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ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจาเดือน ธันวาคม 2560
สวัสดีครับ… สมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน… ในเดือนส่งท้ายปี 2560 นี้ ทาง
สมาคมฯ เรามีกิจกรรมมากมายเลยทีเดียวครับ เริ่มตั้งแต่ในวันที่ 3 ธันวาคม
2560 เรามีจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจาปี 2560 ซึ่งก็
ประสบความสาเร็จด้วยดี มีผู้เข้าสอบกว่า 1,400 คน ครับ

โดยมีนายคะซึโนริ คาวาดะ (Mr. Kazunori KAWADA) กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ
นครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม … งานนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า
300 คน เลยทีเดียวครับ ซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีในการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีที่มีระหว่างสองประเทศให้ยั่งยืนต่อไป…

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ทางสมาคมฯ ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีรับมอบ
สวนสไตล์ญี่ปนุ่ KIZUNA Garden จากนายมาซาโอะ ซาวาอิ (Mr. Masao
SAWAI) ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น ในโอกาสฉลองครบรอบ 130 ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น โดยมี นายปวิณ ชานิประศาสน์ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบครับ ซึ่งตัวแทนจาก
สมาคมฯ ก็ได้ร่วมปลูกต้นซากุระด้วยครับ

กิจกรรม “WALK-A-THON” เดินเพือ่ สุขภาพ ฉลองครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์
ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ (17 ธันวาคม 2560)

พิธีรับมอบสวนสไตล์ญี่ปุ่น ณ สวนสุขภาพบ้านเด่น อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(16 ธันวาคม 2560)

และในวันที่ 17 ธันวาคม 2560 ก็ต่อด้วยงานใหญ่ของสมาคมฯ… โดย
ทางสมาคมฯ ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และสมาคมคน
ญี่ปุ่นเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “WALK-A-THON” เดินเพื่อสุขภาพ ฉลอง
ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
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และในเย็นวันเดียวกันนี้ (17 ธันวาคม 2560) ทางสมาคมฯ ได้จัดงาน
สังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด ซึ่งบรรยากาศ
ภายในงานก็เป็นไปอย่างอบอุ่น มีการแสดงทางวัฒนธรรมทั้งไทยและญี่ปุ่น
จากกรรมการบริหารฯ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ … ในโอกาสนี้ ก็ตอ้ ง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับ
นอกจากนี้ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฯ ได้เข้า
ร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศญี่ปุ่น ประจาฤดูใบไม้ร่วง
พ.ศ. 2560 ของ ผศ. ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา ที่ปรึกษาสมาคมฯ และอดีต
ประธานสมาคมฯ ณ บ้านพักรับรองกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ซึ่ง
รางวัลนี้ถือเป็นเกียรติยศที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับ เป็นรางวัลที่มอบ
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ให้กับบุคคลผู้มีบทบาทสาคัญในการส่งเสริมมิตรภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่ง ผศ. ดร.
ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา ถือเป็นคนไทยจากภาคเหนือคนแรกที่ได้รับรางวัล
เกียรติยศนี้ครับ ทางสมาคมฯ จึงขอถือโอกาสนี้ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.
ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา อีกครั้งนะครับ

***ภาพบรรยากาศกิจกรรม “WALK-A-THON” เดินเพื่อสุขภาพ ฉลอง
ครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ญี่ปุ่น***

ผศ. ดร. ชูชีพ ประพุทธ์พิทยา
รับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ของประเทศญีป่ ุ่น ประจาฤดู
ใบไม้ร่วง พ.ศ. 2560 ณ
บ้านพักรับรองกงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
(21 ธันวาคม 2560)

ท้ายสุดนี้ ทางสมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์งานประกวดสุนทรพจน์
ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ที่จะมีขนึ้ ในวันเสาร์
ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ ห้องฝ้ายคา สานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครับ … งานนี้ ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษาต่อ ณ
Sophia University เป็นเวลา 1 ปี … สาหรับผู้สนใจ สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่สมาคมฯ ครับ
สาหรับสมาชิกฯ ผู้มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม จานวน 16 ท่าน
1. คุณเบญจมาศ นิลสุวรรณ์
3. คุณรสิกา จิรานุกรม
5. คุณศรีสุข ดารานนท์
7. คุณสุนีย์ สุนทรพันธุ์
9. คุณโสภี วิระรังษิยากรณ์
11. คุณอนุชิต ไชยถา
13. คุณรัตติกรณ์ กาญจนะโกมล
15. คุณประกฤต คาดวงดาว

2. คุณไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์
4. คุณสมชาย เผ่าจินดา
6. คุณอัครเดช อยู่ผาสุข
8. คุณประไพ อินทรทัศน์
10. ผศ.ดร.ณรงชัย อัศวพรหมพร
12. คุณสมพร เทียมทอง
14. อ.ดร.ภก.สมจริง รุ่งแจ้ง
16. คุณณัฐรัชพงศ์ คุณยศยิ่ง

ขออานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอานวยอวยพร
ให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ประสบแต่ความสุขความ
เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ…
ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
*วารสารสมาคมฯ เปิดรับบทความที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น*
ท่านที่สนใจเขียนบทความลงวารสาร สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้
ที่กองบรรณาธิการฯ ทางอีเมล kdantra@gmail.com ครับ
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
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