
 

    

  ทีมกิตติมศักดิ์ 10,000 บาท จ านวน ............. ทีม 

 ทีมทั่วไป 3,500 บาท           จ านวน ............. ทีม 

 สนับสนุนการแข่งขัน            จ านวน ............. บาท 

ผู้เข้าแข่งขันทีมละ 3 คน ไม่จ ากัดเพศ 

 

 เงินสด 

 โอนเงิน 
      บัญชี “สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย” 
           ธนาคารทหารไทย สาขา ม.เกษตรศาสตร์  
           เลขที่บัญชี 069-2-55518-8 

 

 QR Code  

 

  

 

     
 
                       

 

 

 **กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561** 

 

 

ประธานจัดการแข่งขัน  
ผศ.ดร.พพิัฒน์ นนทนาธรณ ์

กรรมการจัดการแข่งขัน  
นายอัครกฤษณ์ นุ่นจันทร์  

กรรมการ 
รศ.ดร.มนตรี วิบูลยรัตน์       ผศ.ดร.สุจิณณา กรรณสูต 
ภก.ดร.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ  ดร.ธัญมน อรรจนพจนีย์ 
นายสรศักย์ เรืองวเิศษ       น.ส.อนงค์วดี จีระบุตร 
ดร.นารินี แสงสุข                  ดร.สุรมน ไทยเกษม 

 ศ.ดร.ธรรมศักดิ์ พงศพ์ิชญามาตย์  พันเอกอาดุลย์ กระเสาร์ 
รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์   ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ 

 ดร.สฤษฎเกียรติ แจ่มสมบูรณ์   น.ส.ชรินทร์ทิพย์ วงศ์อ้าย 
 นางเนตรนภิส พัฒนาไพบูลย์กุล  ดร.อรุณ คงเจริญ 
 นายสีหภูมิ ดีวิจารณ์          ดร.ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส 
 นายวิชัย ปิยวรรณวงศ์           ดร.จักรพงษ์ เปี่ยมเมตตา 
 ดร.ณัฏฐพัชร มณีโรจน ์ ดร.กรเอก กาญจนาโภคิน 
 ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก ดร.ญาณกร โท้ประยูร 
 ผศ.ดร.ประจักษ์ ปฏิทัศน์ ผศ.วันฤดี สุขสงวน 
 ผศ.พ.ต.ท.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย ดร.ปุญญภณ เทพประสทิธิ ์
 นางสาวกัลยา มะโนนึก ดร.นันทวรรณ บุญช่วย 
 ดร.รุ่งรัตนา เจริญจิตต ์ ดร.อรชร ไกรจักร 
 รศ.เรือโท ดร.ทวศีักดิ์ รูปสิงห ์ เรืออากาศโท ดร.สุวินท์ รักสลาม 
 ผศ.นิศารัตน์ หวานชะเอม รศ.ดร.นวลลออ แสงสุข 
 น.ส.สุภาวดี เวศยพิรุฬห ์ นายสุโข สิงหค์ราม 
 ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทสุวรรณ รศ.ดร.วนิดา สัจพันโรจน์ 
 ผศ.ดร.ศริิรักษ์ ขาวไชมหา ผศ.ดร.วีระพล แจ่มสวัสดิ ์
 ดร.ทักษิณา แสนเย็น  ผศ.ดร.ชงโค แซ่ตั้ง 
  
 
  
  
  
  
 

    
    
    
 
 
 
  
   

 

  

ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

  ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ 

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

   วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป 

  ณ Blu-O Rhythm & Bowl 

ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 

 

 1. รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนการกุศล แก่เด็กออทิสติก 
             จ.สุพรรณบุรี 

 2. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆตามนโยบายของรัฐบาล  
               ในการส่งเสริมการกีฬา 

 3. เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกสมาคมฯ 

 

การช าระเงินค่าสมัคร 

หมายเหต:ุ กรณีเข้าร่วมแข่งขัน หรือบริจาคร่วมการกุศล 
                  กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาท่ี 
                  โทรสาร: 02-579-0801   Email: ar@ar.or.th 
                  โทรศัพท์: 087-931-5303, 02-579-0787 
 
ประสานงาน: นายสีหภูมิ  ดีวิจารณ์     โทร. 087-498-3333 

       น.ส.อนงค์วดี จีระบุตร  โทร. 081-834-0714 
                      

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 

วัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน 



 

 

Blu-O Rhythm & Bowl 

ชั้น 4 เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน 

 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ท่ี 1 ธันวาคม 2561 

      เร่ิมลงทะเบียน                                                  08.30 น. 

      พิธีเปิดการแข่งขัน                                            09.30 น. 

       แข่งขันรอบที่ 1                                                10.00 น. 

       แข่งขันรอบที่ 2                                                11.00 น. 

      รับมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน                  12.30 น. 

 

 

 

 

 

รางวัลถ้วยเกียรติยศ  

ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

    1. ประเภททีมชนะเลิศ 1 รางวัล 

 2. ประเภททีมรองชนะเลิศ อันดับ 1, 
                 ประเภททีมรองชนะเลิศ อันดับ 2 

 3. รางวัลชนะเลิศ 3 เกมส์สูงสุด บุคคลชาย และ บุคคลหญิง 

            4. รางวัลชนะเลิศ เดี่ยวสูงสุด บุคคลชาย และ บุคคลหญงิ 

            5. รางวัลบูบ้ี ้

 

             1. แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน ไม่จ ากัดเพศ 

        2. แข่งขันระบบพิณล้ม เหลือคู่เป็นสไตร์ค (Strike)  
                 เหลือคี่เป็นสแปร์ (Spare) 

        3. นับคะแนนทีมท่ีพนิล้มสูงสุด ตัดสินอันดบั กรณีท่ีคะแนน 
                 รวมเท่ากันให้พิจารณาเกมส์สุดท้ายเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

        4. ผู้เล่นท่ีได้รับรางวัลประเภททีมแล้ว ไม่มีสิทธิ์รับรางวัล 
                 ประเภทบุคคล 

             5. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

ผู้สมัคร 

ชื่อ-นามสกุล.................................................................................. 

ท่ีอยู่.............................................................................................. 

..................................................................................................... 

โทร............................................................................ ................... 

Email............................................................................................ 

ยินดีเข้าร่วมการแข่งขัน 

ทีมกิตติมศักดิ์     ทีมท่ัวไป 

ชื่อทีม
..................................................................................................... 

ชื่อผู้เล่น Fight 

1. ................................................................................................. 

2. ................................................................................................. 

3. ................................................................................................. 

 ยินดีบริจาคเงินจ านวน.........................................บาท 

      โดยไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 

ลงชื่อ..................................................................... 

ผู้สมัคร 

สถานที่จัดการแข่งขัน 

ก าหนดการแข่งขัน 

รางวัลการแข่งขัน 

กติกาการแข่งขัน 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล 


