
     

  

 

 

บรษิทั ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากดั  รว่มกบั  ส านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร ไดก้ าหนด

จดัการแขง่ขนัฮอนดา้ประหยดัเชือ้เพลงิขึน้เป็นปีที ่24 ประจ าปี พ.ศ. 2564 นี ้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่สง่เสรมิใหท้มีแขง่พฒันา

ยานยนตท์ ัง้ระบบ ต ัง้แต่การวางแผน การประดษิฐโ์ครงสรา้ง และ เฟรมตวัถงัรถ จนถงึการคดิคน้ พฒันาระบบการจ่ายน า้มนั

เชือ้เพลงิของเครือ่งยนต ์โดยการแข่งขนัฯ ในปีนี ้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงรายละเอยีดต่างๆ ใหท้มีแข่งและผูท้ ีส่นใจทราบใน

เอกสารฉบบันี ้ดงัน ัน้  ขอความรว่มมอืจากทา่นทีส่นใจ กรุณาอา่นและศกึษากฎกตกิารวมถงึรายละเอยีดต่าง ๆ อยา่งครบถว้น 

เพือ่ตอ้งการยกระดบัมาตรฐานของทมีแข่ง  เพือ่ใหน้กัเรยีน  นกัศกึษา ประชาชนท ัว่ไป มุง่เนน้ และเพือ่ใหทุ้กทมีมโีอกาสเท่า

เทยีมกนัในการแขง่ขนัฯ      

เอกสารชุดนีเ้ป็นเพยีงเอกสารทีใ่หร้ายละเอยีดเกีย่วกบัการแขง่ขนัฮอนดา้ประหยดัเชือ้เพลงิเบือ้งตน้เทา่น ัน้ สว่นรายละเอยีด

ท ัง้หมดพรอ้มดว้ยหนงัสอืกตกิาและข ัน้ตอนการแขง่ขนั ทางทมีงานจะจดัสง่ใหอ้กีคร ัง้ หรอื ตดิตามไดท้ี ่

www.hondaeconothai.com 

 

• ประเภทการแขง่ขนั ม ี 2 ประเภท 

1. ประเภทรถประดษิฐ ์หมายถงึ รถทีป่ระดษิฐข์ึน้โดยสรา้งตัวถังใหม ่ รวมทัง้ดัดแปลงเครือ่งยนตแ์ตกตา่งจากรถจักรยานยนตท์ั่วไป  

โดยก าหนดใหเ้ครือ่งยนตม์ปีรมิาตรกระบอกสบูขนาด 109 – 115 ซซี.ี ซึง่แบง่เป็น  3  ระดับดังนี้ 

1.1 รถประดษิฐ ์ ระดับอาชวีศกึษาหรอืต ่ากวา่  (ระดับมัธยม / ปวช. / ปวส.) 

1.2 รถประดษิฐ ์ ระดับอดุมศกึษา รวมทัง้ ปทส. 

1.3 รถประดษิฐ ์ ระดับประชาชนทั่วไป  

2. ประเภทรถตลาด  หมายถงึ รถจักรยานยนตฮ์อนดา้ทั่วไปทีพ่บเห็นตามทอ้งถนน โดยน ามาดัดแปลงและพัฒนาบางสว่น  ซึง่ในการ

แขง่ขัน ก าหนดใหใ้ชร้ถจักรยานยนตฮ์อนดา้ เวฟ 110 ไอ, ฮอนดา้ ซแีซด ไอ หรอื ฮอนดา้ดรมี เพยีง 3 รุ่นเทา่นัน้ โดยมปีรมิาตร

กระบอกสบูขนาด 109 – 115 ซซี ี

 

• จ านวนทมีแขง่ ทกุประเภทรวม 250 ทมี (รายละเอยีดเพิม่เตมิในระเบยีบการสมัครเพือ่เขา้ร่วมการแขง่ขัน) 

 

• น า้มนัเชือ้เพลงิ ใชน้ ้ามัน E20 ในทกุรุ่น และ ทกุประเภทการแขง่ขัน 

 

• ก าหนดการแขง่ขนัฮอนดา้ประหยัดเชือ้เพลงิ ปีที ่24 มดีังนี้ 
 

 วันที ่15 ธ.ค. 2564 – 15 ม.ค. 2565 เปิดรับสมัครทาง www.hondaeconothai.com 

 

