
ท่ีปชส.066/2559                      ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
 

11 สิงหาคม 2559 
 

เร่ือง  ประชาสัมพันธ์กจิกรรม "Campus Challenge 2016" 
เรียน   อธิการบดี 
เอกสารแนบ รายละเอียดกิจกรรม 
   

เน่ืองจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด  ได้เล็งเห็นปัญหาของการเกิดอุบัติเหต ุ      
ทางถนน ซึง่เกิดการสญูเสียทัง้ชีวิตและทรัพย์สินตามมา ดงันัน้เพ่ือเป็นการท าให้เยาวชนได้ตระหนกัถึงสาเหตขุอง
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดขึน้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว จึงได้ริเร่ิมจัดกิจกรรม “Campus Challenge” ขึน้ 
โดยด าเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเข้าสู่ปีท่ี 3 ซึ่งเปิดโอกาสให้นิสิตนกัศกึษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการ
รณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน ไปสู่การลงมือปฏิบัติได้จริงในรัว้มหาวิทยาลัย โดยโตโยต้าถนนสีขาว           
ได้เล็งเห็นถงึความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการคิดค้นไอเดียหรือสิ่งประดิษฐ์ของกลุม่คนรุ่นใหม ่
เพ่ือน ามาใช้ในการลดอบุัติเหตทุางถนนในรัว้มหาวิทยาลยั และเพ่ือเป็นพลงัในการขบัเคลื่อนสงัคมไทยต่อไปใน
อนาคต  

โดยกิจกรรม “Campus Challenge 2016” ในปีนี ้จะเปิดรับสมคัรและท าการประกวดโครงการ ระหว่าง  
วันท่ี 15 สิงหาคม - 17 ธันวาคม พ .ศ. 2559 เพ่ือชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท ทริปทัศนศึกษาดูงาน            
ณ ประเทศญ่ีปุ่ น และโอกาสฝึกงานกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ส าหรับทีมท่ีได้รับรางวัล
ชนะเลิศ พร้อมทุนสนับสนุนอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 50,000 บาท โดยในปีนีท้างโตโยต้าจะสนับสนุนให้ทีมท่ี
ชนะเลิศได้ขยายผลกิจกรรมตอ่เน่ืองอีก 6 เดือน หลงัจากจบกิจกรรม โดยการลงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) ระหวา่ง มหาวิทยาลยั กบั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั   

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั เป็นผู้ด าเนินการจดักิจกรรมและประชาสมัพนัธ์
กิจกรรมตลอดระยะเวลาการประกวด จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนในการ
ส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม โดยเช่ือว่ากิจกรรมนีจ้ะน าประโยชน์สูงสุดมาสู่ นิสิตนักศึกษา
และมหาวิทยาลยัของท่านตอ่ไป 

หากท่านมีความประสงค์ในรายละเอียดเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อคณุพงศ์พนัธ์ ทองอยู ่(ผู้ประชาสมัพนัธ์
กิจกรรม) โทร. 081- 620-0126 หรืออีเมล toyotacampuschallenge@gmail.com 
   
                                                                ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

             ( ภีมะ ฮดัเจสสนั )  
    ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
แทก็ ทมี ท า 

คดิจริง ท าจริง ลดอุบัตเิหตุได้จริง ในรัว้มหาวทิยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Campus Challenge เป็นหนึง่ในกิจกรรมภายใต้ โครงการโตโยต้าถนนสีขาว ซึ่งด าเนินการ    
มาอยา่งตอ่เน่ืองเข้าสูปี่ท่ี 3 โดย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากัด ได้ตระหนกัถึงปัญหา
อบุตัเิหตทุางถนนและมุง่หวงัปลกูจิตส านกึให้กบัคนรุ่นใหมใ่นการใสใ่จแก้ไขปัญหา จงึเปิดโอกาสให้นิสิต
นกัศกึษาทัว่ประเทศได้วางแผนการรณรงค์และลงมือปฏิบัตจิริงในรัว้มหาวิทยาลัย 

