ระเบียบการให้ทุนการศึกษามูลนิธอิ ายิโนะโมะโต๊ะ
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ”
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2563
...................................................................
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา และได้
เล็งเห็นถึงความสาคัญของการศึกษา ที่เป็นรากฐานสาคัญในการพัฒนาประเทศชาติ จึงได้ดาเนินการโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ
โครงการ “ทุน ส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อขยายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเยาวชนของ
ชาติ เพื่ อเป็ นกาลั งส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จและพั ฒ นาประเทศชาติ โดย โครงการ “ทุ น ส่ งน้ อ งเรี ยนจบ” มุ่ง เน้ นการมอบ
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ในสถาบันการศึกษาของรัฐบาลทั่วประเทศ
ในปี 2563 นี้ มู ล นิ ธิฯ ได้ ด าเนิ น การโครงการฯ ต่ อเนื่ อ งเป็ นปี ที่ 15 และได้ อนุ มัติ “ระเบี ยบการให้ ทุ น การศึ ก ษามู ล นิ ธิ
อายิ โนะโมะโต๊ะ โครงการ “ทุน ส่ งน้ อ งเรียนจบ” ประจ าปี การศึ กษา 2563” ให้ ครอบคลุมนิ สิต นักศึ กษา ทั้ งในระดั บ อาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษา โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
1) ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอาชีวศึกษา
1.1.1 ทุนนี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา
1.1.2 การเปิดรับสมัครทุนการศึกษาสาหรับนิสิต นักศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
- ระดับปวช. ชั้นปีที่ 1 จานวนทุน 20 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ระดับปวส. ชั้นปีที่ 1 จานวนทุน 30 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.2.1 เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 หรือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาลในปีการศึกษา 2563 ในคณะหรือสาขาวิชา ดังนี้
- อุตสาหกรรม
- พาณิชยกรรม (บัญชีและการเงิน/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/การตลาด)
- คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.50 ขึ้นไป
- ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.25 ขึ้นไป
1.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิ น 360,000 บาท ต่อปี
1.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กาลังรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของ
รัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
1.2.5 อายุไม่เกิน 25 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
1.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้ตลอดระยะเวลารับทุน
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คุณสมบัติของผู้สมัคร (ต่อ)
1.2.7 ผู้ สมั ครจะต้องยินยอมอนุ ญ าตให้ เก็ บรวบรวมใช้งานและเปิด เผยข้ อมู ลส่วนบุ คคลแก่ มูลนิ ธิฯ อาทิ ประวัติ ส่วน
บุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่การกรอกข้อมูล บันทึกในระบบบริการสมัครทุนแบบออนไลน์ คัดเลือกรอบเอกสาร จนถึงการ
เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากผู้สมัครต้องการถอนความยินยอม มูลนิธิฯ จาเป็นต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครทุ น
ของผู้สมัครในทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาคัดเลือกได้
2) ทุนระดับอุดมศึกษา
2.1 หลักเกณฑ์การให้ทุนระดับอุดมศึกษา
ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิตนักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่อง
จนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จานวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2.2 คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.2.1 เป็ น นิ สิต นั กศึ กษาที่ กาลั งศึ กษาอยู่ ใ นระดั บ อุ ด มศึ กษาชั้ นปี ที่ 1 ปี การศึ กษา 2563 ในสั ง กัด สถาบั นการศึ กษา
ของรัฐบาล ด้านวิทยาศาสตร์และธุรกิจ ในหลักสูตร 4 ปี ตามสาขาวิชาเอกที่กาหนด ดังนี้
- วิศวกรรมศาสตร์
- อุตสาหกรรมการเกษตร
- คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เทคโนโลยีการเกษตร/ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
- โภชนศาสตร์และการกาหนดอาหาร
- คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
- สาธารณสุขศาสตร์/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/อนามัยสิ่งแวดล้อม
- จิตวิทยา (วทบ.)
- พาณิชยศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การบัญชี/การเงิน/การตลาด/การจัดการ
2.2.2 มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
2.2.3 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
2.2.4 ไม่เป็นผู้ที่กาลังรับทุนการศึกษาจากที่อื่น ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ของรัฐบาล (กยศ.) หรือ กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจน
2.2.5 อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2564
2.2.6 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้
2.2.7 ผู้สมัครจะต้องยินยอมอนุญาตให้ เก็บรวบรวมใช้งานและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุ คคลแก่มูลนิธิฯ อาทิ ประวัติส่วน
บุคคล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รูปภาพ เอกสาร และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ได้รับทุนการศึกษา ตั้งแต่การกรอกข้อมูล บันทึกในระบบบริการสมัครทุนแบบออนไลน์ คัดเลือกรอบเอกสาร จนถึง
การเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และหากผู้สมัครต้องการถอนความยินยอม มูลนิธิฯ จาเป็นต้องเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัคร
ทุนของผู้สมัครในทุกกรณี เนื่องจากไม่สามารถนาข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาคัดเลือกได้
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วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องดาเนินการดังนี้
1. ขอระเบี ย บการรับ สมั ค รการขอรับ ทุ น จากหน่ วยงานแนะแนว หน่ วยงานกิ จการนั กศึ กษา กองพั ฒ นานิ สิ ต นั กศึ กษา / คณะ
หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทุนการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ หรือ อ่านระเบียบได้จาก QR Code บนโปสเตอร์
2. กรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ด้วยตนเอง พร้อมทั้งแนบไฟล์รูปถ่ายชุดนักเรียน นักศึกษา หน้าตรง แนวตั้ง จานวน 1 รูป ซึ่งถ่าย
ไว้ไม่เกิน 6 เดือน (หากมีไฟล์เอกสารประกอบ สามารถอัพโหลดเอกสารประกอบดังกล่าวในระบบได้)
3. หลั ง จากกรอกใบสมั ค รในระบบครบถ้ วนแล้ ว ให้ กด “ส่ งใบสมั ค ร” พร้ อมสั่ ง พิ ม พ์ โดยเอกสารที่ สั่ ง พิ ม พ์ จะประกอบไปด้ วย
1. ใบสมัคร 2. เอกสารรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการรับทุน (เอกสารฉบับที่ 2 จะแสดงอัตโนมัติในหน้าสุดท้าย
ของใบสมั ค ร) เพื่ อให้ ผู้ ส มั ค รน าเอกสารชุ ด ดั ง กล่ าวไปให้ อ าจารย์ หั วหน้ าแผนก ภาควิ ช า/อาจารย์ ที่ ป รึ กษา/อาจารย์ ผู้ ดู แ ล
ทุนการศึกษาของสถาบัน ลงนามรับรอง 3. หนังสือยินยอมอนุญาตการให้เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารฉบับที่ 3
จะแสดงอัตโนมัติในหน้าสุดท้ายของใบสมัครที่สั่งพิมพ์ ) เพื่อให้ผู้สมัครนาเอกสารชุดดังกล่าวไปลงนามยินยอม และหากผู้สมัครมี
อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามรับรองด้วย
4. นาเอกสารฉบั บ ที่ 2, 3 ที่ ล งนามเรีย บร้อยแล้ ว พร้ อมกั บ เอกสารประกอบการสมั ค รอื่ นๆ อั พ โหลดขึ้ นระบบออนไลน์ อีกครั้ ง
5. เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง มีดังนี้
- เอกสารรับรองความประพฤติ และความเหมาะสมในการรับทุน (สั่งพิมพ์ จากระบบออนไลน์ ท้ายใบสมัคร) ที่ระบุความเห็นและ
ลงนามรับรองโดย อาจารย์หัวหน้าแผนก ภาควิชา/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ผู้ดูแลทุนการศึกษาของสถาบันที่สังกัดแล้ว
- หนังสือยินยอมอนุญาตการให้เก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เอกสารฉบับนี้จะแสดงอัตโนมัติในหน้าสุดท้ายของใบสมัครที่
สั่งพิมพ์) ที่มีการลงนามยินยอมโดยผู้สมัคร หรือหากผู้สมัครที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์จะต้องให้ผู้ปกครองลงนามรับรองด้วย
- สาเนาบัตรประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และสาเนาทรานสคริปต์ (Transcript) หรือใบรับรองผลการเรียนประจาปี
การศึกษา 2563 จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าเทอม/ค่าบารุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา จนถึงภาคการศึกษาล่าสุด
- สาเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร พร้อมภาพถ่ายบ้านและครอบครัว
- เอกสารรับรองการกู้ยืมเงิน กยศ. หรือ กรอ. ที่มีการสรุปยอดเงินกู้รายปีของทุกปี จนถึงปีล่าสุด(ถ้ามี)
- เอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ (ถ้ามี)
6. นาส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบผ่านสถาบันต้นสังกัด เพื่อให้สถาบันรวบรวมและส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ลงทะเบียน/EMS
หรือ บริการนาส่งพั สดุเอกชนมาที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400 (โทร. 0-2247-7000 ต่อ 1560 หรือ 1590)
- ระดับอาชีวศึกษา ภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2563
- ระดับอุดมศึกษา ภายในวันที่ 11 มกราคม 2564
เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้ได้รับทุน
1. การจ่ายเงินทุนการศึกษา มูลนิธิฯ จะมอบให้ปีละ 1 ครั้ง โดยนักศึกษาจะต้องมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาประจาปีด้วยตนเองทุกคน
2. ผู้ได้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษา พร้อมรายงานรายรับรายจ่าย ตามแบบที่กาหนด แก่มูลนิธิฯ ในทุ กภาคการศึกษา โดยมูลนิธิฯ
อาจพิจารณาติดตามผลการศึกษาของผู้ได้รับทุนในโครงการเป็นครั้งคราวตามสมควร
