
รายนามคณะกรรมการสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 1. คุณผุสดี นาวาวิจิต 
 นายกสมาคมฯ 
 2.  คุณนวรัตน์ เลขะกุล  

อุปนายกฝ่ายศิลปวัฒนธรรม  
 3.  นายแพทย์ประเสริฐ  สัมปุณณะโชติ  
 อุปนายกฝ่ายสวัสดิการสมาชิก 
 4.  ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน  
 อุปนายกฝ่ายวิชาการ 
 5. คุณสุธี พนาวร  
 อุปนายกฝ่ายวางแผนและวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
 6.  คุณศุภชัย  โตพิบูล  
 อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ กีฬา และสันทนาการ 
 7. รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร  
 เลขาธิการ 
 8. ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล  
 รองเลขาธิการ 
 9. รศ. ปราณี  จงสุจริตธรรม  
 กรรมการบริหาร ด้านกิจกรรมการศึกษา 
10. คุณน้ําพร สถิรกุล  
 เหรัญญิก 
11. ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ  
 นายทะเบียน 
12. ผศ.ดร. สุรวุฒิ ช่วงโชติ  
 กรรมการบริหาร ด้านการต่างประเทศ 
13. รศ. เสริมสุข เธียรสุนทร  
 กรรมการบริหาร ด้านศิลปวัฒนธรรม 
14. รศ.ดร.วิสุทธิ์ ฐิติรุ่งเรือง 
 กรรมการบริหาร ด้านกิจกรรมพิเศษ 
15. คุณบณัฑิต ประดิษฐานุวงษ ์  
 กรรมการบริหาร ด้านสื่อสารองค์กร และสาราณียกร 
16. คุณเจษฎาพงษ ์เจรียงประเสริฐ 
 กรรมการบริหาร ด้านประชาสัมพันธ์ 
17. คุณพิชกร อัครเมธาธิติ 
 กรรมการบริหาร ด้านท่องเที่ยวและกีฬา 
18. คุณชิงชัย ชัยณรงค์โลกา 
 กรรมการบริหาร ด้านสันทนาการ  
19. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์  
 กรรมการบริหาร ด้านเครือข่ายสัมพันธ์ 
 
 

 

 

รายนามคณะกรรมการมูลนิธิฯ 
 1. พล.ร.อ.วิรัช วิจารณ์  ประธานกรรมการ 
 2. ดร. สําราญ ชูดวงเงิน รองประธานกรรมการ 
 3. คุณสุพงศ์  ชยุตสาหกิจ กรรมการ  
 4. คุณฉัตรชัย ขุมทรัพย์ กรรมการ 
 5. คุณสมพล คงวัฒนกุล กรรมการ 
 6.  คุณผุสดี นาวาวิจิต กรรมการ 
 7. คุณนวรัตน์ เลขะกุล กรรมการ 
 8. นพ.ประเสริฐ สัมปุณณะโชติ กรรมการ 
 9. ผศ.ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน กรรมการ 
10. รศ.ดร. มังกร โรจน์ประภากร กรรมการ 
11. คุณนิติ  วิรัชวงศ์ กรรมการ 
12. คุณอภิชย์ รักไพฑูรย์ กรรมการ 
13. คุณศขุ   โพธิกุล  กรรมการ 
14. คุณวิรัช   บรรจงรักษ์ กรรมการ 
15. รศ. เสริมสุข เธียรสุนทร กรรมการ 
16. คุณปิยะ  ไวจงเจริญ กรรมการและเหรัญญิก 
17. คุณไชยยศ ตันประภัสร์ กรรมการและเลขานุการ 
18. ดร. วรีสา ชูวัฒนกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้สนับสนุนการแข่งขัน 

1. ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นกกไซ (ประเทศไทย) 
2. ชุมนุมนักเรียนทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
3. ชมรมเกียวโตสัมพันธ์ 
4. ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโตไก 
5. ชมรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
6. ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคินกิ 
7. ชมรมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยโตเกียว 
8. ชมรมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย (ก.พ.) 
9. ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
10. ชมรมศิษย์เก่าพยาบาล ไทย – ญี่ปุ่น 
11. ชมรมมัคคุเทศก์นักเรียนเก่าญี่ปุ่น 
12. ชมรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในส่วนข้าราชการกลาโหม 
13. ชมรมล่ามและนักแปลภาษาญี่ปุ่น 
14. ชมรมเครือข่ายอาจารย์ นักวิจัยและพัฒนา 
 
