
จาก ชูชัช(ปกรณ์) มโนธรรม 51/123 ซ.โชคชัย ๔(ซอย 71) โชคชัย ๔ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ10230   โทร. 081-3410203  
E-Mail : chuchatm@gmail.com, bsc2497@gmail.com   www.bangsaencollege2497.wordpress.com 

กรุณาส่ง 

ร่วมทาํบุญ และสังสรรค์ชาววทิยาลยับางแสน คร้ังที ่35 
ในวนัเสาร์ที ่28 มกราคม 2555  เวลา 10.00-24.00 น. 

ณ.อาคารเรียนเดมิของวิทยาลัยบางแสน(อาคารอนุรักษ์ ใน ม,บูรพา)  
และห้องจดัเลีย้งช้ัน 6 โรงแรมนานาชาติบางแสน ริมหาดวอนนภา(หาดบางแสนล่าง) 

วทิยาลยับางแสน ชลบุรี 

การจองห้องพกัโรงแรมนานาชาตบิางแสน 

ราคาหอ้งพกั 1,000 บาท สาํหรับ 2 ท่าน กรุณาแจง้ก่อนวนัท่ี 10 มกราคม 2555 ท่ีคุณ นิธิ วงศป์ระทีป 
บช.11 โทร. 089-6881950 โดยตรง หรือผา่นผูป้ระสานงานแต่ละรุ่น หรือท่ี ชูชชั(ปกรณ์) มโนธรรม 
บช.14 โทร. 081-3410203 
 
การติดตามข่าวสาร 

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมไดท่ี้เวปไซต ์www.bangsaencollege2497.wordpress.com หรือ
โตต้อบผา่น facebook ท่ี facebook.com/pages/วทิยาลยับางแสน  หรือ Google + ที ่ วทิยาลยับางแสน 
Email: chuchatm@gmail.com   bsc2497@gmail.com 



กาํหนดการจดังานสังสรรค์ชาววทิยาลัยบางแสน  
คร้ังที ่35 ประจําปี 2555    วันเสาร์ที ่28 มกราคม 2555 

เวลา 10.00 น. ทาํบุญเล้ียงพระเพ่ืออุทิศส่วนกศุลใหแ้ก่่ท่านอาจารย ์ศิษยเ์ก่า  
  และเจา้หนา้ท่ีของวทิยาลยับางแสนท่ีไดล่้วงลบั ณ.อาคารเรียน 
  วทิยาลยับางแสน(อาคารอนุรักษ์) 
เวลา 11.30 น. เล้ียงอาหารกลางวนัแบบบุฟเฟ่ ง่ายๆสบายๆ 
เวลา 13.00 น. เขา้หอ้งพกัโรงแรมนานาชาติบางแสน 
เวลา 18.00 น. ลงทะเบียน ณ.ห้องจัดเลีย้งช้ัน 6 โรงแรมนานาชาตบิาง แสน 
  ริมหาดวอนนภา(หาดบางแสนล่าง) 
เวลา 19.00 น. เชิญร่วมรับประทานอาหาร 
เวลา 20.00 น. พิธีแสดงมุทิตาจิต 
เวลา 20.20 น. ดนตรีสลบัจบัสลาก 
เวลา 21.45 น. พิธีส่งมอบโล่ห์ใหก้บัรุ่นถดัไป 
เวลา 22.00 น. เล้ียงขา้วตม้รอบดึก 
เวลา 24.00 น. ปิดงาน 

เร่ือง ขอเรียนเชิญร่วมทาํบุญและสังสรรค์ศิษย์เก่าวทิยาลยับางแสน 
เรียน คณาจารย์และศิษย์เก่าวทิยาลยับางแสนทุกท่าน 
  ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานทาํบุญและสงัสรรคป์ระจาํปีของชาวศิษยเ์ก่าวทิยาลยับางแสนในวนัเสาร์ท่ี 28 มกราคม 2555 โดยมีงาน

ทาํบุญเล้ียงพระเพลท่ีอาคารเรียนวทิยาลยับางแสน และมีงานเล้ียงสงัสรรคใ์นตอนเยน็ท่ีหอ้งจดัเล้ียงชั้น 6 โรงแรมนานาชาติบางแสน ริมหาดวอนนภา

