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ภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
เลขที่ 1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กทม. 10800
วันที่ 19 พฤษภาคม 2553

เรื่อง ขอเลื่อนการจัดแขงขันแรลลี่การกุศล
เรียน ศิษยเกา และศิษยปจจุบันทุกทาน
สิ่งที่สงมาดวย 1) กําหนดการแขงขัน
2) ใบสมัครเขารวมการแขงขันฯ
สืบเนื่องจากสถานการณที่ไมสงบทางการเมือง รวมทั้งการประกาศของรัฐบาลใหวันที่ 17-21
พฤษภาคม 2553 เปนวันหยุดราชการนั้น ทางภาควิชาครุศาสตรโยธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จึงขอเลื่อนการจัดแขงขันแรลลี่การกุศลขึ้นจากเดิมวันที่ 22-23 พฤษภาคม
2553 เปนวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบมาพรอมกันนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานในการเขารวม
กิจกรรมแรลลี่การกุศลในครั้งนี้ ทางภาควิชาฯ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร. ภาณุวัฒน ปนทอง)
หัวหนาภาควิชาครุศาสตรโยธา

ภาควิชาครุศาสตรโยธา
โทร. 02-9132500 ตอ 3253 หรือ 3247
โทรสาร 02-5878260

กําหนดการแขงขันแรลลี่
บนเสนทาง กรุงเทพฯ-สระบุรี เลี้ยวขวา เขาเสนทางหินกอง (วิหารแดง) – อ.บานนา-เขื่อนขุนดานปราการชล (ทาดาน) จ.นครนายก

วันเสารที่ 17 กรกฎาคม 2553
07.30 น. ลงทะเบียน และรับเสื้อ พรอมสติกเกอรตกแตงรถ ณ จุด Start ลานพระบรมรูป ร.4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
08.00 น. พิธีเปดการแขงขันโดย
ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
08.30 น. แนะนํากฏ กติกาการแขงขัน
09.00 น. เริ่มปลอยรถคันแรก โดยกําหนดนาทีละ 1 คัน
12.00 น. แวะรับประทานอาหาร ณ รานแปะฮก ทางเขา จปร.
18.00 น. งานเลี้ยงอาหารค่ํา ณ ฟอเรสโฮม บูติค รีสอรท
19.30 น. ชมการแสดง
21.00 น. ประกาศผลการแขงขัน พรอมมอบของรางวัลตางๆ
รางวัลชนะเลิศ ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศของ
ศาสตราจารย ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศของ
รองศาสตราจารย ดร. สันชัย อินทพิชัย รองอธิการบดีฯ ฝายสงเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศของ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศของ
รองศาสตราจารย ดร. วิทยา วิภาวิวัฒน อดีตรองอธิการบดีฯ ฝายกิจการนักศึกษา
รางวัล Try Again (บูบี้) ไดรับถวยรางวัลเกียรติยศของ
ดร. ภาณุวัฒน ปนทอง หัวหนาภาควิชาครุศาสตรโยธา
นอกจากนี้แลวยังมีรางวัลแตงรถสวยงามจํานวน 3 รางวัล และรางวัลแตงรถจอมเปนอีก 1 รางวัล
วันอาทิตยที่ 18 กรกฎาคม 2553
07.00 – 10.00 น. รับประทานอาหารเชา และพักผอนตามอัธยาศัย โดยขอเสนอแนะกิจกรรมดังนี้
09.00 น. ออกรอบที่ สนาม รอยัล ฮิวล กอลฟ แอนดสปา (คาใชจาย 850 บาท/ทาน)
ลองแกงเรือยาง 8 ทาน/ลํา หนาเขื่อนขุนดานปราการชล (คาใชจายลําละ 1,300 บาท)
ขับรถ ATV สนามใกลกับวังตะไคร (คาใชจาย 450 บาท/ทาน)
เพนทบอล 40 ลูก ทานละ 350 บาท
(ทุกกิจกรรมมีรถรับ-สง หนารีสอรท ยกเวน ออกรอบที่สนามรอยัล ฮิวล กอลฟ แอนดสปา
11.00 น. รวมมอบสิ่งของและอุปกรณการศึกษา แกโรงเรียนวัดหัวเขาแกว

ใบสมัครการแขงขันแรลลี่การกุศล
ขาพเจา .......................................................................................................................................................................................
หนวยงาน ...................................................................................................................................................................................
สถานที่ติดตอ .............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
โทรติดตอ ......................................................................................... Email ...........................................................................
ขอสมัครเขารวมแขงขันแรลลี่การกุศล
จํานวนรถ 1 คัน ผูเขารวม 2 คน (คาสมัคร 3,500 บาท)
จํานวนรถ 1 คัน ผูเขารวม 2 คน และมีผูติดตาม ............ คน
(คาสมัคร 3,500 บาท และผูติดตามที่มีอายุมากกวา 12 ป คิดเพิ่มทานละ 850 บาท)
ยินดีบริจาคเงินเพิ่ม เขากองทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภาควิชาครุศาสตรโยธา
จํานวนเงิน ................................................. บาท (................................................................................................................)
ขอลงทะเบียน ชื่อทีม ................................................................................................................................................................
รายชื่อผูเขาแขงขัน

กิจกรรมที่สนใจ

1) …………………………………………………………

ออกรอบที่สนาม รอยัล ฮิวล กอลฟ แอนดสปา

2) …………………………………………………………

ลองแกงเรือยาง

3) …………………………………………………………

ขับรถ ATV

4) …………………………………………………………

เพนทบอล

5) …………………………………………………………

รวมมอบบริจาคสิ่งของและอุปกรณการศึกษา

ขาพเจาขอสงคาสมัคร/ บริจาครวมเขากองทุน
ชําระเปนเงินสด จํานวน ................................................ บาท
โอนเขาบัญชี จํานวน ................................................ บาท ในนาม “นายนรินทร ศรีดอกไม และนายสยาม แกมขุนทด”
ธนาคารกรุงไทย สาขาวงศสวาง บัญชีออมทรัพย เลขที่ 1930055145
ลงชื่อ ....................................................................................................... ผูสมัคร
(......................................................................................................)
ลงชื่อ ....................................................................................................... เจาหนาที่รับสมัคร
(......................................................................................................)
วันที่ ....................... / .............................. / ..............................
หมายเหตุ – กรุณาสงใบสมัคร และสําเนาใบนําฝากเงินใหภาควิชาครุศาสตรโยธา ทางโทรสาร 02-5878260
*** หมดเวลาการรับสมัครในวันศุกรที่ 2 กรกฎาคม 2553 ***

