รายนามคณะกรรมการจัดการแขงขันโบวลงิ่ การกุศล

เลขที่ใบสมัคร ............

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ

ที่ปรึกษาอธิการบดี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รศ.ดร.บรรเลง ศรนิล
รศ.ดร.ยุทธชัย บรรเทิงจิตร
ดร.กมล ตรรกบุตร
คุณนันทวัฒชัย วงษชนะชัย
รศ. ณรงค วรงศเกรียงไกร
คุณสมบัติ ศรีชัยนนท
คุณไพโรจน ศิริบัญชากิจ
คุณสุเมธ เจียมบุตร
คุณประวิทย บุญยะปานะสาร
คุณพิศิษฐ หุนดี
รศ.ดร.ธีรศิลป ทุมวิภาต
คุณสมศักดิ์ สินประเสริฐ
ดร. สุรชัย วังยายฉิม

ผศ.ปรีชา อองอารี
คุณสกุล ศรีสวัสดิ์
คุณพันธศักดิ์ โกเมศ
คุณพรศักดิ์ นิปจการนันท
คุณสมชาติ หัวใจ
คุณพจน กิตติจูงจิต
คุณพูลพิพฒ
ั น ตันธนสิน
คุณสุรชาติ ชื่นโชคสันต
คุณนิรัตน วรมงคล
คุณสุชาติ หลักกรด
รศ.ชัยพร วงศพิศาล
คุณอภิชาติ สงวนดีกลุ
คุณวิชัย สถาปตานนท
คณะกรรมการดําเนินงาน

คณะกรรมการที่ปรึกษา

ใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว
การแขงขันโบวลงิ่ การกุศล
วันที่………………… เดือน…………………….. พ.ศ. 2552
ไดรับเงินจาก ……………………………………………………………………………………………………………
สถานที่ติดตอ……………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท…………….……………………………………… โทรสาร……………………………………….……
E_mail: ……………………………………………………………………………

เพื่อชําระคาสมัครแขงขันโบวลิ่งการกุศล
ประเภท
 ทีมกิตติมศักดิ์ (ทีมละ 10,000 บาท) จํานวน .......... ทีม
 ทีมทั่วไป
(ทีมละ 3,000 บาท) จํานวน .......... ทีม
รอบที่สมัครเขาแขงขัน
 รอบแรก แขงเวลา 09.15 น.
 รอบสอง แขงเวลา 10.45 น.
การชําระเงิน
 ชําระในวันแขงขัน
 ชําระคาทีมแลว
 รวมบริจาค (ไมสงทีมแขงขัน) ………………..………………………. บาท
วิธีการชําระเงิน
 เงินสด
 โอนเขาบัญชี
“สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตรพระจอมเกลา(พระนครเหนือ)"
ธนาคารนครหลวงไทย สาขาถนนพระราม 3
เลขที่บัญชี 079-2-12596-1
(กรุณา FAX ใบนําฝากและใบสมัคร สงถึง น.ส.ธัญญาภรณ มากนาคา
โทรสาร 0-2585-6149, 0-2587-4844 พรอมทั้งแจงรายละเอียด
ในการออกใบเสร็จรับเงินดวย)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น ……………………………………………….…………………….…. บาท
(………………………………………….…………………….………) ตัวอักษร
ลงชื่อ …………………………………… ผูสมัคร ลงชื่อ ………………………………… ผูรับเงิน
(
)
(
)
……………/…………/……….
……………/…………/………
(โปรดนํา ใบสมัคร/ใบเสร็จรับเงินชั่วคราวนี้ มาแจงกรรมการฝายลงทะเบียน
ในวันแขงขันดวย เพื่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงและเขารวมแขงขัน)

รศ.สมเกียรติ์ จงประสิทธิ์พร
คุณชัยโชค พุมพวง
คุณวิทูร อสัมภินพงศ
คุณพรหมมาสตร นาคมั่นคง
คุณจํารัส ลภาพงษ
คุณอํานวย ทองสถิตย
คุณอภิชติ ล้ําเลิศพงศพนา
คุณนคร พระประเสริฐ
คุณไพรัตน ฉัตรชมชื่น
คุณวิรัตน ภัทรเมธากุล
คุณอนันต วรธิติพงศ
คุณมนตชยั ราบรืน่ ทวีสุข
คุณสมนึก จินดาทรัพย

