
วัตถุประสงค์การแข่งขัน 
1. เพื่อน ำรำยไดส้ว่นหนึง่สนบัสนนุกองทนุทดแทน

พระคณุครแูละในกิจกรรมกำรกศุล 

2. เพื่อเป็นกำรเชื่อมควำมสำมคัคีของสมำชิกสมำคม

และบคุคลท่ีเกี่ยวขอ้ง 

3. เพื่อเป็นกำรสง่เสริมกำรออกก ำลงักำยและ     

กำรดแูลสขุภำพ   

ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง ชั้น 7 
วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

ก าหนดการ 

วนัอาทิตย์ที่  4 กันยายน 2559 

  09.00 น.      ลงทะเบียนพรอ้มรบัของที่ระลึก 

  09.30 น.    พิธีเปิดกำรแขง่ขนั 

  10.00 น.    กำรแขง่ขนัรอบท่ี 1 

  11.00 น.    กำรแขง่ขนัรอบท่ี 2 

  13.00 น.    ประกำศผลกำรแขง่ขนัและ 

 มอบถว้ยรำงวัลเกียรตยิศ 

ขอเชญิรว่มงาน 

ใบสมัคร 

ข้าพเจ้า :......................................................................................................................... 

ต าแหน่ง :........................................................................................................................ 

ในนามของ :.................................................................................................................. 

สถานที่ติดต่อ :............................................................................................................. 

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

โทรศัพท์ :................................................ โทรสาร :................................................. 

โทรศัพท์มอืถือ :.......................................................................................................... 

ยินดีให้การสนับสนุน 

ทีมกิตติมศักด์ิ     ทีมละ 10,000  บาท  จ านวน ............... ทมี 

ทีมทั่วไป   ทีมละ  3,000  บาท  จ านวน ............... ทมี 
ยินดีบริจาคโดยไม่สง่ทมีเขา้ร่วมการแข่งขันจ านวน .................. บาท 

การช าระเงินโดย          

- เงนิสด ณ จุดลงทะเบียน ในวันแข่งขนั 

- เชค็สั่งจ่าย  “กิจกรรมสมาคมศิษย ์เขมะสิริ” น าเชค็ไปมอบ  

ณ จุดลงทะเบียน ในวนัแข่งขนั 

- โอนเข้าบญัชีออมทรัพย ์ 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา บางเขน 

     เลขที่บัญชี  020072628710 

ช่ือบัญชี กิจกรรมสมาคมศิษย ์เขมะสิริ 

 พร้อมสง่เอกสารการโอนเงินและใบสมัครการแข่งขัน ไปที่  

คุณณัฏฐณิชา คงเหลือ โทรสาร 02-5586191 

สถานที่จัดการแข่งขัน 
SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง (MBK) ช้ัน 7 

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมถุงเท้าไปเอง หากไม่ได้น าไป  

 ทาง SF Strike Bowl  มีจ าหน่าย คู่ละ 50 บาท 

สมาคมศษิยเ์ขมะสริอินสุสรณ์ 
โรงเรยีนเขมะสริอินสุสรณ ์

เครอืขา่ยผูป้กครองโรงเรยีนเขมะสริอินสุสรณ์ 



ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ 

 

พันเอกหญิง ท่านผู้หญงิจิตรวดี  จุลานนท์ 

 

ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิการจัดการแข่งขัน  
อาจารย์กัลยาณี   จักษุรักษ์ 
คุณเปรมอนงค์   รัตนะสาขา 
คุณจงศรีสมร   รุจิเทศ 
คุณฉันทมน   แนวบุญเนียร 
คุณวิบูลย์พรรณ   โพธา 
คุณดรุณี    ศรีสนิท 
คุณดารณี   สุวรรณสิงห์ 
คุณจิตราภรณ์   เตชาชาญ 
ดร.บรรณโศภิษฐ  เมฆวิชัย 
ม.ล.อัจฉราพร   ณ สงขลา 
คุณอรสา    วิมลเฉลา 
คุณร าไพวรรณ์   หอมไกรลาศ 
คุณวิบูลย์ลักษณ์   ร่วมรักษ์ 
คุณมนต์รัก   ภูรีศรีศักด์ิ 
คุณศรีประภา   พร้ิงพงษ์ 
คุณวรวรรณ   ธาราภูมิ 
คุณรจนา   กัลป์ตินันท์ 
คุณวนิดา   ศิลปอาชา 
คุณธนกฤต   สังข์สุวรรณ 
 

