
หมายเลขรถแขงขัน………………………. 
หมายเลขหอง………………………………. 
 

ใบสมัครเขารวมกิจกรรมแรลล่ีการกุศล MBA Walailak Rally Open 2015 
วันท่ี 28-29มีนาคม 2558 

เสนทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ –พังงา ณ  เดอะบริษา บีช รีสอรท เขาหลัก 
 

รายละเอียดผูขับขี ่
ช่ือ-นามสกุล.................................................................................ว/ด/ป เกิด .......................อาย.ุ..............ป ศาสนา……………….. 

ท่ีอยู................................................................................................................................................โทร........................................... 

อีเมล...................................................................................หมายเลขใบอนุญาตขับข่ีรถยนต.......................................................... 

รายละเอียดผูนําทาง 

ช่ือ-นามสกุล.................................................................................ว/ด/ป เกิด .......................อาย.ุ..............ป ศาสนา………………… 

โทร................................... 

รายละเอียดผูติดตาม (ถามี) 

� กรณีมีผูติดตามท่ีเปนผูใหญ(บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต 12 ปข้ึนไป) เพียง 1 ทานมีคาใชจาย ทานละ 1,500 บาท 
ราคารวม เตียงเสริม อาหาร เสื้อ และคาเขาชมฟารมแกะ) 

1) ช่ือ-นามสกุล..................................................................................ว/ด/ป เกิด ……….......................อาย.ุ..............ป ศาสนา………….. 

โทร................................... 

� กรณีมีผูติดตามท่ีเปนผูใหญ(บุคคลท่ีมีอายุตั้งแต12 ปข้ึนไป)ต้ังแต 2 ทาน แตไมเกิน 3 ทานจะตองเปดหองพักใหม โดยมี
คาใชจายสําหรับ 2 ทานคือ 3,900 บาท และสําหรับผูติดตามทานท่ี 3 มีคาใชจายทานละ1,500 บาท (เตียงเสริม) 

 
1) ช่ือ-นามสกุล..................................................................................ว/ด/ป เกิด ……….......................อาย.ุ..............ป ศาสนา………….. 

โทร................................... 

2) ช่ือ-นามสกุล..................................................................................ว/ด/ป เกิด ……….......................อาย.ุ..............ป ศาสนา………….. 

โทร................................... 

3) ช่ือ-นามสกุล..................................................................................ว/ด/ป เกิด ……….......................อาย.ุ..............ป ศาสนา………….. 

โทร................................... 

� เด็กโต (อายุ 4-11 ป) 

 �  ตองการเตียงเสริม มีคาใชจายทานละ 1,000 บาท (ไมไดรับเสื้อ) จํานวน................คน 

 �  ไมตองการเตียงเสริม มีคาใชจายทานละ 500 บาท (ไมมีเตียงเสริม และไมไดรับเสื้อ) จํานวน..............คน 
 

1) ช่ือ-นามสกุล.................................................................................ว/ด/ป เกิด ..................................อายุ...............ป 

2) ช่ือ-นามสกุล.................................................................................ว/ด/ป เกิด ..................................อายุ...............ป 

� เด็กเล็ก (อายุไมเกิน 3 ป)ไมเสียคาใชจายเพ่ิม (ไมมีเตียงเสริม และไมไดรับเสื้อ) 
 
รายละเอียดรถยนต 

ยี่หอรถยนต............................................................................................รุน.......................................สีรถยนต........................................ 

หมายเลขทะเบียนรถยนต................................................................ปายจังหวัด…………………………………………….……………………………. 



หมายเลขรถแขงขัน………………………. 
หมายเลขหอง………………………………. 
 
กรุณาระบุขนาดเสื้อท่ีตองการ 
 

ขนาด ชS ญS ชM ญM ชL ญL ชXL ญXL 
รอบอก(น้ิว) 38 34 40 36 42 38 44 40 

ไหลกวาง(น้ิว) 16 14 17 14.5 18 15 19 15.5 
เสื้อยาว(น้ิว) 27 23.5 28 24.5 29 25.5 30 26 

 
 ผูขับขี่ ผูนําทาง ผูติดตาม (ถาม)ี 

เส้ือขนาด 
  คนที1่ คนที่2 คนที่ 3 

 
 

  

   
 
วิธีชําระเงิน(หมดเขตชําระเงินวันท่ี 13 มี.ค.2558) 

 เงินสดจํานวน ..................................... บาท (ผูรับเงินสด ตองเปนคณะผูจัดโครงการ หรือเจาหนาท่ีของทางสํานักวิชาการ

จัดการ เทาน้ัน) 

 โอนเงินเขาบัญชี นางสาวธัญลักษณ ธรรมจักษ/นางสาววรรณี ศรีเชย/นางสาวกชพรรณ สายสะอาดธนาคารไทยพาณิชย 
สาขาโลตัสทาศาลาหมายเลขบัญชี 997-222190-6 และกรุณาแฟกซใบนําฝากรวมท้ังใบสมัครมายังสํานักวิชาการจัดการทาง
โทรสารหมายเลข075-672482หรือ email: arisada.gniy@gmail.com 

