรี ทอง
ไชยกาวิล
อุปมัย
พุทธศรี
คนชื"อ
บุตรดี
เสนานุช

กีฬาเทเบิลเทนนิส
1. นายเดช
2. นายทนงศักดิB
3. นายสุ รศักดิB
4. นางรัตนากร
5. นางสาวเกศินี

ธรรมศิริ
จงสุ ขสถิตย์พนั ธ์
พันธุรัตน์
ผดุงถิ"น
คําสาร

กีฬาแบดมินตัน
1. นายพลกฤษณ์ ถิรมนัส
2. นายกิติพงศ์
ตันศรี วงษ์
3. นายสัณฐิวชั ร สําราญอยูด่ ี
4. นางสาวรัตนาภรณ์ คล่องแคล่ว
5. นางสาววิไลลักษณ์ เทพษร

(**กรรมการสโมสรนักศึกษา , ผูป้ ระสานงานทีมกีฬา)

(**กรรมการสโมสรนักศึกษา , ผูป้ ระสานงานทีมกีฬา)

-2กีฬาบาสเกตบอล
1. นายฐิตพัฒน์
2. นายเกียรติศกั ดิB
3. นายเอกภัค
4. นายธนกฤต
5. นายอัษฎาวุธ
6. นายณัฐวุฒิ
7. นายปิ ยะพัฒน์
8. นายภาคภูมิ
9. นายพงศ์ภทั ร
10. นายวรากร

คณากรไพบูลย์
เพิ"มพิพฒั น์
เจริ ญเลิศมงคล
อัปการญจน์
อติสงั ข์
สมบูรณ์ทวี
เสนาสุ ข
อุทยั เลิศ
ถวัลย์วงศ์ศรี
อุศมัย

กีฬาฟุตบอล
1. ผศ.สุ ริโยทัย
2. ว่าที" ร.ต.ภูวเดช
3. นายจารุ วฒั น์
4. นายชลากร
5. นายชินพงษ์
6. นายเชษฐา
7. นายติณณ์
8. นายยงยุทธ์
9. นายสมชาย
10. นายอรรณพ
11. นายอิสระพงษ์

สุปัญญาพงศ์ (**กรรมการสโมสรนักศึกษา , ผูป้ ระสานงานทีมกีฬา)
วัชรี ฤทัย
สัจกุล
อุดมรักษาสกุล (*กรี ฑา)
ไกรสิ งห์สม
วิทยานุสรณ์
เดช
พัฒนพงศ์
สวัสดี
ประเสริ ฐยิ"ง
พฤกษพงศ์
(*กรี ฑา)

กีฬาเซปักตะกร้ อ
1. นายเตมีย์
2. นายโตมร
3. นายวุฒิชยั
4. นายณัฐนิรันดร์

ช่วยชูวงศ์
ช่วยชูวงศ์
ปลัดม้า
มีสี

-3กีฬาเปตอง
1. นายรัฐพร
2. นายธนภาส
3. นายปรัชญ์
4. นายชัดชัย
5. นางสาวอังสนา
6. นางสาววนิดา

รัศมี
คงตระกูล
พันธ์งาม
ใจคํา
ส่านสม
พิบูลวิทิตโรจน์

7. นางสาวณัฐวรรณ ชดช้อย
8. นางสาวธัญญารัตน์ ตันศรี
กีฬากรีฑา
1. นายอมรเทพ
2. นายอํานวย
3. นายอนุพล
4. นายสถาพร
5. นายอดิศกั ดิB
6. นายอนุวรรตน์
7. นายชลากร
8. นายอิสระพงษ์
9. นายจักรพันธ์

ดอกไม้
ต้องมิตร
จินวรรณ
สุริยนั ต์
ศิริการ
ชํานาญเวช
อุดมรักษาสกุล (*ฟุตบอล)
พฤกษพงศ์
(*ฟุตบอล)
ตันศรี วงษ์

เทนนิส
1. นายอนุชิต
2. นายเดชฤทธิB
3. นายอรรถพงศ์

ชัยเลิศ
ผูกผา
เมษินทรี ย ์

******************************

