
ขอขอบคุณท่ีสรรหาเร่ืองราวและกิจกรรมดีๆมาให้  ไปเจอกันท่ีงานน๊ะ...

วันเสาร์ที่ 5 - วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม  2562

ชื่อประสานงาน ................................................................

รุ่น............ เบอร์โทร ....................................

ชื่อทีม ……………………………..…..……...……

สถานที่ติดต่อ…...……………………………....……

………………..……………….…………………

โทรศัพท์ …………………...…….… โทรสาร……..………….…….…

ใบสมัครดงตาลแฟมิลี่แรลลี่ 2562

ยี่ห้อรถ ……………………….…..…….… สี……..……….……..…

ทะเบียนเลขที่

ใบขับขี่เลขที่

ประเภทที่สมัคร ค่าสมัคร เป็นเงิน

1. นิสิตเก่า (ส าหรับ 3ท่าน) 4,500

เพิ่มท่านที่ 4 (ผู้ใหญ)่ 1,000

เพิ่มท่านที่ 4 (เด็ก 5-11ปี) 700

2. นิสิตปัจจุบัน (ส าหรับ 3ท่าน) 2,500

เพิ่มท่านที่ 4 500

3. เพิ่มห้อง 1 ห้อง 1,800

รวมเป็นเงิน

รายละเอียดผู้เข้าแข่งขัน

วิธีการช าระเงิน

รายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน   

ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ราคารวมค่าใช้จ่าย

· หมวกที่ระลึก

· ห้องพัก  STANDARD  1 ห้อง 
(ไม่รวมเตียงเสริม  500 บาท  ต่อ  1 เตียง)

· อาหารว่าง  - เช้าวันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 62

· อาหารกลางวัน - วันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 62

· งานเลี้ยงสังสรรค์ - เย็นวันเสาร์ที่ 5 ต.ค. 62

· อาหารเช้า - วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 62

ทีd่ รายชื่อผู้แข่งขัน

1

2

3

4 ดงตาลแฟมิล่ีแรลล่ี 2562
“ALOHA BANGSAEN By E42”

ทางคณะกรรมการจัดกิจกรรม จึงขอเชิญชวนผู้ เข้าร่วม

กิจกรรมบริจาคของใช้อุปโภค บริโภคทุกชนิด และสมทบทุน

เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา

บุคคลบางกลุ่มถูกก าหนดไว้โดยธรรมชาติให้เป็นผู้ด้อยโอกาส

ดังกล่าว  คนเหล่านั้นคือ  ผู้พิการ  ซึ่งรวมทั้งคนตาบอดเชื่อว่าไม่มีคนตา

บอดคนใดต้องการท าตนให้เป็นภาระสังคม  หากพวกเขาเพียงได้รับ

โอกาสตั้งแต่เริ่มแรกของชีวิตทุกวันนี้คน

ตาบอดไทยถึง  96% ไม่ ได้รับโอกาส

โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา  

สิ่งที่คนตาบอดจะได้รับจากที่แห่งนี้ คือ  

การศึกษา  การฟื้นฟู  สมรรถภาพ

BANGSAEN HERITAGE  HOTELจังหวัดชลบุรี

1. ช าระด้วยตนเองที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

2. เช็คสั่งจ่าย  : สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  

ชื่อบัญชี  สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขา บางบัว

เลขที่บัญชี  069 - 2 - 25641 - 5

และส่งหลักฐานการช าระเงิน  และใบสมัครมาที่

Fax : 02-579-5739 หรือ 

E-mail  : oalumni@ku.ac.th



รายละเอียดจัดการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศจาก 

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันชี้แจงกติกาการแข่งขัน

วันพุธที่  2 ตุลาคม  2562

เวลา  18:00 น.- 19:00 น.