ประธานกรรมการ รศ.ดร.วิบูลย ชื่นแขก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองประธานกรรมการ คุณวินัย เหลาสันติสุข
นายกสมาคมศิษยเกาคณะวิศวกรรมศาสตร
กรรมการ
รศ. ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแกว
รศ.จิระศักดิ์ ชาญวุฒิธรรม
ผศ.ดร.ปูมยศ วัลลิกุล
ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย
อ.ชัชชัย เสริมพงษพันธ
รศ.ดร.จันทรพร ผลากรกุล
อ.สํารวย เกษตรสกุลชัย
ผศ.กฤษณ อางแกว
คุณกนกศักดิ์ เกริกกวิน
คุณไพบูลย อรุณสวัสดิ์ฤกษ
คุณสมเกียรติ ตั้งวงษพิมุข
คุณประเสริฐ สวยสม
คุณสุริยัณต ผูอุตสาห
คุณสุรเดช บัวทรัพย
คุณสุวิช เจตนจันทร
รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพยทวี
คุณเชี่ยวชาญ สรานุกุลพันธ
คุณอุทัย งามสะอาด
คุณสมภพ วนิชประภา
คุณนภปฎล สุขเกษม
คณะกรรมการฝายจัดการแขงขัน
ประธานกรรมการ ผศ.อํานาจ ทองผาสุข
กรรมการ ผศ.วิทยา ประยงคพันธุ
ผศ.ดร.สุรพันธ ตันศรีวงษ
คุณจตุพร คีมนารักษ
คุณปาหนัน วงศจํารัส คุณบุษกร อินททรัพย คุณอรสา ศิริราช คุณปยลักษณ เตะวงษ
คณะกรรมการฝายจัดหารายได
ประธานกรรมการ อ.มานพ คงคานิธิ
กรรมการ
อ.ชูพงษ วิรุณหะ
รศ.ดร.วรา วราวิทย
ผศ.ดร.ภาวนี นรัตถรักษา
ผศ.ดร.อริสรา ชัยกิตติรัตนา
อ.พิพัฒน ไพศาลภานุมาศ
ผศ.ดร.กิตติชัย ธนทรัพยสิน
รศ.พรชัย จงจิตรไพศาล
ผศ.ดร.สมฤกษ จันทรอัมพร
อ.โยทกา ชมภูศรี
คุณสุดใจ บัณฑิตย
คุณรวิวัฒน พนาสันติภาพ
คุณธานี ปาริชาติอินทราณี
คุณปรีชา บุณเจริญสมบัติ
คุณชูเกียรติ วัฒนากูล
คุณอรรถยุต วุฒิธรรมมี
คุณจักรกฤษณ อุไรรัตน
คุณวรวิทย เตียวัฒนรัฐติกาล
คุณจารุพงศ จีนาพันธ
อ.ชาญณรงค คูณทวีเทพ
อ.พงศธร มนูพิพัฒนพงศ
อ.ธงชัย เสริมพงษพันธ
คุณวรรธนะ เจริญนวรัตน
อ.อดิศักดิ์ โตเลิศมงคล
อ.จงกล สุภารัตน
คุณภิรัตน หมอนสุภาพ
คุณนิมิตร บัวเล็ก
คุณพิทักษ จรรยพงษ
คณะกรรมการฝายการเงิน
ประธานกรรมการ ผศ.สมศักดิ์ ตรีสัตย
กรรมการ คุณสมเกียรติ ตั้งวงษพิมุข คุณประเสริฐ สวยสม
คุณขนิษฐา โตเจริญ
คุณสาทิพย เจริญสุข
คุณสุภาภรณ ดิสวัสดิ์

ขอเชิญรวมการแขงขัน

โบวลิ่งการกุศล
ชิงถวยรางวัล
รองศาสตราจารย ดร.สมชอบ ไชยเวช
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

*************
จัดโดย
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รวมกับ
สมาคมศิษยเกาวิศวกรรมศาสตร
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
**************วันอาทิตยที่ 18 ศ

วันอาทิตยที่ 9 สิงหาคม 2552
เวลา 08.30 น. เปนตนไป
ณ

blu‐O RHYTHM & BOWL สาขารัชโยธิน

(ชั้น 4 เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน)

