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กจิกรรม จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับดี ศกุร ์

เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา 

แอโรบิก 17.30 น. 17.30 น.  17.30 น.  

18.15 น. 18.15 น. 18.15 น. 

      

ลีลาศ  17.30 น.  17.30 น.  

19.00 น. 19.00 น. 

      

โยคะ 17.30 น.  17.30 น.  17.30 น. 

 

 

  

ฉบับท่ี 3 ปีที่ 1   เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2557 

การให้บริการ 
ห้องออกก าลังกาย 
เปิดบริการเวลา  10.00 – 19.45 น.   วนัจนัทร–์วันศุกร์   
สระว่ายน  า  
เปิดบริการเวลา  15.00 – 19.30 น.   วันจันทร์-วันศุกร ์
ห้องซาวน่าและห้องอบไอน  า 
เปิดบริการเวลา  17.00 – 19.00 น.   วนัจนัทร์–วนัศุกร ์
สควอช 
เปิดบริการเวลา 10.00 – 19.30  น.   วันจนัทร์–วันศุกร ์

 

 

 

สวัสดีค่ะ   
         สมาชิกสถานกีฬาและสุขภาพทุกท่าน   ตอนนี ก็ออกพรรษาแล้ว  อยูใ่นช่วง
ปลายฝนต้นหนาว  อากาศกจ็ะเริ่มเปลี่ยนแปลง  ดูแลและรักษาสุขภาพกนัให้มากๆ นะ
คะ  ส่วนน้อง ๆ นักศึกษากอ็ยู่ในช่วงสอบ  ตั งใจอ่านหนงัสือกันเยอะ  ๆ จะได้ท า
ข้อสอบได้ทุกวิชา  
         ข่าวดีส าหรับสมาชิกปิดเทอมนี ที่ไม่มีแผนการเดินทางไปเที่ยวที่ไหน และพัก
อยู่ใกล้ๆ มหาวิทยาลัย  สถานกีฬาและสุขภาพเปิดให้บรกิารตามปกติ  ปิดบรกิารเวลา
เดิม   19.45  น.  ฉะนั นอยา่ปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์  มาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ
ให้ร่างกายแข็งแรง  มีแรงทีจ่ะต่อสู้กับการท างานและเรียนตอ่ไป สถานกีฬามีโปรแกรม
การใหบ้ริการที่หลากหลาย  สามารถเลือกโปรแกรมการออกก าลังกายที่เราถนดั  และ
ชอบได้ค่ะ 
  สมาชิกท่านใดต้องการรับขา่วสารข้อมูลของสถานกฬีาและสุขภาพสามารถเข้าไปกด 
Like  ได้ที่  Sut-sports  จะมีภาพกิจกรรมและข่าวสารเกี่ยวกับสถานกีฬามากมาย ใหก้ับ
สมาชิก   
 
        

Sut-sports   
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*ด้วยจังหวัดนครราชสีมา กับ สมาคมวอลเลยบ์อลแห่งประเทศไทย ก าหนดจัดการแข่งขันวอลเลยบ์อลหญิง 

อายุต่ ากวา่ 17 ปี ชิงชนะเลิศแหง่เอเซยี ครั้งท่ี 10 ระหว่างวันที่ 11 - 19 ตุลาคม 2557 ณ MCC HALL ชั้น 3 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมีตัวแทนจากทวปีเอเซีย รวม 13 ทีม เข้าร่วมการแขง่ขันฯ และ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับเกียรติให้เป็นสนามฝึกซอ้มในการจัดการแข่งขันในครั้งน้ีด้วย 

 

 

  

สควอช.. เป็นกีฬาท่ีเล่นท่ีก ้ากึ่งระหว่างเทนนิสกับแบดมินตัน โดยเป็นเกมกีฬาระหว่างผู้เล่น 2 คน ต้องใชไ้ม้แร็กเกต 

ลูกบอลมาตรฐาน เล่นในคอร์ตท่ีเป็นคอร์ตตามขนาด และมาตรฐานท่ีสหพันธ์กีฬาสควอชนานาชาติ (ISRF) ได้ก้าหนด

ไว ้

 สควอชท้าไมถึงน่าเล่น 

  เนื่องจากเป็นกีฬาในร่มท่ีเล่นกันในคอร์ตท่ีมีผนังอยู่โดยรอบ ไม่ว่าจะฤดูกาลไหน สภาพอากาศเปน็อย่างไร กส็ามารถ