(หาดบางแสนล่าง) 

  ปีน้ีรุ่น 11-16 รับเป็นเจา้ภาพในการจดังาน มีความตั้งใจจะใหพ้วกเราไดไ้ปสมัผสับรรยากาศเก่าๆของวทิยาลยับางแสนท่ีเหลืออยู ่

สถานท่ีซ่ึงไดส้ร้างและหล่อหลอมพวกเรามาจนเติบใหญ่ในปัจจุบนัน้ี งานทาํบุญเล้ียงพระเพลจะเร่ิม 10 .00  น.ท่ีหอ้งโถงชั้นล่างซ่ึงเดิมเป็นหอ้ง

วทิยาศาสตร์บริเวณอาคารเรียนเดิม ดา้นหนา้หอ้งเป็นลานเอนกประสงคส์าํหรับนัง่คุยถึงความหลงัพร้อมกบัอาหารเท่ียงแบบบริการตวัเองง่ายๆ ทาํบุญ

เล้ียงพระเพือ่อุทิศใหก้บัท่านอาจารย ์ เพื่อนๆ และบุคลากรของวทิยาลยับางแสน เสร็จแลว้กเ็ดินไปดูบรรยากาศบริเวณโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลงไปตาม

กาลเวลา เช่น อาคารเรียน หอพกั หอ้งอาบนํ้า เป็นตน้ หลงัจากนั้นกเ็ป็นช่วงวา่งเพื่อไปเร่ิมงานเล้ียงเวลา 18.00 น.ท่ีหอ้งจดัเล้ียงชั้น 6 โรงแรมนานาชาติ

บางแสน ซ่ึงเป็นของคุณ นิธิ วงศป์ระทีป รุ่น 11 โรงแรมตั้งอยูติ่ดหาดวอนนภา(หาดบางแสนล่าง) ขบัรถออกทางโรงเรียนสาธิตพิบูลยบ์าํเพญ็ เล้ียวซา้ย

ไปประมาณ 500 เมตร มองไปทางริมทะเลจะเห็นอาคารโรงแรมนานาชาติบางแสน 6 ชั้น หรือถา้ขบัรถจากแยกสุขมุวทิลงหาดบางแสน เม่ือผา่นวงเวยีน

ใหเ้ล้ียวซา้ยโดยใชถ้นนเลียบหาดซ่ึงเป็นถนนตดัใหม่ ผา่นบา้นกาํนนัเป๊าะ(บา้นแสนสุข) บริเวณน้ีคือหาดวอนนภา(หาดบางแสนล่าง) ประมาณ 1.5 กม.

กจ็ะถึงโรงแรมนานาชาติบางแสน สาํหรับท่ีพกัในคืนวนัเสาร์ท่ี 28 ทางโรงแรมคิดราคาหอ้ง 1000 บาท สาํหรับพกั 2 ท่าน กรุณาจองด่วนตาม

รายละเอียดในจดหมายข่าวฉบบัน้ี หรือบางท่านจะนดัแนะกนัเขา้ไปพกัตั้งแต่บ่ายวนัศุกร์ หาท่ีกินท่ีคุยกนัเพื่อเชา้วนัเสาร์จะไดเ้ขา้ไปร่วมทาํบุญไดอ้ยา่ง

สบายๆ ไม่ตอ้งรีบเร่งในตอนเชา้ หรือถือโอกาสพาครอบครัวไปพกัผอ่นสุดสปัดาห์กบับรรยากาศบางแสนยคุใหม่ 

คณะกรรมการจัดงาน บช.รุ่น 11-16 

E-Mail : chuchatm@gmail.com 
      bsc2497@gmail.com 
Website : www.bangsaencollege2497.wordpress.com 
facebook : www.facebook.com/pages/วทิยาลยับางแสน 

Google+ : วทิยาลยับางแสน 
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สถิตจิํานวนผู้มาร่วมงานใน
ปีที่ผ่านมา กรุณาช่วยกนัโทร
ตามเพือ่นๆในรุ่น หรือที่รู้จัก
กนัดเีพือ่มาร่วมงานกนัมากๆ 


