
สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่: สมาคมศษิยเ์ก่าพยาบาลศริริาชฯ  

โทร.02-411-0329 /   091-763-3875 /02-419-7466-80 ต่อ 1105 

สมาคมศษิย์เก่าพยาบาลศริิราช 

ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

ขอเชิญร่วมแข่งขนัโบลลิ์ง่การกศุล 

วนัอาทิตยที์ ่20 ธนัวาคม 2558 

เวลา 9.30—14.00 น. 

ณ บลู โอริธึม แอนด ์โบวล์   

ศูนยก์ารคา้สยามพารากอน สยามสแควร ์ชั้น 5 

ดาวโหลดใบสมคัร www.ns.mahidol.ac.th 

            www.si.mahidol.ac.th/nursing/sins 



วัตถุประสงค์ 
     -  เพื่อนํารายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลที่ขาดแคลน           
ทุนทรัพย์และช่วยเหลือกจิกรรมสาธารณประโยชน์ 
สถานที่แข่งขัน  : ณ บลูโอริทึ่ม แอนด์ โบว์ล ศูนย์การค้าสยามพารากอน  
            สยามสแควร์ ชั้น 5 
กําหนดการแข่งขัน  : วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 

  เวลา  รายละเอียด 
09.30 น.  ลงทะเบียน 
09.45 น.   พิธีเปิดการแข่งขัน 
10.00 น.  เริ่มการแข่งขันรอบแรก 
11.00 น.  เริ่มการแข่งขันรอบสอง 
13.00 น.  ประกาศผล & พิธีแจกรางวัล 

การรับสมัคร  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเข้ารว่มการแข่งขัน 
ได้ที่  : สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิรริาช ในพระราชูปถัมภ์สมเดจ็พระศร-ี 
         -นครินทราบรมราชชนนี                
          โทร. 0-2411-0329 , โทรสาร 0-2866-2585  
        : คุณญาณนิ พูนปาน  โทร. 091-763-3875                                         
Email :  nsalumni@diamond.mahidol.ac.th 
ค่าสมัครการแข่งขัน 

 ประเภททีมกิตติมศักดิ์ (3 คน)       ทีมละ 10,000 บาท 
 ประเภททีมทั่วไป  (3 คน)     ทีมละ 3,000 บาท 

หมายเหต ุ โปรดนําหลกัฐานการสมัครเข้ารว่มการแข่งขัน 
             มาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมการแขง่ขันด้วย 
กติกาการแข่งขัน 

 แข่งขันเป็นทีม  ทีมละ 3 คน  คนละ 3 เกม ไมจ่ํากดัเพศ 
 ใช้ระบบการแข่งขัน พินล้ม เหลือคู่เป็นสไตรค์ เหลอืคี่เป็นสแปร ์
 นับคะแนนพินล้มรวม 3 เกมสส์ูงสดุ เป็นผู้ชนะการแข่งขัน 
 กรณีคะแนนรวมเท่ากันจะพจิารณาเกมสุดท้ายเป็นเกมตัดสิน 
 ไม่มีการเปดิไฟฟาล์วระหว่างการแข่งขัน 
 ผู้ชนะการแข่งขัน จะได้รางวลัสูงสุดของแต่ละประเภทเพียงรางวัล

เดียวเท่านั้น 

 การตดัสินของคณะกรรมการจดัการแข่งขันถือเป็นข้อยุติ 
รางวัลการแข่งขัน 
ประเภททีม     

 ชนะเลิศ   1  รางวัล    
ถ้วยรางวัล นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ 

 รองชนะเลิศอันดบั 1     
ถ้วยรางวัล นายกสภาการพยาบาล 

 รองชนะเลิศอันดบั 2      
ถ้วยรางวัล คณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 รางวัลบูบ้ี ้
ถ้วยรางวัล หัวหน้าฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 

ประเภทบุคคล 
 ชนะเลิศคะแนนรวม 3 เกม  สงูสุดชาย 1 รางวลั 

ถ้วยรางวัล คณบดคีณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 ชนะเลิศคะแนนรวม 3 เกม  สงูสุดหญิง 1 รางวัล 
ถ้วยรางวัล สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ใบสมัครการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

ชื่อผู้สมัคร/หน่วยงาน      
สถานที่ตดิต่อ      
        
โทรศัพท์   โทรสาร    
E-mail       
ยินดีส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันประเภท 
   ทีมกิตตมิศักดิ์  (ทีมละ 10,000 บาท)   จาํนวน         ทีม 
   ทีมทั่วไป        (ทีมละ 3,000 บาท)     จาํนวน         ทีม 

