ใบสม ัครแรลลีก
่ ารกุศล ครงที
ั้ 4
่ “ร ักษ์นา้ ร ักแผ่นดิน - ตามรอยเสด็จ”
ระหว่างว ันที่ 18-19 มีนาคม 2560
้ ทาง กรุงเทพ – เขาใหญ่
เสน
เลขทีใ่ บสม ัคร…………
รายละเอียดของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

 ผู ้ขับขี่ ………………………….……………………………………………………………………………….…………………… เพศ

.……………….

อายุ ………….… ปี

ทีอ
่ ยูท
่ ต
ี่ ด
ิ ต่อสะดวก ……………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
เบอร์โทรศัพท์บ ้าน ………………………………………โทรศัพท์มอ
ื ถือ ………………………………………… e-mail ..…………………………………………………

 ผู ้นาทาง ………………………….……………………….….…….…………………………………………………………….… เพศ

.……………….

อายุ ………….… ปี

เบอร์โทรศัพท์บ ้าน ………………………………………โทรศัพท์มอ
ื ถือ ………………………………………… email..……………………………………………………

 ผู ้ร่วมเดินทาง

*ผูข
้ ับขี่

1. ………………………….……………………..……………..….……

อายุ .…………. ปี

ใบขับขีเ่ ลขที…
่ …………………………………

2. ………………………….……..……………...………….…………..

อายุ .…………. ปี

หมดอายุวน
ั ที…
่ …………………………………

3. ………….……..……………...………….………….. อายุ .……… ปี
รายละเอียดของรถยนต์เข้าร่วมกิจกรรม
รถยีห
่ อ
้ ……………………….……………. รุน
่ ……………………………………… สี …………….……… หมายเลขทะเบียน ……………………………..

ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมรถยนต์แรลลี่
ข ้าพเจ ้าในนามของผู ้ขับขีแ
่ ละผู ้สมัคร ยินดีทจ
ี่ ะปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบของการเข ้าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี้ และจะขับขีร่ ถยนต์
่
ตามทีก
่ ฎหมายจราจรกาหนดไว ้อย่า งเคร่ งครั ด ซึง ในระหว่างการเข ้าร่ว มกิจ กรรม ข ้าพเจ ้าจะไม่เ รีย กร ้องความรั บผิดชอบหรือ
ิ และร่างกายใดๆ ทีอ
ค่าเสียหายทัง้ ทางทรัพย์สน
่ าจจะเกิดขึน
้ แก่ตวั ข ้าพเจ ้า , ผู ้นาทาง และผู ้ร่วมเดินทางทุกคน จากคณะกรรมการ
ผู ้จัด และผู ้ควบคุมดูแลกิจกรรมในครัง้ ทัง้ นี้ข ้าพเจ ้าได ้อ่านและเข ้าใจในข ้อตกลงการเข ้าร่วมกิจกรรมรถยนต์แรลลีค
่ รัง้ นี้อย่างดี
่ ไว ้เพือ
แล ้ว จึงลงลายมือชือ
่ เป็ นหลักฐาน
่ ผู ้ขับขีแ
ลงชือ
่ ละผู ้สมัคร …………………………………….………………….

่ …………………………….……………………….
ลงชือ

(…..……………………………………………………..)

(…..…………………………………………………)

รายละเอียดการชาระค่าสม ัคร

□ค่าสมัคร กิจกรรมแรลลี่ ทีมกิตติมศักดิ์

10,000 บาท(สาหรับ 2 ท่าน)

จานวน.....คัน

เป็ นเงิน.....................บาท

□ค่าสมัคร กิจกรรมแรลลี่ ทีมบุคคลทัว่ ไป

5,500 บาท(สาหรับ 2 ท่าน)

จานวน.....คัน

เป็ นเงิน.....................บาท

□ค่าสมัคร กิจกรรมแรลลี่

1,500 บาท(สาหรับ บุคคลที่ 3)

□ค่าสมัคร กิจกรรมแรลลี่
□ขนาดเสือ้ ไซส์

S........ตัว

800 บาท(สาหรับเด็กตา่ กว่า11ปี )
M........ตัว

L........ตัว

XL........ตัว

เป็ นเงิน.....................บาท
เป็ นเงิน.....................บาท
2XL........ตัว

สาหร ับเจ้าหน้าทีร่ ับสม ัคร
จานวนผู ้เข ้าร่วมกิจกรรม

□ ผู ้สนับสนุน กิตติมศักดิ์
□ บุคคลทัว่ ไป
□ บุคคลที(่ 3)
□ บุคคลที่ (3) เด็ก

10,000 บาท
5,500 บาท
1,500 บาท
800 บาท
ราคานีเ้ ป็ นค่าอาหาร 3 มือ
้ รวมค่าทีพ
่ ัก และงานเลีย
้ งคา่
มอบถ ้วยรางวัลพระราชทาน วันเสาร์ท ี่ 18 มีนาคม 2560)
*มีผู ้ร่วมทีมได ้ไม่เกินทีมละ 3 คน*

จานวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

้ ………………บาท
รวมทัง้ สิน
กรุณาโอนเงินให้เรียบร้อย
ภายในว ันที่ 6 มีนาคม 2560

เงือ
่ นไขการชาระเงิน
โอนค่าสมัครผ่านทางธนาคารเท่านัน
้ โดยทุกท่านทีส
่ มัครจะได ้รับใบเสร็จจากสมาคม เพือ
่ แสดงในการเข ้า
ร่วมงาน หากในกรณีทท
ี่ า่ นยกเลิกการเดินทางหรือมีเหตุทไี่ ม่สามารถเดินทางได้ สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการคืนเงินไม่วา่
้ ชือ
่ บ ัญชี : สมาคมน ักเรียนเก่าภาคพืน
้ ยุโรปในพระบรมราชูปถ ัมภ์ เพือ
กรณีใดๆ ทงสิ
ั้ น
่ งานแรลลี่
ธนาคารกสิกรไทย เลขทีบ
่ ัญชี 789-2-23021-2 สาขาสาน ักสีลม
ส่งใบสม ัครผ่านทาง E-mail : Maemsri49@hotmail.com / Fax 022470123#1141 พร้อมหล ักฐานการโอนเงิน
สอบถามข้อมูลเพิม
่ เติมได้ท ี่ คุณแหม่ม 092-662-2360 คุณลินน์ 090-974-9160 / FAX: 02-247-0123 #1141