ปัญหาของอบุตัเิหตทุางถนนสว่นใหญ่จะอยู่ในกลุม่วยัรุ่นหรือวยัหนุม่สาว ซึง่ถือเป็นวยัเร่ิมต้นของ
การใช้รถใช้ถนน ดงันัน้เพ่ือเป็นการท าให้เยาวชนเกิดการตระหนกัถึงสาเหต ุปัญหา และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
โครงการโตโยต้าถนนสีขาวจึงได้ริเร่ิมกิจกรรม “Campus Challenge 2016" โดยให้นิสิตนกัศกึษาได้มีสว่น
ร่วมในการวางแผนการรณรงค์ความปลอดภยับนท้องถนนไปสู่การลงมือปฏิบัตไิด้จริง ซึง่โตโยต้าเล็งเห็น
ถึงความรู้ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหมท่ี่ก าลงัเติบโตขึน้มาเป็นพลงัขบัเคล่ือน
สงัคมไทยในการท าให้สงัคมไทยนา่อยูข่ึน้และสามารถท าให้ถนนปลอดอบุตัเิหตแุละกลายเป็นถนนสีขาว
อยา่งแท้จริง 

1. เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษาตระหนักถึงปัญหาเร่ืองความปลอดภยัโดยใช้ความรู้ความสามารถด้าน
การวางแผนงานเพ่ือร่วมรณรงค์การลดอบุตัเิหตทุางถนนเผยแพร่สูส่าธารณชน และสามารถน าแผนงาน
ไปใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต 

2. เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษาได้มีเวทีในการแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งสร้างสรรค์ 

3. เพ่ือให้นิสิตนกัศกึษาได้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดอุบัตเิหตุในมหาวิทยาลัยและชุมชน
รอบข้างโดยใช้ประสบการณ์จริง 

 

 

 

 การประกวดออกแบบแผนการประชาสมัพนัธ์และรณรงค์ “สร้างความปลอดภัยบนท้องถนน
ในรัว้มหาวิทยาลัย” เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและสามารถวดัผลการลดจ านวนอบุตัเิหตไุด้จริง 

 วิเคราะห์ปัญหาจากสภาพจราจรทีเ่กิดข้ึนในมหาวิทยาลยัของตนหรือปัญหาจราจรรอบเขต 

ร้ัวมหาวิทยาลยัในรัศมีไม่เกิน 1 กิโลเมตร 
 แผนการรณรงค์และวิธีจดัการรณรงค์จะต้องน าไปปรับใช้ไดจ้ริงเพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวได้ 
 น าเสนอวิธีการและกระบวนการประเมินผล พร้อมผลลพัธ์ภายหลงัจากการรณรงค์แก้ไข 

ปัญหาจริงในมหาวิทยาลยัของตน 
 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มาของกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

โจทย์การแข่งขัน 

 



 
    
 

 ผู้ เข้าแขง่ขนัต้องเป็นนิสิตนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษาในระดบัอดุมศกึษา (ปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่า) 
 สมาชิกในทีม จ านวนไมเ่กิน 4 คน (ไม่จ ากดัคณะ สาขาวิชา และชัน้ปีการศึกษา แต่ต้องมา 

จากสถาบนัการศึกษาเดียวกนั) 
 แตล่ะทีมจะต้องมีอาจารย์จากสถาบนันัน้ๆ  ลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ท่ีปรึกษาและถือ 

เป็นสว่นหนึง่ของสมาชิกในทีม (อาจารย์ 1 ท่าน สามารถลงนามรับรองในฐานะอาจารย์ทีป่รึกษาให้กบัทีม
ทีเ่ข้าแข่งขนัไดม้ากกว่า 1 ทีม) 

 ผู้ เข้าแขง่ขนัจะต้องสร้างสรรค์แผนรณรงค์ขึน้ด้วยตนเอง ห้ามมิให้ท าซ า้ คดัลอก เลียนแบบ  
หรือดดัแปลงจากของผู้ อ่ืน 

 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั มีสิทธ์ิท่ีจะตรวจสอบข้อมลูของผู้สมคัรเข้าร่วมการ 
แขง่ขนัทัง้หมด และสามารถขอส าเนาเอกสารรับรองยืนยนัในสว่นตา่งๆ  ได้ตลอดการแขง่ขนั หากทีมหรือ
สมาชิกภายในทีมมีคณุสมบตัไิมต่รงกบักฎระเบียบการแขง่ขนั ให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จ หรือท าผิดกฎกตกิาท่ีตัง้
ไว้ จะถกูตดัสิทธ์ิออกจากการแขง่ขนัทนัที บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการน าภาพจากการท ากิจกรรมการแขง่ขนัท่ีจดั
ขึน้ในครัง้นี ้รวมไปถึงแผนรณรงค์ท่ีได้ท าการสง่ประกวดไปใช้ โดยท่ีไมต้่องแจ้งให้ผู้สมคัรทราบลว่งหน้า 
และการตดัสินจากคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ 
 
