ประธานจัดการแขงขัน.นายอิสระ วงศรุง
ประธานที่ปรึกษา
ดร.สมพรต สาระโกเศศ
คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์.บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ
บาทหลวงอำนวย ฤทัยคงถาวร
บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว
ภราดา ดร.ถนัด อนันต
นายสมชาย เวชากร
นายชนะพันธุ กิตติเกษมศักดิ์
นายวิเชียร หอมถาวร
นายปริญ มาลากุล ณ อยุธยา
นายปรีติ จันทรวิทุร
รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงขัน.นายอนุเทพ ฟองสมุทร
นายปิยะ ตันติเวชยานนท
คณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงขัน.นายปรีชา อัศวรุงเรือง
นายจอมพล พยกุล
นายทรงศักดิ์ วีระชื่น
นายธีระพงศ ลิขิตวรกุล
นายธนเศรษฐ ลาภประเสริฐ
นายสรรเสริญ เอาตระกูล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดการแขงขัน.ม.วิชัย สูตรเชียรชัย
ม.สมอ กิจสกุล
ม.ชำนาญ อินทวังโส
ม.ปิยทัย โกศินานนท
กรรมการฝ่ายประสานงาน และประชาสัมพันธ.นายธนิต โดซาบอยส
นายปิยะ ตันติเวชยานนท
นายทรงศักดิ์ วีระชื่น
นายอิทธิพล ยุกตะนันทน
นายเสรี เสตถากร
นายธนเศรษฐ ลาภประเสริฐ
นายธีระพงศ ลิขิตวรกุล
นายภรภัทร ปิยะคณิน
นายวรพล แย้มงามเหลือ
คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายไดการแขงขัน.ประธานรุน 1 - 40
นายอิทธิพล ยุกตะนันทน
นายเสรี เสตถากร
นายอนุเทพ ฟองสมุทร
นายกรชัย สุคนธรักษ
นายชนินทร วัฒนวิทย
นายปิยะ ตันติเวชยานนท

สอบถามรายละเอียด หรือ สมัครแขงขัน...ไดที่
สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก
โทร.02-652 7477 - 80 ตอ 411, FAX.02-652 7777
หรือม.วิชัย สูตรเชียรชัย โทร.081-434 6049, คุณฟ้า โทร.084-448 8438
หรือ www.sdfamily.net

1.วัตถุประสงค
เพื่อหารายไดในการดำเนินงานของสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก
และสนับสนุนการจัดงานฉลองการจัดตั้งโรงเรียนครบ 50 ปี
2.กำหนดการ
กรรมการตัดสินชี้ขาด
วันเสารที่ 27 สิงหาคม 2554 – วันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2554
ชมรมแรลลี่กรุงเทพฯ (RBC)
CHECK POINT Start 7.00 น. ณ โรงเรียนเซนตดอมินิก
3.วิธีการแขงขัน
ประธานจัดการแขงขัน
นายอิสระ วงศรุง
แขงแบบ ครอบครัวหรรษา เนนความปลอดภัย
4.คุณสมบัติของผูแขงขัน
ประธานที่ปรึกษา
บุคคลทั่วไป
ดร.สมพรต สาระโกเศศ
5.ประเภทการแขงขัน
ประเภททีมไมจำกัดเพศ ชาย หญิง ทีมละ 3 คน (1 หองพัก)
ที่ปรึกษา
6.รางวัลการแขงขัน

นายวิเชียร หอมถาวร
*รางวัล ชนะเลิศ
ู สนเจริญ
ถวยเกียรติยศของ บาทหลวง ดร.มนญ
นายธนิต โดซาบอยส
อธิการ และผูอำนวยการโรงเรียนเซนตดอมินิก
นายปรีชา อัศวรุงเรือง
ทีมรองชนะเลิศ ถวยรางวัล
*รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1
กรรมการฝ่ายประสานงาน และประชาสัมพันธ
ถวยเกียรติยศของ บาทหลวงอำนวย ฤทัยคงถาวร
นายเสรี เสตถากร
รองอธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก
นายทรงศักดิ์ วีระชื่น
*รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 2
ถวยเกียรติยศของ บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว
นายอิทธิพล ยุกตะนันทน
เหรัญญิกโรงเรียนเซนตดอมินิก
นายธีระพงศ ลิขิตวรกุล
*รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 3
ถวยเกียรติยศของ ดร.สมพรต สาระโกเศศ
ฝ่ายการเงิน
ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก
บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว
Œ
*รางวัล ครอบครัว ซ.ด. หรรษา
ม.วิชัย สูตรเชียรชัย
ถ้วยเกียรติยศของ นายอิสระ วงศรุง
นายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก
นายอนุเทพ ฟองสมุทร
*รางวัล รถดีมีน้ำใจ
ถวยรางวัลของ นายชนะพันธุ กิตติเกษมศักดิ์
-ประกาศผลในระหวา
‹ งงานเลี้ยง ณ หองจัดเลี้ยงโรงแรม
อุปนายกสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก
-สนุกสนาน เฮฮา เป็นกันเอง ของรางวัลแจกมากมาย
*รางวัลบูบี้
-การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ถวยรางวัลของ ม.วิชัย สูตรเชียรชัย
-ขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดหอ
Œ งพัก
ผูจัดการสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก

ชื่อทีม ..........................................................................................................................................
หัวหนาทีม ................................................................................................................................
สถานที่ติดตอ ........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
โทรศัพท ……………………………......…...... มือถือ...........................………………….……….
( ) ทีมทั่วไป ทีมละ 6,000 บาท (รวมที่พักอาหาร และของรางวัล)
( ) สนับสนุนโดยไมสงทีม จำนวนเงิน………………….....บาท
รายชื่อผูแขงขัน
1 ………………..………...........................................................………………………………………..…
2 ………………..………...........................................................………………………………………..…
3 ………………..………...........................................................………………………………………..…
………………..………...........................................................………………………………………..…......
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................บาท
ปิดรับจองวันที่ 31 กรกฎาคม 2554
*กำหนดชี้แจงกติกา + รับสติ๊กเกอร วันที่ 26 สิงหาคม 2554
ณ โรงเรียนà«¹µ´ÍÁÔ¹Ô¡
การชำระเงิน
( ) à§Ô¹Ê´
( ) âÍ¹à§Ô¹à¢ŒÒºÑญªÕ “ÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂà¡‹ÒâÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ´ÍÁÔ¹Ô¡”
¸¹Ò¤ÒÃ ä·Â¾Ò³ÔªÂ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ÊÒ¢Ò¶¹¹à¾ªÃºØÃÕµÑ´ãËÁ‹ (ÍÒ¤ÒÃ¸¹ÀÙÁÔ)
ºÑญªÕออมทรัพย àÅ¢·Õè 174-2-05384-4
¸¹Ò¤ÒÃ กรุงä·Â ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹)
ÊÒ¢Òการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ºÑญªÕออมทรัพย àÅ¢·Õè 387-0-03264-2 áÅÐ
Fax ÊÓà¹Òãº¹Ó½Ò¡ไป·Õè 02-652 7777
( ) àªç¤ÊÑè§¨‹ÒÂã¹¹ÒÁ “ÊÁÒ¤ÁÈÔÉÂà¡‹ÒâÃ§àÃÕÂ¹à«¹µ´ÍÁÔ¹Ô¡”