เล่นไดต้ลอด แถมเล่นไดต้ั งแต่เดก็ไปจนถึงผู้ใหญ่ สควอชจะเล่นเป็นกีฬาเบาๆ กไ็ด้ ถ้าเล่นกันในจังหวะช้าๆ หรือจะเล่น

กันแบบดเุดอืด ถ้าเล่นแข่งกนั 2 คนบนคอรต์สควอช เพราะความเร็วในการเคล่ือนไหวและตีโต้ตอบกนั เรียกเหง่ือได้

เป็นเพียบ ใครอยากลดน ้าหนกัละก็ เห็นผลชัวร์ค่ะ  

  ประโยชน์จากการเล่นสควอชนั นมเียอะแยะ ทั งไดฝ้ึกสมอง ช่วยกระชับรา่งกาย ช่วยกระตุ้นปฏกิิริยาตอบสนอง ของ
ผู้เล่น อย่างการประสานกันระหว่างมือและตาอีกด้วย เห็นม๊ัยว่าน่าเล่นขนาดไหน  

 ความเหมอืนที่แตกต่างระหว่าง สควอช - แบดมนิตัน - เทนนิส 

  สควอชเหมือนการรวมร่างของกีฬาทั งสองชนิด แบดมินตันและเทนนิส ไว้ด้วยกนั ตั งแต่ไม้ท่ีใชต้ีท่ีรูปร่างคล้ายไม้

เทนนิส แต่มีน ้าหนักเบาไปทางไม้แบดมินตันมากกว่า ขนาดพื นท่ีและผนืผิวคอร์ตค่อนไปทางแบดมินตัน แต่ลักษณะ

การหวดลูกใชก้ฎเดยีวกบัการตเีทนนสิ ดังนั น ใครท่ีมีพื นฐานกีฬาสองชนิดนี จะได้เปรียบในการเริ่มเล่นมากกว่า่ 

 กติกาส้าคัญส้าหรับมอืใหม่หัดตีสควอช 

 การนับแต้ม  

  ฝ่ายเสิร์ฟลูกเท่านั นถึงมีสิทธ์ิได้แตม้ ถ้าผู้เสิร์ฟชนะการตีลูกก็จะได้ 1 แต้ม ถ้าผู้รับชนะการตีลูกก็จะไดเ้ป็นฝา่ยเสิร์ฟ 

และมีสิทธ์ิท้าแต้ม 

 การตัดสิน 

  เกมหนึ่งจะเล่นกันถึง 9 แต้ม ใครท่ีท้าคะแนนถึง 9 ก่อนจะเปน็ผู้ชนะ ยกเวน้ในกรณีท่ีเสมอกันท่ี 8 ต่อ 8 แต้ม ผูร้ับ ลูก
มีสิทธ์ิเลือกก่อนที่จะมีการเสิร์ฟตอ่ไปว่าจะเล่นถึง 9 แต้ม (No Set) หรือ 10 แต้ม (Set Two) ถ้าเลือก 10 แต้ม กจ็ะเล่น

ต่อไปอีก 2 แต้มโดยผู้ชนะ 2 แต้มก่อนจะเป็นผู้ชนะในเกมนั น ในการเลือกว่าจะเล่นต่อไปถงึ 9 แต้ม หรือ 10 แตม้ ผู้รบั

จะต้องแสดงความจ้านงให้ชัดเจนกับกรรมการผูน้ับแต้ม กรรมการผูต้ัดสิน และคู่แข่งขัน กรรมการผูน้ับแต้มจะขาน 

"No Set" หรือ "Set Two'"ก่อนที่จะให้เล่นเกมต่อไป ต้องชนะ 2 ใน 3 เกม หรือ 3 ใน 5 เกม แล้วแต่ก้าหนด 

 

ท่ีมา ขอบคุณข้อมูลจาก  สนุกดอทคอม 

ออกก ำลังกำยกันนะ 

**นายกานต์  ขาลสุวรรณ   บุคลากรสถานกีฬาและสุขภาพ  

และนายอาทิตย์ จรุมเครือ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมอากาศยาน 

 เป็นตัวแทนทมีชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน South East Asian Canoe Championship 2014 

 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2557  