 

 
 

 

 การสมัครและส่งผลงาน 
 สามารถสมคัรเข้าร่วมกิจกรรม “Campus Challenge 2016" ผา่น 3 ชอ่งทาง ดงันี ้

1. สมคัรผา่นทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2016 

2. สมคัรผา่นบธูประชาสมัพนัธ์ในมหาวิทยาลยั และสง่ใบสมคัรกลบัมาท่ี 

toyotacampuschallenge@gmail.com 

3. ดาวน์โหลดใบสมคัรจากเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2016  

และสง่ใบสมคัรกลบัมาท่ี toyotacampuschallenge@gmail.com 

 สง่ผลงานในรูปแบบเอกสารฉบบัจริงและ CD บนัทกึไฟล์งานในรูปแบบ pdf โดยก าหนด 
ตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 ซึง่มีจ านวนหน้าเฉพาะเนือ้หาไมเ่กิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวม
ภาคผนวก) พร้อมทัง้หลกัฐานการประกวด ได้แก่ 1) ส าเนาบตัรประจ าตวันิสิตนกัศกึษาของสมาชิกในทีม 
และ 2) ส าเนาบตัรประจ าตวัอาจารย์ท่ีปรึกษา จ านวน 1 ชดุ 
 

คุณสมบัตแิละเงื่อนไขในการสมัคร 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 
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 ปิดผนึกซองผลงานให้เรียบร้อย พร้อมเขียนช่ือทีม และช่ือผู้ เข้าแขง่ขนับนซองและชิน้งานทกุ 
ชิน้ โดยระบท่ีุมมุบนด้านขวาวา่ “Campus Challenge 2016” จากนัน้ สง่ไปรษณีย์มาท่ี บริษัท มาร์เก็ต
เธียร์ จ ากดั 78/1-2 ถนนกรุงธนบรีุ แขวงบางล าภลูา่ง เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600 ภายในวันที่ 26 

กันยายน 2559 (นบัจากวนัประทบัตราไปรษณีย์เป็นส าคญั) 
 
 รอบที่ 1 : คัดเลือก 30 ทีม 

 บริษัทฯ จะพิจารณาคดัเลือกทีมผู้ เข้ารอบ 30 ทีม จากผลงานท่ีสง่เข้ามาและประกาศผล 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ผา่นทางเว็บไซต์ www.toyota.co.th/campuschallenge2016 

 

 รอบที่ 2 : คัดเลือกจาก 30 ทีม เหลือ 16 ทีม 
 30 ทีมท่ีผา่นการคดัเลือกจากการสง่ผลงาน จะต้องน าเสนอผลงานของตนตอ่หน้า 

คณะกรรมการ โดยแตล่ะทีมมีเวลาน าเสนอไมเ่กิน 15 นาที และมีเวลาตอบค าถาม 5 นาที โดยทีมที่ผ่าน
การพจิารณาจากคณะกรรมการ จ านวน 16 ทีม จะได้รับโอกาสเข้าร่วม Workshop และน า
แผนงานไปรณรงค์จริงตามที่ได้น าเสนอไว้ เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

 น าเสนอผลงาน ระหวา่ง วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2559  
 ประกาศผลผู้ เข้ารอบ 16 ทีม วันท่ี 12 ตุลาคม 2559 ผา่นทางเว็บไซต์  

www.toyota.co.th/campuschallenge2016 
 
          การเข้าร่วม Workshop 

 16 ทีมท่ีผา่นเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และอบรมการขบัข่ีปลอดภยั 

