
 
 

 

สมาคมศษิยเ์ก่า 

เศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
ขอเชญิรว่มแขง่ขนัโบวล่ิ์งการกุศล 

 
วนัอาทติยท์ี ่27 ตุลาคม 2556 

ณ บลูโอรธึิมแอนดโ์บวล์  เอสพลานาด แคราย 
เวลา 9.30-14.30 น. 

 

 
สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเตมิไดท้ี ่

02-942 8649-51 ตอ่ 102  (ติก๊) 

โทรสาร       02- 942 8047 

 

 

 

                                                                                                                  
 
        

     
        ประธานจดัการแขง่ขนั คณุมนตรี  คงตระกลูเทียน 
        รองประธานจดัการแขง่ขนั คณุวฒุิ  โชสวิสกลุ 
           คณุสวุิทย์  ก่ิงแก้ว 
           คณุสมชาย  สญัญลกัษณ์ศิริ 
           คณุอดุม  เอือ้กิตติโรจน์ 
           ดร.รังสรรค์  ปิติปัญญา 

ดร.พชัรา  ตณัฑยรรยง 
คณุนริศ  ศรีอเุทนชยั 

      กรรมการจดัการแขง่ขนั คณุจนัทร์ธิดา  มีเดช 
  คณุกนกพร  วงัศเมธีกรู 
           ดร.สนัติยา  เอกอคัร 
           คณุวิชาญ  จนัทราวิสทุธ์ิ 
           ดร.วิศิษฐ์  ลิม้สมบญุชยั 
           รศ.อภิวนัท์  ก าลงัเอก 
           ดร.ณฐัพล  พนัธุ์ภกัดี 
           คณุประสงค์  ตณัฑยรรยง 
           คณุพิชยั  อร่ามเจริญ 
           คณุสพุจน์  หดุากร 
           คณุชรัส  ลขิิตคณุวงศ์ 
           คณุกฤษฎ์ิชยั  ภกัดีปัญญาศกัดิ ์
           คณุขนิษฐา  เหมศิริรัตน์ 
        เลขานกุารคณะกรรมการจดัการแขง่ขนั 
            ดร.พงษ์ศกัดิ์   สวสัดิเกียรต ิ

 
 ใบสมคัร เลขที ่  

ช่ือ _________________________________________________  

ช่ือทีม _______________________________________________  

ที่อยู ่________________________________________________  

โทรศพัท์ ___________________  โทรสาร ___________________  

ขอสมคัรเข้าร่วมการแขง่ขนั 
1) สนบัสนนุการแขง่ขนัพร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์  ขนาด 3 เมตร   
และ  ทีมกิติมศกัดิ์ 2 ทีม  100,000 บาท 
 จ านวนเงิน _______________________ บาท 
2) สนบัสนนุการแขง่ขนัพร้อมป้ายประชาสมัพนัธ์  ขนาด 1 เมตร 
และทีมกิติมศกัดิ์ 1 ทีม  50,000 บาท 
 จ านวนเงิน______________________ บาท 
3) ทีมทัว่ไป จ านวน __________________ ทีมๆ ละ 5,000 บาท 
 จ านวนเงิน _______________________ บาท 
 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ _________________ บาท 
พร้อมกนันีไ้ด้ช าระคา่สมคัรเป็น 
 เงินสด 
 เช็คธนาคาร _________________  สาขา ________________  
 เลขที ่ _____________________ ลงวนัท่ี ________________  
 (สัง่เช็คจ่ายในนาม “สมาคมศษิย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหาร 
ธุรกิจ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ) 
 โอนเงินเข้าบญัชี  เลขที่บญัชี 069-2-30385-2 บญัชีออม
ทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จ ากดั มหาชน  สาขา
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ลงช่ือ___________________ ____________ผู้สมคัร 

ลงช่ือ ________________________________ ผู้ รับเงิน 
 

คณะกรรมการจดัการแข่งขนั 



 
รายละเอยีดการแข่งขนั 

 
วตัถปุระสงค์ 
1) เพื่อหารายได้ตัง้กองทนุพิทยาลงกรณ์ / พิจารณ์พานิช 
2) เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมและทนุการศกึษา นิสติคณะเศรษฐศาสตร์

และบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 
3) เพื่อสนบัสนนุกิจกรรมของสมาคมศิษย์เกา่เศรษฐศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์ 
 

ก าหนดการแขง่ขนั 
วนัอาทิตย์ที่ 27 ตลุาคม  2556 
9.30-10.00  น. ลงทะเบียน 
10.00 น. พิธีเปิดการแขง่ขนั 
10.10-11.00 น ด าเนินการแขง่ขนัรอบแรก 
11.00-12.00 ด าเนินการแชง่ขนัรอบสอง 
13.00  น. ประกาศผล 
(ปิดรับลงทะเบยีนภายใน   11.00 น.) 

กติกาการแขง่ขนั 
1) ทีมละ 3 คน  ไมจ่ ากดัเพศ 
2) แขง่ขนัทา่นละ 3 เกม/ทา่น 
3) แขง่ขนัระบบคูส่ไตรค์คี่สแปร์ 
4) ให้ถือคะแนนพินล้มรวม 3 เกมส์ ตดัสนิ  กรณีที่คะแนนเทา่กนัให้

ใช้คะแนนเกมส์สดุท้ายตดัสนิ 
5) กติกาอื่นท่ีไมไ่ด้ระบไุว้ให้เป็นไปตามกติกาการแขง่ขนัทัว่ไป 
6) การตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
7) ล าดบัการแขง่ขนัจะเรียงตามรายช่ือที่ลงทะเบียนในวนัแขง่ขนั 
8) ผู้ชนะได้รับรางวลัสงูสดุเพียงทีมละ 1 รางวลัเทา่นัน้ 

 
 

 
คณะกรรมการทีป่รกึษา 

 

คุณไชยยันต์  พึ่งเกียรตไิพโรจน์ 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

คุณสาธิต  รังคศิริ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

ดร.จ าเนยีร  บญุมา 
ดร.ศรัณย์  วรรธนจัฉริยา 
คณุบษุรา  อึง๊ภากรณ์ 

คณุวิทยา  สนิธุวราวรรณ 
คณุวีระศกัดิ์  วงษ์สมบตั ิ
คณุเทพราช  วิโนทยั 
คณุชาลอต โทณวนกิ 

พล.ต.ท.กฤษฎา  พนัธุ์คงช่ืน 
คณุเสรีรัตน์  ประสตุานนท์ 
คณุอาทิตย์  วิมลูชาต ิ
ดร.ปิติ  กนัตงักลุ 

คณุบญัชา  พฒัน์ชนะ 
คณุจฬุารัตน์  สธีุธร 

คณุอดิศกัดิ์  สขุมุวิทยา 
คณุลดาวลัย์  ค าภา 
ดร.จารึก  สงิหปรีชา 

รศ.ดร.บดินทร์  รัศมีเทศ 
 
 

 

 
รางวลัส าหรบัการแข่งขนั 

 

ประเภททมีทั่วไป 

สามเกมส์รวมสูงสุดชาย 
สามเกมส์รวมสูงสุดหญิง 

 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

พณฯ น.ส.ยิ่งลกัษณ์  ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี 

ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
คณุไชยยนัต์ พึง่เกียรตไิพโรจน์ 

ปลดักระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

คณุสาธิต  รังคศริิ 
อธิบดีกรมสรรพากร 

ถ้วยรางวัลบู้บี ้(รองสุดท้าย) 
คณุมนตรี  คงตระกลูเทียน 

นายกสมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 