 
คํารับรองของผูสมัคร 
 

ขาพเจาผูยื่นใบสมัคร และผูมีนามขางตนท้ังหมดน้ี ไดรับทราบกติกา รายละเอียดการแขงขันแรลลี่การกุศลครั้งท่ี 3 เขาใจโดย
ละเอียดแลว และมีความประสงคขอสมัครเขารวมการแขงขันดวยความสมัครใจ หากเกิดความผิดพลาดหรือความเสียหายใดๆ ข้ึนระหวาง
การแขงขัน ขาพเจาและผูท่ีมีรายนามขางตน จะเปนผูรับผิดชอบโดยไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ หรือเอาผิดกับผูจัดและผูดําเนินการท้ังสิ้น
และจะปฏิบัติตามกติกาอยางเครงครัด ท้ังน้ีขาพเจาทราบดีวา กฎกติกาการแขงขันท้ังหลายอยูภายใตกฎทุกประการ ขาพเจาขอรับรอง
ขอความดังกลาวท้ังหมดในใบสมัครน้ีถูกตองและเปนความจริงทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

ลงช่ือ................................................................... (ผูสมัคร) 
                                                        

                                                                                          วันท่ี  ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:arisada.gniy@gmail.com


หมายเลขรถแขงขัน………………………. 
หมายเลขหอง………………………………. 
 

 
 

รายละเอียดการสมัครการแขงขันแรลลี่การกุศล 
หมายเหตุ 
 
1. คาสมัครคันละ 3,900 บาท ( 2 ทาน / 1 คัน) 

2.กรุณาระบุขนาดของเสื้อของผูขับรถและผูนําทางดังน้ีไซด S, M, L, XLเพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมเสื้อ 

3. หองพัก 1 หองนอนไดไมเกิน 3 คน 

4. Room Type : Deluxe Pool View  หรือ  Deluxe Pool Access  หรือ Room Type Grand 

5.หากมีผูติดตามมากกวา 1 ทาน จะตองชําระคาสมัครตามปกติ (ตามท่ีระบุไวขอ 1) 

6.ในวันแขงขันขอใหผูรวมแขงขันมาพรอมกัน ณ โรงอาหารสี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในเวลา 05.30น.เพ่ือ 

• ลงทะเบียน แผนท่ีการเดินทางรับสติ๊กเกอร หมายเลขรถ และสติ๊กเกอรผูสนับสนุนเพ่ือติดประจํารถเขารวมแขงขัน 

• รับฟงสรุปเทคนิค เคล็ดลับ ในการรวมแขงขันจากผูจัดการแขงขัน 

• เขารวมพิธีเปด และ ปลอยขบวนรถ 

7. สําหรับเสื้อท่ีใชในการแขงขัน ทานจะไดรับเสื้อในวันท่ี 28มีนาคม 2558สามารถติดตอขอรับไดท่ีจุดลงทะเบียน โดยผูขับข่ี ผูนําทาง และ

ผูติดตามจะไดรับเสื้อ ทานละ 1 ตัวยกเวนผูท่ีมีอายุต่ํากวา 12 ปจะไมไดรับเสื้อ 

8. ผูประสานงาน 

1. คุณกชพรรณ สายสะอาด (หญิง) โทร. 092-129-9244 

2. คุณวรรณี ศรีเชย (ปุย) โทร. 097-964-8589 

9. โรงแรมท่ีพักในครั้งน้ี คือโรงแรมเดอะบริษาบีชรีสอรทเขาหลักผูประสานงาน คุณวาสนา ปานคง 

ตั้งอยูท่ี  เลขท่ี 7/4 หมู 2 ตําบลลําแกน อําเภอทายเหมืองเขาหลักจังหวัดพังงาเบอรโทรศัพท076-428-600แฟกซ: 076-428-629 

10. รายไดหลังจากหักคาใชจายจะนําไปสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาสํานักวิชาการจัดการ และพัฒนาชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 

*********** กรุณาตรวจเช็คสภาพรถยนตใหพรอมกอนการแขงขัน ********** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมายเลขรถแขงขัน………………………. 
หมายเลขหอง………………………………. 
 

 

            รายละเอียดกิจกรรม 

 

วันเสาร์ท่ี 28 มีนาคม 2558 

05.30 – 06.00 น.  ผู้ เข้าแขง่ขนัพร้อมกนัท่ีโรงอาหารส่ี ณ มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์  

เพ่ือลงทะเบียน  ตดิสติก๊เกอร์รถยนต์ และรับประทานอาหารเช้า (โจ๊กไก่)  

06.00 – 07.00 น.  รับฟังสรุปเทคนิค เคล็ดลบั ในการร่วมแขง่ขนัจากผู้จดัการแขง่ขนั  

07.00 – 07.10 น.  พิธีเปิด  

07.10 – 07.30 น.  เร่ิมปลอ่ยรถ (ภาคเช้า) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวนั ณ แดร่ีฮทัฟาร์ม ชมฟาร์มแกะ และกิจกรรม walk rally 

13.00 – 13.30 น.  เร่ิมปลอ่ยรถ (ภาคบา่ย) เดนิทางไปยงัโรงแรม เดอะบริษา บีช รีสอร์ท  

15.00 – 19.00 น.  ถึงท่ีพกั และพกัผอ่นตามอามอธัยาศยั 

19.00 – 21.30 น.  งานเลีย้งสงัสรรค์ ประกาศและมอบของรางวลั 

   

วันอาทติย์ท่ี 29 มีนาคม 2558 

06.00 – 07.30 น.  รับประทานอาหารเช้า 

07.30 – 09.30 น.   Check out  และเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 

***หมายเหต ุ: กําหนดการนีอ้าจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 

 

  

  

     
 


