
แรลลี่แห่งความด ี แรงงานรวมใจ 

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท)  คร้ังท่ี 6/2557 

ระหว่าง  วนัที ่ 17-18  พฤษภาคม  2557 

เสน้ทาง : กรงุเทพฯ (โรงงานยาสบู พระราม 4)- สถานสงเคราะหค์นชราบา้นบางละมงุ– 

สวนสมนุไพรสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ ระยอง - โรงแรมโนโวเทล ริมเพ จ.ระยอง 

 

 

สพร.ท  ขอเชิญชวน  เข้าร่วมในการ

จัดกิจกรรม  "การแข่งขันแรลลี่แห่งความดี  

แรงงานรวมใจ"  เพื่อสร้างสายสัมพันธ์อันดี

ระหว่างองค์กรสมาชิก สพร.ท  และองค์กร

ตา่งๆ ในกระบวนการแรงงานของประเทศไทย 
 

ก าหนดการการแข่งขนั 

วันเสารท์ี่ 17 พฤษภาคม 2557 

06.30 น. ลงทะเบียน  ประชุมกตกิารการแขง่ขัน 

08.00 น. พธีิเปิดและปล่อยรถแข่งขัน 

10.30 - 11.30 น. ร่วมเลีย้งอาหารกลางวัน ณ สถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

12.00 - 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ  จังหวัดระยอง 

13.30 - 14.30 น. กิจกรรม Walk Rally  และจุด Stop  การแขง่ขันแรลลี ่

15.00 น. เข้าท่ีพัก โรงแรมโนโวเทล ริมเพ  จังหวัดระยอง 

18.30 น. งานเลีย้งพิธีมอบรางวัลการแขง่ขันแรลลี่ ณ โรงแรมโนโวเทล ริมเพ  จังหวัดระยอง 

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤษภาคม 2557 

07.00 น.  รับประทานอาหารเชา้  และเดินทางกลับทางอัธยาศัย 

ค่าสมัคร : 1 คัน / 2 คน / 4,000 บาท  ผู้ร่วมเดินทางเพ่ิมท่านละ 1,000 บาท  

การช าระเงนิ :  

ช าระเงินสดไดท้ีท่ าการ : สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิ บริษัท ปตท. จ ากัด(มหาชน)   

555  ถนนวภิาวดรัีงสิต  จตุจักร  กรุงเทพฯ 

โทรศัพท์ 0-2537-2116   fax 0-2537-2117 

โอนผ่านบัญช ี: ธนาคารกรุงไทย สาขา ย่อย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

บัญชอีอมทรัพย์  สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย   เลขท่ี บัญช ี071 006493 4 

โดย fax Slip การโอนเงินกลับมาที่ท าการสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งไทย 

กรณีเงินสนบัสนนุ : สามารถโอนเข้าบัญชสีหพันธ์ฯ ได้โดยตรง 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณพรปวณี์ บุญส่ง 081-844-5252 

E-Mail : Ptt-unio@pttplc.com  

   



 

ใบสมคัรเลขที่ ............................................ 

สว่นงาน / รฐัวิสาหกิจ 

....................................................................... 

ใบสมัคร 

แรลลี่แห่งความดี  แรงงานรวมใจ  สพร.ท คร้ังท่ี 6/2557 

ผู้สมัคร : ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .......................................... นามสกุล .......................................อายุ ...........ปี

ท่ีอยู ่.........................................................................................................................................................................

โทรศัพท์ ....................................... โทรสาร ..................................... โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ............................................ 

E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………... 

ผู้ร่วมเดนิทาง :  

1) ผู้ขับขี ่.............................................................................................................. อายุ .....................ปี  

2) ผู้น าทาง .......................................................................................................... อายุ .....................ปี  

3) ผู้ร่วมเดินทาง .................................................................................................. อายุ .....................ปี 

4) ผู้ร่วมเดินทาง .................................................................................................. อายุ .....................ปี 

รายละเอียดรถยนต ์: 

ยี่ห้อ ........................................................... รุ่น ............................................................ ปี ............................ 

ประเภท ..................................................... หมายเลขทะเบียน ......................................... สี ........................ 

เครื่องยนต์    เบนซิน         ดีเซล  ความจ ุ..........................................ซีซ.ี 

ค ารับรองของผูส้มัคร :  

ข้าพเจ้าผู้ยื่นใบสมัครและผู้มีนามข้างต้นท้ังหมดนี้ได้รับทราบกฎ-กติกา  รายละเอียดการแข่งขันเข้าใจโดย

ละเอยีดแล้ว  และมีความประสงค์ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยความสมัครใจ  หากเกิดความผิดพลาดหรือความ

เสียหายใดๆ  ข้าพเจ้าและผู้มีนามข้างต้นจะเป็นผู้รับผิดชอบเอง  โดยไม่มีการเรียกร้องค่าเสียหายหรือเอาผิดกับผู้จัด

และผู้ด าเนนิการแขง่ขันท้ังสิ้น  และจะปฎษัิตติามกฎ-กติกา อย่างเคร่งครัด  ข้าพเจ้าทราบดีกว่า กฎ-กติกาท้ังหลาย

ในการแขง่ขันคร้ังน้ีอยู่ภายใต้กฎหมายทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

ลงช่ือผู้สมัคร............................................................................ 

(.................................................................................) 

วันท่ี......................./................................................./2557 

ส ำหรับกรรมกำรรบัสมัคร : 

 

 ส าเนาใบขับขีผู่้แขง่ขัน    ส าเนาทะเบียนรถยนต์    ค่าสมัคร  รวมผู้ร่วมเดินทาง..........คน/เด็ก.........คน 

เบอร์รถแข่ง      รวมจ านวนเงิน.........................................บาท 

ผู้รับสมัคร ………………………….……………………… ผู้รับเงิน ……………………………………………………… 

 (……………………………………………………….) (…………………………………………………….) 

 วันท่ี............/.........................../2557 วันท่ี.........../........................../2557 

ใบรับเงินเลขท่ี.............................................. ช ำระโดย      เงนิสด      เช็ค      โอนเงนิผ่านธนาคาร 

 

 
 



 

ใบสมคัรเลขที่ ............................................ 

สว่นงาน / รฐัวิสาหกิจ 

....................................................................... 

ลงทะเบียน ห้องพัก 

แรลลี ่แห่งความดี แรงงานรวมใจ สพร.ท คร้ังท่ี 6/2557 

 

หนว่ยงาน/สังกัด ................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................โทร..................................... 

2.ชื่อ...................................................นามสกุล........................................โทร..................................... 
 

 

 

1.ชื่อ...................................................นามสกุล.........................................โทร..................................... 

2.ชื่อ...................................................นามสกุล........................................โทร..................................... 

 

เซ็นชื่อ : รับกุญแจห้องพัก 

ชื่อ..........................................นามสกุล..............................เบอร์ติดต่อ............................... 

ผู้ประสานงาน : คุณพรปวีณ์ บุญส่ง (เปิ้ล) โทร. 081-844-5252  (สร.ปตท.) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

เบอร์รถแข่งขนั RALLY 

 
 
 
 
 
 

หมายเลข : ห้องพัก 

เตยีงเสริม : (ถ้าม)ี 


