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สวัสดีครับ… สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน… ในวันที่ 2 กันยายน 2560 ที่
ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้ร่วมจัดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
(JASSO Study in Japan Fair 2017) กับทางองค์การสนับสนนุการศึกษา
แห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) ภายในงานมีกิจกรรมมากมายท่ีเป็นประโยชน์
ต่อผู้สนใจไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของทุนการศึกษา การ
เตรียมตัว รวมไปถึงประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่นักเรียนเก่าญี่ปุ่น โดยมีผู้ให้
ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง กว่า 900 คน โดยท่านสามารถชมภาพ
บรรยากาศบางส่วนได้ที ่http://www.compasscm.com/society/26 

 

ในวันที่ 8-10 กันยายน 2560 ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ ได้เป็นตัวแทน
สมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกบัตัวแทนจากทางกรุงเทพฯ อีก 19 ท่าน เข้า
ร่วมประชุม ASJA-ASCOJA Conference 2017 คร้ังท่ี 23 ณ ประเทศบรูไน 
งานนี้ถือเป็นงานประชุมของสมาพันธ์นักเรียนเก่าญี่ปุ่นแห่งอาเซียนที่จัดขึน้
ทุกป ี เพ่ือเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการระหว่างกัน ซ่ึง

ปัจจุบนัมีประเทศสมาชิกอยู่ทั้งหมด 10 ประเทศ โดยในปีนี้ ก็ถือเป็นการ
ฉลองครบรอบ 40 ปี ของการก่อตั้งสมาพันธ์ฯ 

 

ท้ายสุดนี้ ทางสมาคมฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สายสมร 
ล ายอง และทีมนักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับ
การค้นพบ “เห็ดทรัฟเฟิล” ชนิดใหม่ของโลก ณ ผืนป่าอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย พร้อมได้รับนามพระราชทาน “ขาวเทพสุคนธ์” จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเตรียมต่อยอดพัฒนาเพ่ือ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อไป ขอร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สายสมร 
ล ายอง มา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
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พิธีเปิดงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (JASSO Study in Japan Fair 
2017) โดยนายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr. Kazunori KAWADA) กงสุลใหญญ่ี่ปุ่น ณ 
นครเชียงใหม ่ นายเคอิซุเกะ โอตานิ (Mr. Keisuke OTANI) รองประธานองค์การ
สนับสนุนการศึกษาแห่งประเทศญีปุ่่น (JASSO) และ ผศ.วลัยพร กาญจนการุณ 
ประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถมัภ์ สาขาภาคเหนือ (ส.น.ญ.น.) 

งานประชมุ ASJA-ASCOJA Conference 2017 ครั้งที ่23 ณ ประเทศบรไูน โดยมี
หัวข้อการประชุมคือ “Enriching ASEAN-Japan Relations through Culture, 
Education and Economy” 

*วารสารสมาคมฯ เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น*  
ท่านที่สนใจเขียนบทความลงวารสามารถ สามารถติดต่อสอบถาม
เพ่ิมเติมได้ทีก่องบรรณาธิการฯ ทางอีเมล kdantra@gmail.com 

http://www.ojsatn.com/
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ส าหรับสมาชิกฯ ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนกันยายน จ านวน 15 ท่าน 

1. คุณโอฬาร   อาภรณ์ชยานนท ์ 2. คุณวรางคณา   ปญัสุรินทร ์
3. รศ.ดร.ศิริพร โอโกโนกิ  4. คุณวีรพงษ์   จันทะชยั 
5. คุณดะโบรา เทอดทูล  6. คุณชาตรี สทิธิกุล 
7. คุณวิไลลักษณ์ สิงห์ไตรภพ 8. คุณบรรพต วิสิฐพงศ์พันธ์ 
9. คุณศศิธร ศรีรัตน์  10. คุณพฤหัส จันทรป์ระภาพ 
11. คุณศิวัฒม์  พงษเ์พียรจันทร ์ 12. ดร.โสระยา ร่วมรังษ ี
13. คุณพัชรินทร์ ปันดอนตอง 14. คุณอัศนีย์    นันทชัยพันธ ์
15. คุณวิไลรัตน์ ทาโส  

ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ านวยอวยพร
ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ… 

ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ 

***ภาพบรรยากาศภายในงาน JASSO Study in Japan Fair 2017*** 

 

 

 

 

 

 

*สมาชิกใหม่ของสมาคมฯ ที่ได้รับการรับรองใน เดือนสิงหาคม 2560* 
1. คุณมานพ ดามี  
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2528-2531 (รวม 3 ป ี6 เดือน)  
   ปัจจุบัน: ท างานอยู่บริษัทเคฮิน เอเชีย แบงค์ค็อก จ ากัด 