 วันที ่15 ธ.ค. 2564 – 31 ม.ค. 2565 สง่เอกสารแนบทัง้หมด 

 

 วัน พ.ที ่2 – วัน พฤ.ที ่3 ม.ีค. 2565   การแขง่ขันฮอนดา้ประหยัดเชือ้เพลงิ ปีที ่24 

   ณ สนามชา้ง อนิเตอรเ์นชัน่แนล เซอรก์ติ จ.บรุรีัมย ์
 

 

 
***วนัเวลา และสถานทีใ่นการแขง่ขนัอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้*** 

หรอืตดิตามขา่วสารไดท้ี ่ www.hondaeconothai.com  หรอื  www.thaihonda.co.th 

 

 

 

 

 

 

รายละเอยีดการแขง่ขนัฮอนดา้ประหยดัเชือ้เพลงิปีที ่24 ประจ าปี 2564 
 

http://www.hondaeconothai.com/


 

 
 

<<<  ระเบยีบการสมคัรเพือ่เขา้รว่มการแขง่ขนั   >>> 

 

ก าหนดการรบัสมคัร  ทมีแขง่ตอ้งท าการสมัครเขา้ร่วมการแขง่ขัน และ สง่เอกสารแนบทัง้หมดภายใน วนัที ่ 15 ธ.ค. 64 – 31 ม.ค. 65 

พรอ้มกันนี้ทางบรษัิทฯ จะจัดสง่เอกสารตอบรับการเขา้ร่วมการแขง่ขันใหแ้กท่า่นทราบทางอเีมล ์ แอดเดรส หรอื ทางไปรษณีย ์ ไมม่คีา่ใชจ้า่ย
ใด ๆ ท ัง้สิน้ในการสมคัร โดยทมีแขง่สามารถบนัทกึขอ้มูลใบสมคัรทาง www.hondaeconothai.com ตรวจสอบความถกูตอ้ง พรอ้ม
จัดเตรยีมเอกสาร หรอื บัตรต่าง ๆ ใหค้รบถว้น  

การสมคัรเขา้รว่มการแขง่ขนัจะตอ้งท าการสมคัรแขง่ขนักนัเป็นทมี  โดยแตล่ะทมีตอ้งประกอบดว้ย  สมาชกิทัง้หมด  5  คนดังนี้ 

ผูจ้ัดการทมี  1 คน 

ผูข้ับขี ่   1 คน*** (อายจุะตอ้งไมต่ ่ากวา่ 15 ปี บรบิูรณ์ในวันท าการแขง่ขัน) 

ชา่งเครือ่ง  2 คน 

ธรุการ   1 คน 

▪ กรณีสมัครแขง่ประเภทรถประดษิฐก์ลุม่ 1.1 ระดับอาชวีศกึษา และกลุม่ 1.2 ระดับอดุมศกึษา ผูจ้ัดการทมีจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าใน
สถาบันการศกึษานัน้ และสมาชกิทีเ่หลอือกี 4 คนจะตอ้งเป็นนักศกึษาในสถาบันเดยีวกัน 

▪ สมาชกิทมีแขง่ 1 คนมสีทิธิเ์ขา้ร่วมการแขง่ขันไดเ้พยีง 1 ต าแหน่งต่อ 1 ทมีหรอืตอ่รถแขง่ 1 คันเทา่นัน้ (คนเดยีวลงหลายต าแหน่ง  
หลายทมีไมไ่ด)้ 

▪ กรณีมกีารเปลีย่นแปลงสมาชกิ สามารถแกไ้ขไดท้างหนา้เว็บไซต ์และ จะตอ้งสง่เอกสารทัง้หมด กอ่นการแขง่ขัน 2 สัปดาห ์

▪ ผูข้บัขีป่ระเภทรถตลาดจะตอ้งมสีว่นสงูไมต่ ่ากวา่ 150 ซม. ในวันท าการแขง่ขัน 

 

ขอ้ปฏบิตัสิ าหรบัทมีแขง่ทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนัฮอนดา้ประหยดัเชือ้เพลงิ ระดบัประเทศ ปี 2564 

เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ทีเ่กดิขึน้ในประเทศไทย ผูจ้ัดการแขง่ขันฯ ไดใ้หค้วามส าคัญกับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชือ้
เป็นอยา่งสงู จงึมคีวามจ าเป็นทีจ่ะควบคมุจ านวนทมีแขง่ ใหเ้หมาะสมกับขนาดพืน้ที ่และ ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการแขง่ขัน ในปีการศกึษา 
2564 นี้ ใคร่ขอความร่วมมอืทา่นผูบ้รหิารวทิยาลัย ดังนี้ 

1. วทิยาลัยฯ สามารถสง่ทมีแขง่ร่วมแขง่ขัน ในประเภทรถประดษิฐ ์1 ทมี และ/หรอื รถตลาด 1 ทมี กรณีวทิยาลัยฯ มทีมีแขง่มากกวา่ 1 ทมี ตอ่
ประเภท ขอใหจ้ัดคัดเลอืก คน้หาทมีทีด่ทีีส่ดุ เป็นตัวแทนวทิยาลัยฯ เขา้ร่วมแขง่ขันฯ ระดับประเทศ 

2. กอ่นวันแขง่ขัน สมาชกิทมีแขง่ทกุทา่นจะตอ้งไดรั้บวัคซนีป้องกันโควดิ-19 ชนดิแอสตรา้เซนเนกา้ 1 เข็ม มาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 14 วัน หรอื
วัคซนีชนดิอืน่ครบตามเกณฑท์ีร่าชการก าหนด 

3. สมาชกิทมีแขง่ทกุทา่นจะตอ้งเตรยีมหลักฐานการฉีดวัคซนี ไดแ้ก ่หมอพรอ้ม application หรอื เอกสารรับรองการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กันโรคตดิ
เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรอื สติ๊กเกอร ์Buriram Healthy Vaccine ทีต่ดิบนบัตรประชาชน เพือ่แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามชา้งฯ หากไมม่ี
ประวัตกิารฉีดวัคซนีจะไมส่ามารถเขา้สนามชา้งฯ ได ้

4. ผูเ้ดนิทางเขา้สนามชา้งฯ ทกุทา่นจะตอ้งมกีารตรวจเชือ้โควดิ-19 (ATK) ณ ประตทูางเขา้ (ฮอนดา้รับผดิชอบคา่ใชจ้่ายไมเ่กนิทมีละ 5 คน 
กรณีมาเกนิ 5 คน สว่นทีเ่กนิทมีจะตอ้งเสยีคา่ตรวจเองคนละ 120 บาท) โดยเจา้หนา้ทีส่นามชา้งฯ ตามก าหนดการ ดังนี้ 

• วันที ่1 ม.ีค. 65 (13:00 – 17:00 น.) ทมีแขง่จากทั่วประเทศ ยกเวน้ จังหวัดใกลเ้คยีง (ทีร่ะบตุรวจ ATK วันที ่2 ม.ีค.) 

• วันที ่2 ม.ีค. 65 (07:00 – 12:00 น.) ทมีแขง่จาก จ. บรุรีัมย,์ สรุนิทร,์ นครราชสมีา, มหาสารคาม, รอ้ยเอ็ด, ศรสีะเกษ, ยโสธร และชยัภมู ิ 

5. ผูเ้ขา้ร่วมแขง่ขันทกุทา่นจะตอ้งเขา้พักในทีพ่ัก หรอืโรงแรมทีไ่ดร้ับการรับรองมาตรฐานสถานทีก่ักกันแบบองคก์ร (Organizational 
Quarantine) และท าการรายงานตัวโดยกรอกแบบค าถามสขุภาพในแบบฟอรม์ ต.8 บร. หรอื application: Buriram Healthy Passport 
และ application อืน่ๆ ทีท่างราชการก าหนด (สามารถสอบถามโรงแรมทีท่า่นพักได)้ 

 

ค าแนะน าเพิม่เตมิ เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มและคัดกรองสมาชกิเบือ้งตน้กอ่นออกเดนิทางเขา้ร่วมแขง่ขัน ทกุทา่นควรท าการตรวจเชือ้โค
วดิ-19 (ATK) (คา่ใชจ้่ายของสถานศกึษา) เพือ่เป็นการป้องกันตัวเอง และ แสดงความรับผดิชอบตอ่ทมี รวมถงึ บุคคลภายนอก 