(Safe-eco Driving) ระหวา่ง วันท่ี 21 - 22 ตุลาคม 2559 
 
          การรณรงค์ปฏิบัตจิริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 1 เดือน 

 16 ทีมสดุท้ายจะได้รับงบประมาณ จ านวน 20,000 บาท ส าหรับการน าแผนงานท่ีน าเสนอไป 

รณรงค์ปฏิบตัจิริงในมหาวิทยาลยัของตนเองหรือรอบเขตรัว้มหาวิทยาลยัในรัศมีไมเ่กิน 1 กิโลเมตร เพ่ือ
ชว่ยลดหรือแก้ไขปัญหาดงักลา่วอย่างยัง่ยืน รวมถึงจะต้องมีกระบวนการประเมินผลท่ีชดัเจนและวดัผลได้
จริง โดยระยะเวลาการรณรงค์อยู่ระหวา่ง วันท่ี 1 – 30 พฤศจิกายน 2559 
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 รอบชิงชนะเลิศ 
 16 ทีมสดุท้ายจะต้องน าเสนอผลลพัธ์จากการรณรงค์รวมทัง้วิธีการประเมินผลของตนตอ่หน้า 

คณะกรรมการ โดยแต่ละทีมมีเวลาน าเสนอไม่เกิน  15 นาที และมีเวลาตอบค าถาม 5 นาทีเพ่ือให้
คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 3 ทีมสุดท้ายเพ่ือรับรางวัล โดยทีมชนะเลิศต้องน าแผนงานไป
รณรงค์จริงตามที่ได้น าเสนอไว้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน 

 น าเสนอผลงานและประกาศผลผู้ชนะ วันท่ี 17 ธันวาคม 2559  
 

           ทริปศึกษาดูงานท่ีประเทศญ่ีปุ่น 
 ทีมชนะเลิศจะได้รับโอกาศเดินทางไปศกึษาดงูานท่ีประเทศญ่ีปุ่ น ชว่ง เดือนมกราคม 2560 

 

          การรณรงค์ปฏิบัตจิริงในมหาวิทยาลัย ระยะเวลา 6 เดือน 
 ทีมท่ีได้รับรางวลัชนะเลิศจะต้องน าแผนงานท่ีได้รับการคดัเลือกไปรณรงค์ปฏิบตัจิริงใน 

มหาวิทยาลยัของตนเองหรือรอบเขตรัว้มหาวิทยาลยัในรัศมีไมเ่กิน 1 กิโลเมตร เพ่ือช่วยลดหรือแก้ไขปัญหา
ดงักลา่วอยา่งยัง่ยืน รวมถึงจะต้องมีกระบวนการประเมินผลท่ีชดัเจนและวดัผลได้จริง โดยมีการลงนาม
บนัทกึข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหวา่งมหาวิทยาลยั กบั บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
 

 

 
 
รอบที่ 1 : คัดเลือก 30 ทีม 

 การวิเคราะห์ปัญหา                20 คะแนน 
 ความสมบรูณ์ของตวัแผนรณรงค์              30 คะแนน 
 ความคดิสร้างสรรค์               30 คะแนน 
 โครงการสามารถน าไปท าได้จริงในมหาวิทยาลยั           20 คะแนน 

 
รอบที่ 2 : คัดเลือกจาก 30 ทีม เหลือ 16 ทีม 

 การก าหนดกลุม่เปา้หมายและตวัชีว้ดั   10 คะแนน 
 ความสมบรูณ์ของตวัแผนรณรงค์   20 คะแนน 
 ความคดิสร้างสรรค์และเทคนิคการน าเสนอ  20 คะแนน 
 แผนรณรงค์สามารถน าไปท าได้จริงในมหาวิทยาลยั  50 คะแนน 

  
รอบชิงชนะเลิศ 

 ความส าเร็จของแผนรณรงค์                 65 คะแนน 
 ความคดิสร้างสรรค์และเทคนิคการน าเสนอ            20 คะแนน 
 แผนงานตอ่เน่ืองโครงการในอนาคต                      15 คะแนน 

 

เกณฑ์ในการตัดสิน 



 
 

 คุณภีมะ ฮัดเจสสัน   ผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 ดร. ธีรพันธ์  โล่ห์ทองค า  นกักลยทุธ์ด้านการส่ือสาร   
 นายแพทย์วิทยา ชาตบัิญชาชัย ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย 
 นายแพทย์ธนะพงศ์  จินวงษ์ ผู้อ านวยการศนูย์วิชาการเพ่ือความปลอดภยัทางถนน 
 คุณสมเกียรต ิกิตตพิินิจนันท Deputy Executive Creative Director  

บริษัท เดนท์ส ุประเทศไทย จ ากดั 
 

 