3. ผู้ได้รับทุนต้องรักษาความประพฤติให้ดีและมีระดับการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนในปีต่อไป
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เงื่อนไขและข้อผูกพันสาหรับผู้ได้รับทุน (ต่อ)
4. มูลนิธิฯ จะจัดกิจกรรม เช่น ค่ายอาสา สัมมนาให้ความรู้ หรือ ฝึกงาน เป็นต้น เพื่อให้เสริมสร้างพัฒนาการบุคลากร ทางด้านทักษะ
ความคิด จิตอาสาและความฉลาดทางอารมณ์ (อีคิว) ให้แก่นักศึกษาในโครงการซึ่งถือเป็นเรื่องสาคัญและจาเป็น ที่ผู้รับทุนจะต้องสามารถ
เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้
5. ในขณะที่ได้รับทุนนี้จะไม่รับทุนการศึกษาต่อเนื่องอื่นใด ยกเว้น เงินกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินให้
กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ประเภทยากจนหรือเงินกู้ยืมจากสถาบันการศึกษาที่สังกัดเท่านั้น
6. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาต้องอนุญาตและยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯ ตลอดเวลาการรับทุน
เพื่อใช้ติดตามนักศึกษา ประกอบการพิจารณาทุนต่อเนื่องและการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุน รวมทั้งอนุญาตให้มูลนิธิฯ
ใช้ข้อมูล ภาพ หรืออื่นๆ ในกิจกรรมของท่านที่เกิดขึ้นระหว่างการรับทุนในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิฯ สู่สาธารณะ ทั้งนี้หาก
ผู้ได้รับทุนถอนความยินยอม มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักศึกษาทุนทุกกรณี
เหตุระงับสิทธิของผู้ได้รับทุน
สิทธิในการได้รับทุนการศึกษาจะระงับ เมื่อผู้ได้รับทุน
1. ตาย หรือ พ้นสภาพจากการเป็นนิสิตนักศึกษา
2. ถูกลงโทษฐานมีความผิดทางวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง
3. ขาดคุณสมบัติ หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อผูกพัน
4. สละสิทธิ์การรับทุนการศึกษาหรือเพิกถอนความยินยอมในการเปิดเผยและอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิฯ โดยมีหลักฐาน
เป็นลายลักษณ์อักษรจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และคณบดีของสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่
5. กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการมูลนิธิฯ
ระยะเวลาดาเนินโครงการ
1. ระดับอาชีวศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
- ส่งเอกสาร (ผ่านหน่วยงานทุนของสถาบันฯ)
- คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (เอกสารรอบแรก)
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
- สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
- ประกาศผลผู้ได้รับทุน (บนเว็บไซต์)
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- ติดตามผลนักเรียนทุน

ตุลาคม – 8 ธันวาคม 2563
9 ธันวาคม 2563
11 - 15 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
12 มกราคม 2564
8 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 – มีนาคม 2565
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2. ระดับอุดมศึกษา
- ประชาสัมพันธ์ และรับสมัคร
- ส่งเอกสาร (ผ่านหน่วยงานทุนของสถาบันฯ)
- คัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน (เอกสารรอบแรก)
- ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุน
- สัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน
- ประกาศผลผู้ได้รับทุน
- พิธีมอบทุนการศึกษา
- ติดตามผลนักเรียนทุน

ตุลาคม 2563 – 11 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
13 - 19 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
29 มกราคม 2564
8 กุมภาพันธ์ 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564 – มีนาคม 2565

การคัดเลือกผู้ได้รับทุน
1. มูลนิธิฯ จะคัดเลือกในรอบแรกจากใบสมัครออนไลน์และเอกสารประกอบตัวจริงที่ผู้สมัครส่งมาในเบื้องต้น โดยจะแจ้งผลการ
พิจารณารอบแรกเป็นรายชื่ อผู้ผ่ านเข้ารอบสัมภาษณ์ ไปยั งสถาบั นการศึ กษาที่สั งกั ด บนเว็บ ไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th
และบนเฟสบุ๊คโครงการทุนส่งน้องเรียนจบ www.facebook.com/afscholarship
2. คณะกรรมการคั ด เลื อกผู้ ส มควรได้ รั บ ทุ นการศึ ก ษาของมู ล นิ ธิฯ จะท าการสั มภาษณ์ นิสิ ต นั กศึ กษาที่ ผ่ านการคั ด เลื อ ก
ในวันและเวลาที่กาหนด เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาประจาปีการศึกษานั้นๆ ต่อไป
3. มู ล นิ ธิฯ จะประกาศรายชื่ อผู้ ได้ รั บ ทุ นการศึ กษาไปยั งสถาบั น การศึกษาที่ สั งกั ด ส่ ง ทางอี เมล์ ไปยั งนั กศึ กษา ประกาศผล
บนเว็ บ ไซต์ www.ajinomotofoundation.or.th และบนเฟสบุ๊ ค โครงการทุ น ส่ ง น้ องเรี ย นจบ www.facebook.com/afscholarship
ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 พร้อมแจ้งกาหนดการพิธีมอบทุนการศึกษาให้ทราบ
การติดต่อสอบถาม : ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามโครงการทุนการศึกษาฯ ได้ที่
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ 487/1 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
อีเมล : ajtscholarship@gmail.com เว็บไซต์ : https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/
โทร. 0-2247-7000 ต่อ คุณนภัฎศวัณย์ 1560 / คุณช่อทิพ 1590 / คุณปิยวรรณ 1512
ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายพิเชียร คูสมิทธิ์)
รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
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