เลขที่ .........................

ใบสมัครรวมการแขงขันโบวลิ่งการกุศลฯ
วันเสารที่ 26 สิงหาคม 2560

ชื่อผูสมัคร............................................................................................
สถานที่ติดตอ (สำหรับสงใบเสร็จ)…………………………….......................
………………………………………………………………………………………….......
โทรศัพท ……………………................โทรสาร…...…………………………….
ยินดีสงทีมเขาแขงขันประเภท
ทีมกิตติมศักดิ์
จำนวน ......................ทีม
ทีมทั่วไป
จำนวน ......................ทีม
ชื่อทีม..................................................................................................
ชื่อผูเลน 1........................................................................................
2........................................................................................
3........................................................................................
รอบการแขงขัน
รอบที่ 1 (เวลา 09.50 น.)
รอบที่ 2 (เวลา 11.00 น.)
ยินดีบริจาคเงินโดยไมสงทีมเขาแขงขัน
จำนวนเงิน ................................. บาท
ทั้งนี้ไดสงใบสมัครพรอมเงินคาสมัคร/เงินสนับสนุน
จำนวนเงิน ................................ บาท
(เงินคาสมัคร/เงินบริจาค ลดหยอนภาษีเงินไดเพื่อการศึกษา 2 เทา)
วิธีการชำระเงิน:
เงินสด
เช็คสั่งจายในนาม “ โบวลิ่งการกุศล คณะสาธารณสุขศาสตร ”
โอนเขาบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย จำกัด
สาขายอย
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน
ประเภทบัญชี ออมทรัพย เลขที่บัญชี 254 -215013-5
ชื่อบัญชี
“ โบวลิ่งการกุศล คณะสาธารณสุขศาสตร ”

ขอใหแนบใบโอนเงินเขาบัญชีมาพรอมใบสมัครดวยเพื่อสะดวก
ตอการตรวจสอบจำนวนเงิน สงไปที่โทรสาร 0 2354 8558
หรือ e-mail: napaporn.mua@mahidol.ac.th

คณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
1. นายนิคม ไวยรัชพานิช
2. ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางชาง
3. ดร.นพ.อุทัย สุดสุข
4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นพ. เทพนม เมืองแมน
5. ศาสตราจารย ดร. สมจิตต สุพรรณทัสน
6. ศาสตราจารยเกียรติคุณ พญ. เพ็ญศรี พิชัยสนิธ
7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พิชิต สกุลพราหมณ
8. ศาสตราจารยคลินิคพิเศษ นพ.เสรี ตูจินดา
9. พลตำรวจเอก นพ. จงเจตน อาวเจนพงษ
10. รองศาสตราจารย ดร.พญ. พรพันธุ บุณยรัตพันธุ
11 .รองศาสตราจารย ดร.พญ. กานดา วัฒโนภาส
12. รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ
13. รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อยูสุข
14. รองศาสตราจารย ดร.สุกรี เจริญสุข
15. รองศาสตราจารย พญ.อรพินท สิงหเดช

คณะกรรมการจัดการแขงขัน
1. รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตยกุล
ประธานกรรมการ
2. รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูนผล
รองประธานกรรมการ
3. นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน
กรรมการ
4. นายกสมาคมพยาบาลสาธารณสุขไทยฯ
กรรมการ
5. นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
กรรมการ
6. นายกสมาคมวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม
กรรมการ
7. นายกสมาคมวิทยาศาสตรสุขาภิบาล
กรรมการ
8. นายกสมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน
กรรมการ
9. นายกสมาคมอนามัยครอบครัวประเทศไทย
กรรมการ
10. นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยประเทศไทย
กรรมการ
11. ประธานชมรมจุลชีววิทยามหิดล
กรรมการ
12. ประธานชมรมโภชนวิทยามหิดล
กรรมการ
กรรมการ
13. รองศาสตราจารย สุทธิ อธิปญญาคม
14. รองศาสตราจารย ดร.ภูษิตา อินทรประสงค
กรรมการ
15. รองศาสตราจารย พิพัฒน ลักษมีจรัลกุล
กรรมการ
16. รองศาสตราจารย ดร.จักรกริช หิรัญเพชรรัตน
กรรมการ
17. รองศาสตราจารย ดร.ลีรา กิตติกูล
กรรมการ
18. รองศาสตราจารย พิศิษฐ วัฒนสมบูรณ
กรรมการ
19. รองศาสตราจารย ดร.สุนีย ละกำปน
กรรมการ
กรรมการ
20. รองศาสตราจารย ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย

21. รองศาสตราจารย ดร.วันทนี พันธุประสิทธิ์
กรรมการ
22. รองศาสตราจารย ดร.สุปรียา ตันสกุล
กรรมการ
23. รองศาสตราจารย ดร.จงจินต ผลประเสริฐ
กรรมการ
24. รองศาสตราจารย ดร.เนาวรัตน เจริญคา
กรรมการ
25. รองศาสตราจารย ดร.จีรนันท แกลวกลา
กรรมการ
26. รองศาสตราจารย สุทธิ อธิปญญาคม
กรรมการ
27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวัฒน ศรีสรฉัตร
กรรมการ
28. ผูชวยศาสตราจารยปกรณ สุเมธานุรักขกุล
กรรมการ
29. ผูชวยศาสตราจารยล้ำศักดิ์ ชวนิชย
กรรมการ
30. ผูชวยศาสตราจารยเดชา เดชะไกศยะ
กรรมการ
31. ผูชวยศาสตราจารยพัฒนา มูลพฤกษ
กรรมการ
32. ผูชวยศาสตราจารยนวลศรี สมณะชางเผือก
กรรมการ
33. ผูชวยศาสตราจารย พัชราพร เกิดมงคล
กรรมการ
34. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตยซื่อ
กรรมการ
35. ผูชวยศาสตราจารยประยุทธ พุทธิรักษกุล
กรรมการ
กรรมการ
36. ผูชว ยศาสตราจารยพีระ ครึกครื้นจิตร
37. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เรวดี จงสุวัฒน
กรรมการ
38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนีย ศิลาวรรณ
กรรมการ
39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
กรรมการ
40. ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน วงศอาษา
กรรมการ
41. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมพสุรางค เตชะบุญเสริมศักดิ์ กรรมการ
42. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิสา มหาสันทนะ
กรรมการ
43. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร
กรรมการ
44. อาจารย ดร. เชต ใจกัลยา
กรรมการ
45. อาจารย ดร.กิติพงษ หาญเจริญ
กรรมการ
46. อาจารยวันวิสาข ศรีสุเมธชัย
กรรมการ
47. นายสุคนธ เจียสุกล
กรรมการ
48. นายประดิษฐ บุญตันตราภิวัฒน
กรรมการ
49. นางศุภรัตน โชติสกุลรัตน
กรรมการ
50. นายวรภาส มหัทธโนบล
กรรมการ
51. นายสมพจน ชีรนรวนิชย
กรรมการ
52. นายกฤษฎา ประเสริฐสุโข
กรรมการ
53. นายปรีชา สุสันทัด
กรรมการ
54. นางสาวจรีพร จารุกรสกุล
กรรมการ
55. นางสาวสายใจ โพธิศัพทสุข
กรรมการ
56. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุณยฤทธิ์ ปญญาภิญโญผล กรรมการและเลขานุการ
57. นางนภาพร มวงสกุล
กรรมการและเลขานุการ
58. นางสาวนวพร พานิชเจริญ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
59. นางสาวเกศวรี ปญญาธรรม
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ
60. นางสาวสุนันทา ไตรภพ
กรรมการ
และผูชวยเลขานุการ

