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ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจ าเดือน ตลุาคม 2560 
 

ตลอดเดือนตุลาคม 2560 นี้ ถือเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์
ส าคัญย่ิงของพวกเราชาวไทยทุกคน ส าหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลาคม พุทธศักราช 2560 ข้าพระพุทธเจ้า สมาคม
นักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ขอถวายความ
อาลัยและน้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอนัหาท่ีสุดมิได้ แด่
พระผู้สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์ พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย 

ปี พ.ศ. 2560 นี้ถือเป็นปีที่ครบรอบ 130 ปี การสถาปนาความสมัพันธ์
ทางการทูต ไทย – ญี่ปุ่น และเพ่ือเป็นการกระชับความสัมพันธ์และ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชกิสมาคมฯ กับชาวญี่ปุ่นทีอ่าศัยอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ทางสมาคมฯ จะมีการจัด “โครงการเดิน
เพ่ือสุขภาพ ฉลองครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูต 130 ปี ไทย – ญี่ปุ่น” 
โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนนุจากสถานกงสลุใหญ่ญี่ปุน่ ณ นคร
เชียงใหม่ และสมาคมคนญี่ปุน่เชียงใหม่ งานนี้จะมขีึ้นทีส่วนสตัว์เชียงใหม่ 
ในวันอาทิตย์ท่ี 17 ธันวาคม 2560 นี้ เวลา 06.00 น. ถึง 10.00 น. ทาง
สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจ เข้าร่วมกจิกรรมครับ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่สมาคมฯ นะครับ และหลังจากงาน
เดินเพ่ือสุขภาพจะมีงานปีใหมต่่อในช่วงเย็นของวันเดียวกันด้วยครับ ส าหรับ
รายละเอียดของงานจะน าเสนอในจุลสารฉบับต่อไปครับ… 

ส าหรับสมาชิกฯ ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม จ านวน 21 ท่าน 

1. คุณปราโมทย ์ขลิบเงิน  2. คุณนงลักษณ์ ยงพานิช 
3. คุณกรุณา ศุขพงศ์  4. คุณบุษบา อธิกชัย 
5. คุณมาลินี วฒันากูล  6. คุณเรืองศักด์ิ ทรงสถาพร 
7. คุณดรุณี ดวงอินทร์  8. คุณสัมฤทธิ์ ส าแดง 
9. คุณสมบูรณ์ อรัณยภาค  10. คุณผาณิต เลยีวฤวรรณ ์
11. คุณยงยุทธ ยะบุญธง  12. คุณกิต ิก่อพานิชกลุ 
13. คุณระพีพันธ ์พงศ์พัศพรพันธ์ 14. คุณสมภพ สุวรรณรัฐ 
15. คุณนิธยิา รัตนาปนนท์  16. คุณอ าพร อัศวกิตติกวิน 

17. คุณปาริชาต ิภัควลิาส  18. คุณอรพินท ์กิมสุวรรณ 
19. คุณวิชา อนนัตกุลก าเนิด  20. คุณศักด์ิชัย รว่มรังษี 
21. ดร.เนาวรัตน์ ชีพธรรม 

ขออ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอ านวยอวยพร
ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ… 

ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ 
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รายชื่อนักเรียนเก่าญี่ปุ่นที่ได้รบัการรับรองเป็นสมาชิกสามัญ ของ ส.น.ญ.น.  
ในเดือนกันยายน 2560 

1. คุณช่อลดา เจยีมวิจักษณ ์ 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2547-2548 (รวม 1 ปี) 
   ปัจจุบัน: ก าลังศึกษาตอ่ระดับปรญิญาโท ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2. คุณวิศรุต เสนาไชย 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2559-2560 (รวม 1 ปี)  
   ปัจจุบัน: ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
3. คุณมินตรา สุมาวงศ ์
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2559-2560 (รวม 1 ปี)  
   ปัจจุบัน: ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
4. คุณวิศาล ธรรมาธร 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2557-2560 (รวม 2 ปี 6 เดือน)  
5. คุณณัฐรัชพงศ ์คุณยศยิง่ 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2549-2550 (รวม 1 ปี)  
   ปัจจุบัน: ท างานอยู่บรษิทั Gear 8 (Thailand) Co., LTD. 
6. คุณรสกิา จิรานุกรม 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2557-2558 (รวม 1 ปี)  
   ปัจจุบัน: ก าลังศึกษาตอ่ระดับปรญิญาโท ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
7. คุณณัฐดนยั ทัศนานุพรม 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2558-2559 (รวม 1 ปี)  
8. ดร.บรรณรัตน์ ปรีดาสุทธิจิตต์ 
   ศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น: ปี 2544-2549 (รวม 5 ปี)  
   ปัจจุบัน: ท างานอยู่คณะสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
   วิทยาเขตล าปาง 
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