ณ หอประชุมชูชาติ สถาบันพัฒนาการชลประทาน 

ที่คุณศิรประภา  พยุงศิลป์  หรือ คุณยุวเรศ วงศ์วารี

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อยู่ข้างอาคาร 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ป.ณ. 1032  ปทฝ.เกษตรศาสตร์ กทม. 10903

Tel : 0-2579-5739, 0-2797-0999  ต่อ 1117  

Fax  : 0-2579-5739

Email : oalumni@ku.ac.th
http:// dongtanengineer.com

www.facebook.com/engineering.ku.alumni

สมัคร / สอบถามรายละเอียด

ร่วมลุ้นจับสลากรางวัลใหญ่

ทีวี LED ตู้เย็น  ไมโครเวฟ โทรศัพท์มือถือ

และของรางวัลอื่นๆ ... อีกมากมาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ถ้วยเกียรติยศจาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 ถ้วยเกียรติยศจาก

รศ.ดร.พีรยุทธ์  ชาญเศรษฐิกุล  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  3 ถ้วยเกียรติยศจาก

นายเสริมสกุล  คล้ายแก้ว  นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  4 ถ้วยเกียรติยศจาก

ดร.ทองเปลว  กองจันทร์  นายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  5 ถ้วยเกียรติยศจาก

นายชลิต  ด ารงศักดิ์  อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  6 ถ้วยเกียรติยศจาก

นายเลอศักดิ์  ริ้วตระกูลไพบูลย์  อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน  ในพระบรม-

ราชูปถัมภ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  7 ถ้วยเกียรติยศจาก

นายธวัชชัย จักรไพศาล  อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร ์มก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  8 ถ้วยเกียรติยศจาก

นายพรชัย  สกุลรัตนสุภา  อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  9 ถ้วยเกียรติยศจาก

นายสิทธิพล  ภู่สมบุญ  อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวศิวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัลบู้บี้ ถ้วยเกียรติยศจาก

นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์ อุปนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

รางวัลร่วมแรงแข่งขัน ถ้วยเกียรติยศจาก

นายสมบัติ  ศรีตุลานนท์ ประธานจัดดงตาลแรลลี่

รางวัลพระเจ้าเป็นใจ ถ้วยเกียรติยศจาก

นายพงศ์สรรค์ ศุนะนันทน์ รองประธานจัดดงตาลแรลลี่

รางวัลเก๋าจ๊าบ ถ้วยเกียรติยศจาก

นางอัญชลี ชวนะลิขิกร  รองประธานจัดดงตาลแรลลี่

รางวัลหนูน้อยแรลลี่ ถ้วยเกียรติยศจาก

นายอดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณ  รองประธานจัดดงตาลแรลลี่

รางวัลหนูน้อย ALOHA ถ้วยเกียรติยศจาก

นายอ านวย  เนตยสุภา  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธท่ี  25 กันยายน 2562

ก าหนดการ วันจัดการแข่งขัน

วันเสาร์ที่  5 ตุลาคม  2562

เวลา 07:00 น.– 08.00 น.

ขอความร่วมมือใส่เสื้อสีเหลืองในวันแข่งขัน

ลงทะเบียน  รับประทานอาหารว่าง  

ณ หอประชุมชูชาติ สถาบันพัฒนาการชลประทาน

GoogleMap Search : Waterman home

รถคันแรก  Start เวลา 08:30 น.

จุดสิ้นสุดการแข่งขัน

โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

เข้าที่พักเตรียมร่วมงานเลี้ยงฯ

เวลา 18:00 น.

ประกาศผลการแข่งขันและเลี้ยงสังสรรค์

ณ  ห้องจัดเลี้ยง BANGSAEN HERITAGE  HOTEL

เชิญร่วมแต่งกาย ALOHA BANGSAEN  ชุดลายดอก

วัตถุประสงค์

เพื่อให้นิสิตเก่า และครอบครัว นิสิตปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณ

ได้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง

เส้นทางการแข่งขัน

กรุงเทพฯ – ชลบุรี