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน 
คุณอภิญญา  ปุญญฤทธ์ิ ประธาน 
คุณเปรมพิมล  พิมพ์พันธ์ รองประธาน 
คุณศิริรัตน์  ปรีดา  รองประธาน 
พลโทหญิงดวงกมล สุคนธทรัพย์ รองประธาน 

กติกาการแข่งขัน 
1. แขง่ขนัเป็นทีม ๆ ละ 3 คน ไมจ่ ำกดัเพศและอำย ุ

2. แขง่ขนัคนละ 3 เกม  

3. แขง่ขนัประเภทคูส่ไตรค ์– ค่ีสแปร ์

4. ผูเ้ขำ้แขง่ขนัท่ีไดร้บัรำงวัลประเภททีม จะไมม่ีสิทธิ

ไดร้บัรำงวัลประเภทบคุคล โดยรำงวัลบคุคลจะไดร้บั

รำงวัลสงูสดุเพียงรำงวัลเดียว 

5. ไมม่ีกำรเปิดไฟฟลำวล ์กตกิำอ่ืน ๆ ใหถื้อกำรตดัสิน

ของคณะกรรมกำรถือเป็นขอ้ยตุิ 

ผู้ประสานงาน 

คุณอุสณา เมฆอุไร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 
โทรศัพท์ 083-0133675  โทรสาร 02-4354397  

คุณณัฏฐณิชา คงเหลือ  
โทรศัพท์ 081-8371008 

รางวัลการแข่งขัน 
1.  ชนะเลศิประเภททีมกิตติมศกัด์ิ ถ้วยเกียรติยศ  

 พลเอกสุรยุทธ ์จุลานนท ์ องคมนตรี 

2.  ชนะเลิศประเภททีม ถ้วยเกยีรติยศ  

 พันเอกหญงิ ท่านผู้หญิงจิตรวดี จุลานนท์ 

3.  รองชนะเลิศอนัดับ 1 ประเภททมี ถ้วยเกียรติยศ  
 อาจารย์กัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  
4.  รองชนะเลิศอันดบั 2 ประเภททมี ถ้วยเกียรติยศ  
 คุณวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน  

5.  ชนะเลิศ 3 เกมรวมสูงสุดหญิง ถ้วยเกยีรติยศ  
 คุณเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  
6.  รองชนะเลิศ 3 เกมรวมสงูสุดหญิง ถ้วยเกียรติยศ  
 คุณจิตราภรณ์ เตชาชาญ President บริษัท อีสเทิร์น  

เอเนอร์จีพ้ลัส จ ากัด 

7.  ชนะเลิศ 3 เกมรวมสูงสุดชาย ถ้วยเกียรติยศ  
 ดร.บรรณโศภิษฐ เมฆวิชัย ผู้อ านวยการวิทยาลัยพัฒนามหานคร 

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

8.  รองชนะเลศิ 3 เกมรวมสงูสุดชาย ถ้วยเกยีรติยศ  
 คุณอรสา วิมลเฉลา CEO บริษัท สยามอิสต์ โซลูช่ัน จ ากัด 

9.  ชนะเลิศเกมเดียวสูงสุดหญิง ถ้วยเกยีรติยศ  
 ม.ล.อัจฉราพร ณ สงขลา  กรรมการผู้อ านวยการใหญ่  

บริษัท อิมเมจพูล จ ากัด 

10.  ชนะเลิศเกมเดียวสูงสุดชาย ถ้วยเกียรติยศ  
 คุณร าไพวรรณ์ หอมไกรลาศ นายกสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์  

11. รางวัลทมีบูบ้ี้ ถ้วยเกยีรติยศ  
 คุณธนกฤต สังข์สุวรรณ ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  

12. รางวัลทมีคะแนนจิ๋ว ถว้ยเกียรติยศ  
 คุณอภิญญา ปุญญฤทธิ์  อุปนายกสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ 