 

รางวัลชนะเลิศ 
 ทริปทศันศกึษาท่ีประเทศญ่ีปุ่ น เป็นเวลา 5 วนั มลูคา่ 500,000 บาท 
 ทนุการศกึษา 100,000 บาท และทนุสนบัสนนุ 50,000 บาท ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 โอกาสสมัภาษณ์ฝึกงานท่ี บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 

 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

 ทนุการศกึษา 80,000 บาท และทนุสนบัสนนุ 35,000 บาท ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 ทนุการศกึษา 50,000 บาท และทนุสนบัสนนุ 20,000 บาท ส าหรับอาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
รางวัลชมเชย 

 ของท่ีระลกึจาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ ากดั 
 

หมายเหตุ: ส าหรับรางวลัเงินทนุการศึกษาและทนุสนบัสนนุส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิต
นกัศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเตรียมส าเนาบตัรประชาชน เพือ่ท าเร่ืองหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 5% ใน
วนัรับรางวลั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รางวัลส าหรับการประกวด 

คณะกรรมการ 



 

 
 

กิจกรรม ก าหนดการ 
แนะน าและเปิดตวักิจกรรม 1 สงิหาคม 2559 

แนะน ากิจกรรมตามสถาบนัการศกึษาตา่งๆ 15 สงิหาคม - 15 กนัยายน 2559 

ช่วงเวลาการรับสมคัรและปิดรับผลงาน 15 สงิหาคม - 26 กนัยายน 2559                      

ประกาศผลผู้ เข้ารอบ 30 ทีมสดุท้าย  1 ตลุาคม 2559 

30 ทีมสดุท้ายน าเสนอแผนตอ่คณะกรรมการ  6 - 7 ตลุาคม 2559 

ประกาศผลผู้ เข้ารอบ 16 ทีมสดุท้าย  12  ตลุาคม 2559 

16 ทีมสดุท้าย เข้าร่วม Workshop 21 - 22 ตลุาคม 2559 

16 ทีมสดุท้าย ปฏิบตัิแผนรณรงค์จริงในมหาวิทยาลยั  1 - 30 พฤศจิกายน 2559 

รอบชิงชนะเลศิและประกาศผล  17 ธนัวาคม 2559 

     
 
     
 

 คณุพงศ์พนัธ์  ทองอยู ่   โทร. 081-620-0126 
 คณุนนัทิช  มานิตกลุ   โทร. 086-388-9317 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก าหนดการ 

ตดิต่อสอบถาม 



ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการการประกวด Campus Challenge 2016 
 

ช่ือทีม....................................................................................................................................................................... 

มหาวิทยาลยั/สถาบนั................................................................................................................................................. 

อาจารย์ที่ปรึกษาแผน..............................................................................เบอร์โทรศพัท์............................................... 

คณะ/สาขา.................................................มหาวิทยาลยั/สถาบนั............................................................................... 

Email........................................................................................................................................................................ 

รายช่ือสมาชิกในทีมทัง้หมด.....................................ทา่น 

1. ช่ือ-สกลุ (หวัหน้าทีม)............................................................................................................................................. 

คณะ....................................................สาขา..........................................................ชัน้ปีที่………………….. 

เบอร์โทรศพัท์...................................................Email................................................................................... 

2. ช่ือ-สกลุ................................................................................................................................................................ 

คณะ....................................................สาขา..........................................................ชัน้ปีที่………………….. 

เบอร์โทรศพัท์...................................................Email................................................................................... 

3. ช่ือ-สกลุ................................................................................................................................................................ 

คณะ....................................................สาขา..........................................................ชัน้ปีที่………………….. 

เบอร์โทรศพัท์...................................................E-mail................................................................................. 

4. ช่ือ-สกลุ................................................................................................................................................................ 

คณะ....................................................สาขา..........................................................ชัน้ปีที่………………….. 

เบอร์โทรศพัท์.....................................................E-mail............................................................................... 

  

ลงช่ือ .....................................................หวัหน้าทีม          ลงช่ือ .................................................อาจารย์ที่ปรึกษา 
         (             )                                 (         ) 
              ............/................/...............               .........../................../............... 
 

 

 

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วสง่มาที่ toyotacampuschallenge@gmail.com ภายในวนัที่ 26 กนัยายน 2559 
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