รางวัลการแขงขัน

วัตถุประสงค
เพื่อจัดหารายไดสวนหนึ่งสนับสนุนการจัดสรางหองบริการ
เพื่อการเรียนรู คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งจัดตั้งที่ ชั้น 3 อาคาร 82 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร หองที่จัดสรางนี้จะใหบริการเครื่องคอมพิวเตอรแบบ
ทั่วไปเพื่อการเรียนรูแกนักศึกษาจํานวนประมาณ 90 เครื่อง และเครื่องที่
มีสมรรถนะสูงเพื่อใหงานออกแบบและจําลองการทํางานอีกประมาณ 25
เครื่อง นอกจากนั้นยังมีหองเรียนรูและทํางานรวมกันยอย ๆ อีก 5 หอง
และยังจัดใหมีมุมเพื่ออานและคนควาอีกดวย รายไดบางสวนจะนําไป
สนับสนุนการแขงขันในเวทีตาง ๆ ของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร
เชน สนับสนุนการแขงขันหุนยนต เปนตน

สถานที่แขงขัน

ประเภททีม
รางวัลทีมชนะเลิศ
ถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร. สมชอบ ไชยเวช
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและอดีตอธิการบดี
ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1

กติกาการแขงขัน
1. แขงขันประเภททีมๆ ละ 3 คนๆ ละ 3 เกม (ไมจาํ กัด
เพศและอายุ)
2. แขงขันระบบคูสไตรค คี่สแปร
3. ผูเขาแขงขันเมื่อไดรับรางวัลประเภททีมแลว ไมมีสิทธิ์ไดรับ
รางวัลประเภทบุคคล
4. การตัดสินของคณะกรรมการดําเนินการแขงขันถือเปนขอยุติ

คาสมัคร

ถวยรางวัล ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2
ถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร. สุธี อักษรกิตติ์
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารการบิน ม.อิสเทอรนเอเซีย

1. ทีมกิตติมศักดิ์ ทีมละ 10,000 บาท
จะไดรับโลหเกียรติยศของคณะวิศวกรรมศาสตร
2. ทีมทั่วไป ทีมละ 3,000 บาท

การรับสมัคร
ณ blu-O RHYTHM & BOWL
(ชั้น 4 เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน)
กําหนดการแขงขัน

ประเภทบุคคล
3 เกมรวมสูงสุด (ชาย)
ถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร. บัณฑิต ฟุงธรรมสาร
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
ผูอํานวยการบัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม มจธ.

3 เกมรวมสูงสุด (หญิง)

วันอาทิตยที่ 9 สิงหาคม 2552
เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนแขงขัน
09.00 น. พิธีเปดการแขงขัน
09.15 น. เริ่มการแขงขันรอบแรก
10.45 น. แขงขันรอบสุดทาย
12.00 น. ประกาศผลการแขงขัน
มอบถวยรางวัล และ
พิธีปดการแขงขัน

ถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร. สมชาย ฉัตรรัตนา
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองผูอํานวยการศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช.

เกมเดียวสูงสุด (ชาย)
ถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร. ศิริศักดิ์ หาญชูวงศ
อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร
รองศาสตราจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เกมเดียวสูงสุด (หญิง)
ถวยรางวัล รองศาสตราจารย ดร. วิบูลย ชื่นแขก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร

ผูสนใจสมัครเขาแขงขันไดตั้งแตบัดนี้ จนถึงวันศุกรที่

31 กรกฎาคม 2552 หรือสมัครในวันแขงขัน
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่
1. นางสาวธัญญาภรณ มากนาคา
โทรศัพท 0-2587-4351
โทรสาร 0-2585-6149
โทรศัพทมอื ถือ 087-493-6224
E-mail: tanyapornm@kmutnb.ac.th
2. นางสาวดรุณี นิ่มสา
โทรศัพท 0-2913-2500 ตอ 8116
โทรสาร 0-2587-4844
3. นางสาวเบญจวรรณ นวนนุน
โทรศัพท 0-2913-2500 ตอ 8115, 8501
โทรสาร 0-2587-4844
คณะกรรมการประชาสัมพันธ
ประธานกรรมการ รศ.ดร. ภูดสิ ลักษณะเจริญ
กรรมการ คุณธัญญาภรณ มากนาคา คุณดรุณี นิ่มสา คุณเบญจวรรณ นวนนุน
คุณยุวดี วิบูลยจนั ทร คุณศิริศกั ดิ์ หลีจงงิว้ คุณนนทปวิธ ศรีวัง