 กรรมการจัดการแข่งขัน 
 คุณอภิชย์   รักไพฑูรย์  คุณศขุ   โพธิกุล 
 คุณวิรัช     บรรจงรักษ์  คุณวิทยา บํารุงชัย 
 คุณพินิตร์   พัฒนภิบูลย์ชัย   
 

 
 
 
 

 

 

 

            ขอเชิญรว่มแขง่ขนั 
 
 
 
 
 

เพื่อหาทุนการศึกษามอบให้แก่นักเรียน 

ด้อยโอกาสในชนบท 

จัดโดย 

มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น 

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชปูถัมภ ์

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วันอาทติย์ที ่17 มีนาคม 2562 
Blu-o Rhythm & Bowl 
เอสพลานาด รัชดา ชั้น 4 

 



ใบสมัคร 
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 
 
ข้าพเจ้า......................................................................................... 
สถานที่ติดต่อ................................................................................ 
………………………………………………………………………………………. 
โทรศัพท์.........................................โทรสาร................................. 
E-mail : ………………………………………………………………………….. 
ยินดีส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันดังนี้ 
  - ทีมทั่วไป 3,000 บาท     – ทีมกิตติมศักดิ์ 5,000 บาท 
ทีมทั่วไป........................ทีม  ส่งผู้เล่น   ไม่ส่งผู้เล่น 
ทีมกิตติมศักดิ์................ทีม  ส่งผู้เล่น   ไม่ส่งผู้เล่น 
โดยใช้ชื่อทีมดังนี้ 
ทีมที่ 1 ........................................................................................  
ชื่อผู้เล่น  1.1 ............................................................................. 
 1.2 ............................................................................. 
 1.3 ............................................................................. 
ทีมที่ 2 ....................................................................................... 
ชื่อผู้เล่น  1.1 ............................................................................. 
 1.2 ............................................................................. 
 1.3 ............................................................................. 
พร้อมกันนี้ได้นําเงินค่าสมัครมาด้วยแล้วจํานวน 
.........................................บาท (..........................................) 
โดยชําระเป็น  เงินสด   เช็ค 
เข้าบัญชีในนาม “สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ” 
ธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีออมทรัพย์ 168-2-00007-4 
สาขาย่อยซีพีทาวเวอร์ 

ลงนาม...................................... 
 ........../………./………. 

โปรดส่งใบสมัคร ภายในวันที่ 12 มนีาคม 2562 
สอบถามได้ที่ คุณพนัชกร , คุณสปุราณี  
สมาคมนักเรียนเกา่ญี่ปุ่นฯ อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 16 เลขที่ 408/65 
ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 02-357-1241-5  โทรสาร. 02-357-1246 admin@ojsat.or.th 
 

 
1. วัตถุประสงค์การแข่งขัน 
 เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนกิจกรรมของ 
มูลนิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่น 
 
2. รายละเอียดการแข่งขัน 
 09.30 น. ลงทะเบียน 
 10.00 น. พิธีเปิด หลังจากนั้นเริ่มแข่งขัน 
 13.00 น. พิธีมอบรางวัล 
 
3. สถานที่แข่งขัน 
 BLU-O (Major Bowl) รัชดาภิเษก ESPANADE ชั้น 4 
 
4. กติกาการแข่งขัน 
 ประเภททีม 3 คน (ไม่จํากัดเพศ) 
 พินล้มเหลือคู่เป็นสไตร์ค และ พินล้มเหลือคี่เป็นสแปร์ 
 
5. ถ้วยรางวัล 
 5.1 ประเภททีมทั่วไป คะแนนรวม 9 เกมส์ 

 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ    

 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
ถ้วยรางวัลจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 
 

 5.2 ประเภทคะแนนรวมบุคคล เกมส์สูงสุด 

 ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ 
   ถ้วยรางวัลจากมูลินิธินักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ 
 
6. ค่าสมัคร 
 ประเภททีมทั่วไป 3,000 บาท 
 ประเภททีมกิตติมศักดิ์ 5,000 บาท 
 
 
 
 

7. รางวัล 
 ระหว่างการแข่งขันท่านที่โยนสไตร์คได้ตั้งแต่ 3 สไตร์ค    
4 สไตร์ค 5 สไตร์ค สามารถติดต่อรับรางวัลได้ทันที ของรางวัล
หมดแล้วหมดเลย 
 
เบอร์โทรสอบถามเส้นทาง 
Blu-o Rhythm & Bowl ชั้น 4 ถนนรัชดาภิเษก  
        Tel: 02-354-2123 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