 
 

หลกัฐานส าคญัของผูส้มคัรทีจ่ะตอ้งแนบมาพรอ้มกับใบสมัคร (ใหด้ตูามตารางดา้นล่าง) 

▪ กรณเีอกสารและหลกัฐานในการสมัครไมค่รบ  อาจถกูตัดสทิธิไ์มใ่หเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน  หรอืไมไ่ดรั้บการสนับสนุนใดๆทัง้สิน้ 

▪ กรณีทีส่มัครในประเภทรถประดษิฐ ์1.1 และ 1.2 ในนามสถานศกึษา  ตอ้งประทับตราสถานศกึษา  พรอ้มลายเซ็นผูอ้ านวยการสถาบัน
ศกึษาในเอกสารยืนยันการแข่งขันฯ (ออกโดย บรษัิท ไทยฮอนดา้ แมนูแฟคเจอริง่ จ ากัด ไดร้ับทันทีหลังจากกรอกใบสมัครทาง
เว็บไซตค์รบถว้น)  เพือ่รักษาสทิธปิระโยชน์ในการรับการสนับสนุนจากรา้นผูจ้ าหน่ายรถจักรยานยนตฮ์อนดา้ 

▪ ผูข้ับขีแ่ตล่ะประเภท จะตอ้งมอีายไุมต่ ่ากวา่ 15 ปีบรบิรูณ์ในวันท าการแขง่ขัน  สว่นผูข้ับขีท่ีอ่ายไุมถ่งึ 20 ปี จะตอ้งม ี“ใบอนุญาตจาก
ผูป้กครอง” (สามารถดาวน์โหลดไดท้าง www.hondaeconothai.com)  ใหเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน  
 



ประเภท หนงัสอืรบัรอง

การเป็นอาจารย์

ประจ าสถาบนั

บตัรขา้ราชการ /

 บตัรประชาชน

บตัรนกัศกึษา ใบอนญุาตใหเ้ขา้

รว่มการแขง่ขนั

จากผูป้กครอง

อเีมลล-์แอดเดรส

ผูจั้ดการทมี (อาจารย)์
✓ ✓ ✓

ผูข้ับขี่ (นักศกึษา)
✓ ✓ ✓

ชา่งเครือ่ง 1 (นักศกึษา)
✓ ✓

ชา่งเครือ่ง 2 (นักศกึษา)
✓ ✓

ธรุการ (นักศกึษา)
✓ ✓

ผูจั้ดการทมี
✓

ผูข้ับขี่
✓

ชา่งเครือ่ง 1
✓

ชา่งเครือ่ง 2
✓

ธรุการ
✓

ต าแหนง่

ประเภทรถประดษิฐ์

ระดับอาชวีศกึษา

และ 

ระดับอุดมศกึษา

ประเภทรถประดษิฐ์

ระดับประชาชนท่ัวไป

และ 

รถตลาด

 

 
การจดัสง่เอกสารหลกัฐานการสมคัร สามารถจัดสง่ได ้2 ทาง ดังนี้ 

4.1  ออนไลน ์: ทางหนา้เว็บไซต ์ภายในขัน้ตอนการสมัคร, ไลน ์แอพพลเิคช ัน่ ชือ่ : hondaecoth 
 

4.2  ทางไปรษณีย ์ (ถอืตราประทับไปรษณีย ์เป็นส าคัญ) :   
กจิกรรมฮอนดา้ประหยัดเชือ้เพลงิ 
90/16 ถ.ศรอียธุยา แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ กรุงเทพฯ 10300 

หมายเหต ุ :  ไมร่ับสมัครดว้ยวาจา  ทางโทรศัพท ์ และทางโทรสาร  

 ทมีแขง่สามารถขอรับการสนับสนุนไดจ้ากรา้นผูจ้ าหน่ายรถจักรยานยนตฮ์อนดา้ 1 สถาบัน ตอ่ 1 รา้นผูจ้ าหน่ายฯ เทา่นัน้ (ทัง้นี้ ขึน้อยู่
กับดลุยพนิจิของทางรา้นเป็นส าคัญ) 

 ตดิตามขา่วสารตา่งๆเกีย่วกับกจิกรรมการแขง่ขันฮอนดา้ประหยัดเชือ้เพลงิไดท้ี ่ >>>  www.hondaeconothai.com 
 

