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กําหนดการงาน “ตุ้มโฮมน้องพ่ี ED KKU ประจําปี 2562 

วันเสาร์ที่  19  ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา  18.00 น. 

ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น 
 

******************************** 

17.00 น. - คณะกรรมการจัดงานคืนสูเ่หย้าศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ พร้อมกนัที ่

                      บรเิวณหน้างาน เพื่อต้อนรับศิษย์เก่าและแขกผู้มีเกยีรติ 

18.00 น. - ศิษยเ์ก่าคณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแกน่ ทุกรุ่น ลงทะเบียนรว่มงาน  

            และผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบรเิวณงาน 

  - เริ่มงานคืนสูเ่หย้าชาวศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 

   - วงดนตรขีองนักศกึษาเร่ิมการแสดง  

19.00 น. - นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย  นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์  

                      มหาวิทยาลัยขอนแกน่  กล่าวต้อนรบัประธานในพิธ ีท่านผู้มีเกียรติ  ศิษย์เก่า และ 

                      วัตถุประสงค์การจัดงาน ตลอดจนรายงานกิจการของสมาคม 

            - ประธานในพิธีมอบโล่รางวลัแก่ศษิย์เก่าดีเด่น ประจําปี ๒๕๖๒      

   - ประธานในพิธกีล่าวชืน่ชมยินดีและเปิดงาน “ตุ้มโฮมน้องพ่ี ED KKU มหาวิทยาลยัขอนแกน่   

20.00 น. - การแสดงของวงดนตรขีองนักศกึษาและกิจกรรมสนัทนาการ มอบของรางวลั 

   - การระดมทุนเพื่อร่วมเปน็ทุนการศึกษาให้แก่นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร ์ 

21.00 น. - การแสดงของวงดนตรขีองนักศกึษาและกิจกรรมสนัทนาการ มอบของรางวลั 

21.30 น. - ปิดงาน 

*************************** 

 
      หมายเหตุ   ศิษย์เก่าสามารถสั่งจองโต๊ะและเสื้อทีร่ะลึกตลอดจนการโอนเงิน  

                                                     และการสอบถามรายละเอียดต่างๆ  ได้ท่ีกลุม่ไลน์ “ตุ้มโฮมน้องพ่ี  

                                                     ED.KKU. 2562 ซึ่งสามารถเข้ากลุ่มได้โดยการ สแกน QR  Code  

             ทางด้านซ้ายมือ 

 

 
โต๊ะงานคืนสู่เหย้า จําหน่ายราคาโต๊ะละ 5,500 บาท ท้ังน้ี หากจองและชําระเงินก่อนวนัท่ี  15  กันยายน 2562     จะได้รับสิทธิในการ

ชําระเงินในราคาโต๊ะละ 5,000 บาท   สําหรับศิษย์เก่าที่ชําระเงิน 5 โต๊ะแรก  สมาคมฯ มีวัตถุมงคลมอบให้เพื่อเป็นท่ีระลึก 

จํานวน 50 องค์ โดยจะมอบใหศิ้ษย์เก่าในวันงาน 
 


