ึ ษา
แบบฟอร์มสน ับสนุนสถาบ ันการศก

Eco-01

ื้ เพลิง ปี ที่ 22 ประจาปี 2562
เพือ
่ การแข่งข ันฮอนด้าประหย ัดเชอ
้ าหร ับสถาบ ันการศึกษาทีข
• ส่วนนีส
่ อร ับการสน ับสนุน
วันที…
่ ………………………………………………
ข ้าพเจ ้า ………………………………………………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………………ในนามผู ้บริหาร
่ ……………………………………………………………………………………… จังหวัด ……………………………………
ระดับสูงจากสถานศึกษาชือ

้ พลิง ปี ท ี่ 22 โดยปด ้มอบหมาย อาจารย์ ………………………………………………
มีความประสงค์เข ้าร่วมการแข่งขันฮอนด ้าประหยัดเชือ
่ ทีม……………………………………………………………………… รหัสการสมัคร ……………………………………
รับหน ้าทีผ
่ ู ้จัดการทีมแข่งชือ
ร่วมแข่งขันในประเภท
รถประดิษฐ์
รถตลาด

q
q

1.1 ระดับอาชีวศึกษา หรือตา่ กว่า

q

1.2 ระดับอุดมศึกษา

2. รถตลาด

ขอรับการสนับสนุนจากร ้านผู ้จาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด ้า………………………………………………………………………………………
้ เพลิงปี ท ี่ 22 ประจาปี พ.ศ. 2562 ตามหลักเกณฑ์การสนับสนุนทีมแข่งตามเงือ
เพือ
่ ใช ้ในการแข่งขันฮอนด ้าประหยัดเชือ
่ นปข

q1. รถประดิษฐ์ สาหรับ อาชีวะศึกษา หรือ อุดมศึกษา (สนับสนุนทุนเพือ่ ซือ้ เครือ่ งยนต์, เครือ่ งมือ, ค่าใช ้จ่ายหรืออืน่ ๆ)
q2. รถตลาด สาหรับ ทีมแข่งอาชีวะศึกษา หรือ อุดมศึกษา (สนับสนุนทุนเพือ่ ซือ้ เครือ่ งมือ, ค่าใช ้จ่ายหรืออืน่ ๆ)
กรณีทท
ี่ ม
ี แข่งภายใต ้การดูแลของข ้าพเจ ้า ปด ้รับการสนับสนุนจากร ้านผู ้จาหน่ายฮอนด ้าปปแล ้ว ปม่นาปปใช ้ในการแข่งขันฮอนด ้า
้ เพลิง ปี ท ี่ 22 ประจาปี 2562 นี้ ข ้าพเจ ้ายินยอมเสียค่าปรับให ้กับร ้านผู ้จาหน่าย เป็ นจานวนเงินทีป่ ด ้รับการสนันสนุน
ประหยัดเชือ
ดังรายการทีร่ ะบุในเอกสารฉบับนีท
้ ก
ุ ประการ
จึงเรียนมาเพือ
่ ทราบ และ โปรดพิจารณา

ประทับตราสถาบันการศึกษา

่ ผู ้บริหารระดับสูง……………………………………………………………
ลงชือ
(

)

้ าหร ับร้านผูจ
• ส่วนนีส
้ าหน่ายฯ ทีต
่ อ
้ งการสน ับสนุนสถาบ ันการศึกษา
วันที…
่ ………………………………………………
ข ้าพเจ ้า …………………………………………………………………………………………… ตาแหน่ง ……………………………………………………
่ ………………………………………………………………จังหวัด …………………………………
ในนามร ้านผู ้จาหน่ายฯ รหัสร ้าน ………………ชือ
้ เพลิง ปี ท ี่ 22 ดังรายละเอียดข ้างต ้น โดยมีรายการดังต่อปปนี้
มีความประสงค์ทจ
ี่ ะให ้การสนับสนุนทีมแข่งฮอนด ้าประหยัดเชือ

q

เครือ
่ งยนต์ฮอนด ้า เวฟ 110 ปอ จานวน 1 เครือ
่ ง 15,000 บาท (เครือ่ งยนต์, ECM, ปลั๊กหัวเทียน, หัวเทียน, คอยล์จดุ ระเบิด)

q

เงินสนับสนุน เป็ นเงิน…………………………………………………บาท

q

้ ………………บาท มูลค่ารวม……………………บาท
อืน
่ ๆโปรดระบุ ………………………………………………… มูลค่า : ชิน

ประทับตราร ้านผู ้จาหน่าย

่ ผู ้อนุมัตก
ลงชือ
ิ ารสนับสนุน ……………………………………………………………
(

)

่ -สกุล ผู ้ประสานงาน ………………………………………………………………………………โทรศัพท์ ……………………………………………
ชือ
กรุณาส่งเอกสารฉบับนี้ ภายใน 30 ต.ค. 62 เป็ นปฟล์ภาพ ทางระบบ DOSS เมนู “Social” และ “ลงทะเบียน”
้ เพลิง ปี ท ี่ 22/2562”
และจัดส่งหนังสือขอบคุณจากสถานศึกษาจานวน 2 ฉบับ ระบุ “ทุนสนับสนุนการแข่งขันฮอนด ้าประหยัดเชือ
โดยฉบับที่ 1 ขอบคุณท่านผู ้จาหน่าย (สาเนา) และ ฉบับที่ 2 บริษัท เอ.พี.ฮอนด ้า จากัด (ฉบับจริง) ภายใน 26 ธ.ค. 62