กรณทีีต่อ้งการตดิตอ่สอบถาม  สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่ สายดว่นฮอนดา้ประหยดัเชือ้เพลงิ โทรศพัท ์094-372-2255 Line ID : hondaecoth 

หรอืทาง E-mail Address  :  hondaecono@hotmail.com หรอืที ่ www.hondaeconothai.com   

 

 

<<<   การสนบัสนุนทมีแขง่  >>> 

 

• การสนบัสนุนทมีแขง่   

• วธิทีี ่1    :  ทมีแขง่สามารถยืน่ของบประมาณดา้นการพัฒนารถแขง่ รวมถงึคา่เดนิทาง ทีพ่ัก และ 

     คา่ใชจ่้ายต่าง ๆ จาก สถานศกึษาได ้โดยวทิยาลัยภายใตส้งักัด สอศ. สามารถขอค าแนะน า 

    หรอื สอบถามรายละเอยีดไดท้ี ่ส านักความร่วมมอื สอศ.  

 

• วธิทีี ่2    : ทมีแขง่สามารถกรอกแบบฟอรม์ขอรับการสนับสนุน  จากรา้นผูจ้ าหน่ายรถจักรยานยนต ์ 

   ฮอนดา้  

- กรณี สถานศกึษามกีารลงนามขอ้ตกลงโครงการ One Dealer One College สามารถ

ขอรับสนับสนุนจากรา้นผูจ้ าหน่ายฯ ทีล่งนามร่วม 

- กรณี สถานศกึษา ไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการ  One Dealer One College สามารถตดิต่อรับ

การสนับสนุนไดจ้ากผูจ้ าหน่ายฯ ในเขตพืน้ทีส่ถานศกึษา 1 สถาบัน ต่อ 1 รา้นผูจ้ าหน่าย

ฯ เทา่นัน้  

ทัง้นี้ การสนับสนุนทมีแขง่ขึน้อยูกั่บดลุยพนิจิของผูจ้ าหน่ายฯ เป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hondaeconothai.com/


   <<<   รางวลัการแขง่ขนั   >>> 

รางวลั (รวมท ัง้ส ิน้ 53 รางวลั) 
*รางวลัอาจมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 

รุน่การแขง่ขนั ประเภทรางวลั ของรางวลั 

รถ
ป
ระ
ด
ษิ
ฐ
 ์

1.1 ระดับอาชวีศกึษาหรอืต ่ากว่า 
(ระดับมัธยม/ปวช./ปวส.)**** 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 1 

โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ,  
เครือ่งมอืชา่งชดุใหญ่ 1 ชดุ, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, ตู ้
เครือ่งมอื, ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID 
จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 2 

โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ, 
เครือ่งมอืชา่งชดุกลาง 1 ชดุ, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, ตู ้
เครือ่งมอื, ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID 
จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 3 
โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ, 
เครือ่งมอืชา่งชดุเล็ก 1 ชดุ พรอ้มกลอ่ง, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, 
ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 4 - 20 
โลห่ร์างวัล, เครือ่งมอืชา่ง,  
ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

1.2 ระดับอดุมศกึษา รวมทัง้ 
ปทส.**** 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 1 

โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ,  
เครือ่งมอืชา่งชดุใหญ่ 1 ชดุ, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, ตู ้
เครือ่งมอื, ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID 

จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 2 

โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ, 
เครือ่งมอืชา่งชดุกลาง 1 ชดุ, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, ตู ้
เครือ่งมอื, ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID 
จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 3 
โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ, 
เครือ่งมอืชา่งชดุเล็ก 1 ชดุ พรอ้มกลอ่ง, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, 
ยาง IRC รุน่ Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 4 - 5 
โลห่ร์างวัล, เครือ่งมอืชา่ง,  
ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

1.3 ระดับประชาชนทั่วไป 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 1 
โลห่ร์างวัล, เครือ่งยนต ์หัวฉีด PGM-FI ฮอนดา้ เวฟ 110 ไอ, 
เครือ่งมอืชา่ง 1 ชดุ, ชดุเครือ่งมอืพเิศษ 1 ชดุ, ตูเ้ครือ่งมอื, ยาง 
IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 2-3 
โลห่ร์างวัล, ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ และ โซ ่DID 
จ านวน 3 เสน้ 

