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สวัสดีครับ… สมาชกิสมาคมฯ ทุกท่าน… เดือนสิงหาคม ถือเปน็เดือน
มหามงคล เนื่องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข้าพระพุทธเจ้า สมาคม
นักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ส.น.ญ.น.) ขอ
พระราชทานพระราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอ
อานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช  
ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุก
พระองค์ ได้โปรดดลบันดาล อภิบาลและประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระ
บาท ทรงพระเกษมส าราญ พระราชหฤทัยชื่นบาน มีพระชนมมายุยิ่งยืนนาน 
พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย
ตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ 

ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทีผ่่านมา ทางคณะกรรมการบริหารฯ ได้มี
โอกาสร่วมรับประทานอาหารค่ ากับท่านกงสลุใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
นายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr. Kazunori KAWADA) เพ่ือเป็นการกระชับ
มิตรภาพและความสัมพันธ์อันดี ซ่ึงบรรยากาศกเ็ป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็น
กันเอง และในโอกาสนี้ ท่านประธานสมาคมฯ ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ ได้
มีโอกาสเรียนเชิญท่านกงสุลใหญ่มาเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ ซ่ึง
ท่านก็ได้ให้ความกรุณาตอบตกลงและให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับ 

ทางสมาคมฯ ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ร่วมเสนอชื่อผู้ท่ีสมควรได้รับการ
คัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมฯ ประจ าปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ความส าเร็จในอาชีพ/หน้าท่ีการงาน ด้านวิชาการหรือนวัตกรรม ด้านสังคม
อุทิศตนเพ่ือสังคมและจิตสาธารณะ หรืออื่น ๆ สมาชิกท่านทีส่นใจสามารถ
ติดต่อสอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ โทร 
053-272-331 หรือติดต่อ คุณชุดาพรรณ โทร 02-357-1241-5 ต่อ 22 หรือ 
อีเมล admin@ojsat.or.th โดยท่านสามารถเสนอชื่อ/สมัครได้ภายในวันที ่

15 ตุลาคม 2560 นี้นะครับ ส าหรับผลการคัดเลือก จะมีการประกาศในวันที่ 
31 ตุลาคม 2560 และมีการมอบรางวัลในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ครับ 

นอกจากนี้ ทางสมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ส าหรับสมาชิกฯ ที่สนใจ
เขียนบทความลงวารสารของทางสมาคมฯ ขณะนี้ เราเปิดรับบทความที่
เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในทุกหัวข้อครับ โดยท่านสามารถส่งต้นฉบับให้
กองบรรณาธิการของสมาคมฯ ได้ที่ kdantra@gmail.com ครับ 

 

 

ท้ายสุดนี้ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.ไพศาล ภิโลค า ที่
ได้รับประกาศเกียรติบัตรผู้ท าคุณแก่ราชการเมื่อเดือนกรกฎาคมทีผ่่านมา 
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คณะกรรมการบริหารฯ ร่วมรับประทานอาหารค่่ากับ นายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr. 
Kazunori KAWADA) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และนายอะซึชิ อาโอกิ (Mr. 
Atsushi AOKI) และนายโคสุเกะ คุโรเอะ (Mr. Kosuke KUROE) กงสุลญี่ปุ่นอกี 2 ท่าน 
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
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ส าหรับสมาชิกฯ ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม จ านวน 16 ท่าน 

1. รศ.ดร.ญานี พงษ์ไพบูลย ์ 2. ว่าที่ร.ต.หญิงอุทุมพร กันทะปัน 
3. ผศ.วลัยพร กาญจนการณุ 4. คุณเพลินพิศ ชัยนิลพันธุ ์
5. คุณยุพเรศ ค าตา  6. คุณลดาวัลย์ วัฒนะจีระ 
7. คุณอรพรรณ ตันติวีรสุต  8. คุณอัมพวัลย์ ทักษณิสุข 
9. คุณยศ ไชยพันธุ์  10. คุณสุรพงษ์ วัฒนะจีระ 
11. ดร.ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย 12. คุณนงคราญ เสนสุภา 
13. คุณศรุดา ติวะพันทกร  14. คุณสุชาดา วราภรณ ์
15. คุณกสิณ ประกอบไวทยกิจ 16. น.ท.ปรเมษฐ์ ศิรติานนท ์

ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ านวยอวยพร
ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ… 

 

ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ 


