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สมาคคมศิษย์เก่าคณ
ณะศึกษาศาสตรร์
มหาวิวิทยาลัยขอนแแก่น
จังหวัวัดขอนแก่น 40002
4
9 สิงหาคม 25662

เรื่อง ขออความอนุเคราาะห์ประชาสัมพันธ์ “งานตุ้มโฮมน้
โ องพี่ ED KKU ประจําปี 2562”
เรียน ศึกษาธิการจังหวั
ห ด / ผู้อํานวยยการสํานักงานนเขตพื้นที่การศึศึกษา / ผู้บริหารการศึกษา / ผู้บริหารสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาาด้วย กําหนนดการงานคืนสูส่เหย้าชาวศึกษาศาสตร์
ษ
ประะจําปี 2562
ค กษาศาสตตร์ มหาวิทยาลััยขอนแก่น จะจจัด “งานตุ้มโฮมมน้องพี่ ED KKKU ประจําปี 2562”
2
ด้วยสสมาคมศิษย์เก่าคณะศึ
1 ตุลาคม 25562 ณ โรงแรมมเจริญธานีขอนแก่น ซึ่งเป็นหนึ
น ่งในกิจกรรมที่สมาคมศิษษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
ก
ฯ ดําเนิน
ในวันที่ 19
มาอย่างตต่อเนื่องทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานเจตนารมณ
ส
ณ์ที่จะเป็นศูนย์รวมของศิษย์เก่าทุกรุ่นได้มีโอกาสบปะสั
โ
งสรรค์
ประกาศยกกย่องเชิดชูเกียรรติศิษย์เก่าที่ประะกอบความดี สร้
ส างคุณประโยชชน์ ต่อสังคมแและส่วนรวม รรวมถึงการระดดมทุนทรัพย์เพืือ่ เป็น
ทุนการศึกษาให้
ก กับศิษย์ปัจจุบัน โดยมีมีกําหนดการที่แนบมาพร้อมนีนี้
ในกาารนี้ สมาคมศิษย์
ษ เก่าคณะศึกษาศาสตร์
ษ
ฯ ใครร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชชาสัมพันธ์การจัจัด“งานตุ้มโฮมน้องพี่
ED KKU ประจํ
ป าปี 2562” ไปยังองค์กร//บุคลากรในสังกั
ง ดของท่าน ดังนี้
ก
่อศิษย์
ษ เก่าดีเด่น ประจําปี 2562 เพื่อรับโล่เกียรติ
ร คุณของสมาาคม ศิษย์เก่าสามารถเสนอชื่อและ
อ
1. การเสนอชื
ห 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดและะดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่
ส่งผลงานนได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 31 สิงหาคม
www.kkssec.go.th/neew/upload/kk42122410544.pdf
2. โต๊ะงานคืนสู่เหยย้า จําหน่ายราคคาโต๊ะละ 5,500 บาท ทั้งนี้ หาากจองและชําระะเงินก่อนวันที่ 15 กันยายน 2562
ร นในราคาโโต๊ะละ 5,000 บาท สําหรับศิ
บ ษย์เก่าที่ชําระเงิ
ร น 5 โต๊ะแแรก สมาคมฯ มีวัตถุมงคลมอบให้
จะได้รับสิทธิในการชําระเงิ
เพื่อเป็นที่ระลึก จํานวนน 50 องค์ โดยจจะมอบให้ศิษย์เก่าในวันงาน
3. ศิษย์เก่าสามารถสสั่งจอง/ซื้อเสื้อที่ระลึก “งานตุม้มโฮมน้องพี่ ED KKU
K ประจําปี 22562” ในราคาตัตัวละ 500 บาท
ได้ตั้งแต่บับดั นี้เป็นต้นไป
ด างๆ
ทั้งนี้ ศิษย์เก่าสามมารถสั่งจองโต๊ต๊ะและเสื้อที่ระะลึกตลอดจนการโอนเงิน แและการสอบถาามรายละเอียดต่
ได้ที่กลุ่มไลน์
ไ “ตุ้มโฮมน้น้องพี่ ED.KKUU. 2562 ซึ่งสามมารถเข้ากลุ่มได้
ไ โดยการสแกน QR Code ทที่แนบมาพร้อมนี
ม ้
จึงเรียนมาเพื
ย
่อโปรดพิพิจารณาให้ความมอนุเคราะห์ในกาารประชาสัมพันธ์ธต่อไปด้วย และะขอขอบคุณล่วงหหน้ามา ณ โอกาสสนี้
ขอแสสดงความนับถือ
(นายบุญญ
ญฤทธิ์ สมบัติหลาย)
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขออนแก่น
QR Codee ตุ้มโฮมน้องพีพี่ฯ

กําหนดการงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ ED KKU ประจําปี 2562
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 18.00 น.
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
********************************
17.00 น.
18.00 น.

19.00 น.

20.00 น.
21.00 น.
21.30 น.

- คณะกรรมการจัดงานคืนสูเ่ หย้าศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมกันที่
บริเวณหน้างาน เพื่อต้อนรับศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกียรติ
- ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุกรุ่น ลงทะเบียนร่วมงาน
และผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณงาน
- เริ่มงานคืนสูเ่ หย้าชาวศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วงดนตรีของนักศึกษาเริ่มการแสดง
- นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับประธานในพิธี ท่านผู้มเี กียรติ ศิษย์เก่า และ
วัตถุประสงค์การจัดงาน ตลอดจนรายงานกิจการของสมาคม
- ประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ศษิ ย์เก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒
- ประธานในพิธกี ล่าวชืน่ ชมยินดีและเปิดงาน “ตุ้มโฮมน้องพี่ ED KKU มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- การแสดงของวงดนตรีของนักศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ มอบของรางวัล
- การระดมทุนเพื่อร่วมเป็นทุนการศึกษาให้แก่นกั ศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
- การแสดงของวงดนตรีของนักศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ มอบของรางวัล
- ปิดงาน

***************************
หมายเหตุ ศิษย์เก่าสามารถสั่งจองโต๊ะและเสื้อทีร่ ะลึกตลอดจนการโอนเงิน
และการสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่กลุม่ ไลน์ “ตุ้มโฮมน้องพี่
ED.KKU. 2562 ซึ่งสามารถเข้ากลุ่มได้โดยการ สแกน QR Code
ทางด้านซ้ายมือ

โต๊ะงานคืนสู่เหย้า จําหน่ายราคาโต๊ะละ 5,500 บาท ทั้งนี้ หากจองและชําระเงินก่อนวันที่ 15 กันยายน 2562 จะได้รับสิทธิในการ
ชําระเงินในราคาโต๊ะละ 5,000 บาท สําหรับศิษย์เก่าที่ชําระเงิน 5 โต๊ะแรก สมาคมฯ มีวัตถุมงคลมอบให้เพื่อเป็นที่ระลึก
จํานวน 50 องค์ โดยจะมอบให้ศิษย์เก่าในวันงาน