   บรจิาคเงินโดยไม่ส่งผู้เล่น จํานวน                   บาท 
       รวมเป็นเงิน  จํานวน    บาท  (   ) 
       รอบการแข่งขัน   รอบที่ 1  (เวลา 10.00 น.) 
     รอบที่ 2  (เวลา 11.00 น.) 
พร้อมนี้ได้ชําระค่าสมัครมาด้วยแล้ว 
จํานวนเงิน     บาท 

(     ) 
 

ชําระโดย 
   เงินสด    ชําระหน้างาน 

         เช็คขีดคร่อมหรือแคชเชียร์เช็คสั่งจ่าย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล        
             ศิริราชฯ 

   โอนเงินเข้าบัญชี ออมทรพัย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิรริาช 
ชื่อบัญชี นางอติรตัน์ วัฒนไพลินและนางสาวหัทยา  เจริญรัตน์  
เลขที่บัญชี 016-443591-9  

Fax.  สําเนาใบโอนเงินธนาคารมาพรอ้มใบสมัครที่ 0-2866-2585 
       หรือที่ E-mail :  nsalumni@diamond.mahidol.ac.th 
       ภายในวันที่ 11  ธันวาคม 2558 
 



    
 คณะกรรมการกิตติมศักดิ์ 
 1. ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี  วัชโรทัย  
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา   บุญทอง 
 3. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 4. นางอารีย์   พฤกษราช   
 5. นางกมลทิพย์  หิตะนันท์ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณ   นุรักษ์เข 
 7. นางจันทนา   นิลวรางกรู 
 8. นางมาริษา   สมบัตบิูรณ์  
 คณะกรรมการที่ปรึกษา    
 1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. หวัหน้าฝา่ยการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศร ี ณ ระนอง 
 4. นางพิมล   ลิมปิษเฐียร 
 5. อาจารย์ชื่นจิตต์  ยุกติรัตน 
 6. นางสาวจงจติต ์  คณากูล 
 7. นางสาววรรณศิริ  ขันไชย                                     
 8. นางเสาวนิต   พิทักษ์สิทธิ ์
 9. นางสาวฐิติพร  วัสสระ 
 10. รองศาสตราจารย์กรรณิการ ์ วิจิตรสุคนธ ์
 11. นางสาวภรณ ี  ประกอบกลุ 
 12. นางอารมณ ์  อ่อนหวัน 
 13. รองศาสตราจารย์ถนอมขวัญ ทวีบูรณ ์
 14. นางสาวประชิด  ศราธพันธุ ์
 15. ดร.สุรภา   รอดเดช 
  
 
 
 
 

 
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
1. รองศาสตราจารย์ประอรนุช ตุลยาทร  ประธานกรรมการ 
2. นางมยุรี  วงษ์สาม ี   ประธานรว่ม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์  วัฒนไพลิน   กรรมการและเหรัญญกิ  
4. นางสาวสพุร  ลิลิตธรรม   กรรมการ 
5. นางชรินทร์พร  พุทธเจรญิลาภ  กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์อรุณรัศมี  บุนนาค  กรรมการ 
7. นางสาวจรีวรรณ  พรายมณี  กรรมการ 
8. นางสาวยุวด ี แจ้งกจิ   กรรมการ 
9. นางเกื้อกลู  เตม็ชวาลา   กรรมการ 
10. นางสีดา  สจุรติกุล   กรรมการ 
11. นางสาวสุนันทา  สงิหราชวราพันธุ์  กรรมการ 
12. นางพิชชุดา  วิรัชพินทุ   กรรมการ 
13. นางสาวมยุรี  พรหมสุวรรณ  กรรมการ 
14. รองศาสตราจารย์ลาวัณย์  ผลสมภพ  กรรมการ 
15. นางเยาวเรศว ์ นุตเดชานันท์  กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี  โตสุขศรี  กรรมการ 
17. นางสาวหัทยา  เจรญิรัตน์   กรรมการ 
18. นางสาวสินี  วัฒนทวีกิจ   กรรมการ 
19. นางสาลินี  สมานะวณิชย์   กรรมการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน  สุวรรณรูป กรรมการ 
21. รองศาสตราจารย์ ดร.พาณี  สีตกะลิน กรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา  จิตมิา  กรรมการ 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก  คชไกร   กรรมการและเลขานุการ 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  ธญัญาดี    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
25. นางอรภรณ ์ ดํารงวัฒนกุล    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 

 
   
 

 

 
 
 
 
 
 

 
สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช 

ในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
ขอเชิญร่วมการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล 

 
 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 
เวลา 09.30 – 14.00 น. 
ณ บลูโอริทึ่ม แอนด์ โบว์ล 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์ ชั้น 5 
 
 