ไมแ่บง่ระดับผูเ้ขา้แขง่ขัน รางวัล ประเภทสวยงาม* อันดับ 1-3 
โลห่ร์างวัล, เครือ่งมอืชา่ง, ยาง IRC รุ่น Eco Run จ านวน 3 เสน้ 
และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

1.1  ระดับอาชวีศกึษาหรอืต ่ากวา่ 
(ระดับมัธยม/ปวช./ปวส.) หรอื 

1.2 ระดับอดุมศกึษา รวมทัง้ 
ปทส.**** 

รางวัลสถติสิงูสดุ  
ถว้ยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 1-2  
ไดรั้บเชญิไปแสดงผลงานและทัศนศกึษาประเทศญีปุ่่ น  
(ทมีละ 5 คน) จ านวน 2 ทมี  

รถ
ต
ล
าด

 

2  รถตลาด 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 1 – 5 
โลห่ร์างวัล, โทรทัศน์ 43 นิว้ รางวัลละ 1 เครือ่ง และ โซ ่DID 
จ านวน 3 เสน้ 

รางวัลสถติสิงูสดุ อันดับ 6 - 10 
โลห่ร์างวัล และ โทรทัศน์ 32 นิว้ รางวัลละ 1 เครือ่ง และ โซ ่DID 
จ านวน 3 เสน้ 

 

ประเภทรถประดษิฐ ์
ไมจ่ ากัดผูเ้ขา้ร่วมการแขง่ขัน*** 

รางวัล Popular Vote อันดับ 1-3 
กระเป๋าฮอนดา้ รางวัลละ 5 ใบ, ยาง IRC รุน่ Eco Run จ านวน 3 
เสน้ และ โซ ่DID จ านวน 3 เสน้ 

รางวัล Popular Vote อันดับ 4-10 
ชดุของรางวัลจากฮอนดา้ รางวัลละ 5 ชดุ และ โซ ่DID จ านวน 3 
เสน้ 

*  พรอ้ม E-Certificate ส าหรับทมีแขง่ทีเ่ขา้ร่วมการแขง่ขันครบถว้นทกุสถาน ี

* รางวลัประเภทสวยงาม และ รกัโลก ตัดสนิจากการออกแบบและตกแตง่ตัวรถจรงิโดยกตกิามดีังนี้ 
1. มกีารน าวสัด ุหรอื สิง่ของเหลอืใช ้ประกอบเป็นชิน้สว่นรถอยา่งเหมาะสมและ สวยงาม  

2. รถทีเ่ขา้ประกวดจะตอ้งเป็นรถทีป่ระดษิฐต์ัวถังขึน้เอง มคีวามสวยงาม และ แตกตา่งในเชงิความคดิสรา้งสรรค ์
3. วัสด ุอปุกรณ์ทีใ่ช ้เชน่ เรอืนไมล ์หรอือืน่ ๆ จะตอ้งเป็นชิน้สว่นจากรถจักรยานยนตฮ์อนดา้เทา่นัน้  

 
** รางวัล Popular Vote ตัดสนิจากรูปทีโ่พสตใ์น www.facebook.com/hondafanclubnews และไดร้ับยอด Like + Share สงูทีส่ดุ  

 
 หมายเหต ุ: ฮอนดา้ขอสงวนสทิธิก์ารไปทัศนศกึษาประเทศญีปุ่่ น ส าหรับสถาบันทีเ่คยแสดงร่วมผลงาน ณ ประเทศญีปุ่่ น ในปีทีผ่่านมา  

   ผูจ้ัดการทมีจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าสถาบัน และ สมาชกิทมีแขง่จะตอ้งเป็นนักศกึษา ทีก่ าลังศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 
   

  จ านวนรางวัลตามตารางขา้งตน้เป็นจ านวนรางวัลสงูสดุในแตล่ะรุ่นการแขง่ขัน กรณีทมีจี านวนทมีเขา้ร่วมการแขง่ขันนอ้ย
กวา่ 30 ทมี ฮอนดา้ขอสงวนสทิธิก์ารจัดรางวัลในอัตรา 10 ทมี : 1 รางวัล หรอื ตามดลุยพนิจิของกรรมการเป็นส าคัญ 


