
 

     ข้าพเจ้าได้ช าระค่าสมัครแลว้ (รวมค่าธรรมเนียมการโอน) 
ฝาก/โอนเงินเข้าบัญช ี

ธนาคารกรุงไทย  สาขามวกเหล็ก 
      ชื่อบัญช ีนายเสกสรร สิงห์วรรณุรัตน์ 

                      บญัชีเลขท่ี 986-1-39517-2 
จากบัญชเีลขที่........................................................................ 
วันที่ฝาก/โอน.........................................เวลา......................น. 
จ านวนเงนิที่โอน....................................บาท................สตางค์ 

 

ใบสมัครร่วมกิจกรรม 
โครงการ “ปั่นจักรยานนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน” 

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 
****************************************************************************************************************************** 

กรุณาพิมพก์รอกรายละเอียด  หรือเขียนด้วยตัวบรรจง 

ข้าพเจ้า ช่ือ - นามสกลุ (กรุณาระบุค าน าหน้านาม)         

ที่อยู่ เลขท่ี  หมู่ที ่  ถนน      

ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต  

จงัหวดั  รหัสไปรษณีย์  

โทรศัพท์ (บ้าน) โทรศัพท์ (มือถือ)   โทรสาร (ถ้ามี)  

E-mail  Facebook  

ขนาดเสื้อ (รอบ-อก) ใส่เลข 1 ในช่องท่ีเลือก SS (34)        S (36)        M (38)       L(F) (40)         XL (42)         XXL(45) 

ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรมจักรยาน ช่ือ                                      เป็นนักท่องเที่ยว 

ขอสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปัน่จกัรยานนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน” 
ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป โดยสมคัรขี่จักรยานในเส้นทาง (ใส่เครื่องหมาย /ในช่องที่เลือก) 
             A ระยะทางไกล ประมาณ 30 กิโลเมตร              B ระยะทางใกล้ ประมาณ 10 กิโลเมตร 

 ขั้นตอนการสมัคร    
1. ติดต่อรับใบสมัครได้ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทกุวันในเวลาราชการ 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dpo.go.th ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาได ้
2. สมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพุธที ่ 12  กรกฎาคม 2560 และขอสงวนสิทธิป์ิดรับสมัครก่อน  

หากมีผู้สมัครครบแล้ว  
2 จ านวนเส้ือ และขนาด มีจ านวนจ ากัด อ.ส.ค.ขอสงวนสิทธิ์จัดให้ตามล าดับการสมัคร 
3 ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่  LINE ID : bikedpo 

 

 

ท้ังนี้ ข้าพเจ้า ได้รับทราบรายละเอียด เงื่อนไข และก าหนดการต่างๆ เป็นอย่างดีแล้ว  และยินยอมปฏิบัติตามรายละเอียด/เงื่อนไขที่ระบุไว้ทุก
ประการ จึงลงชื่อเป็นหลักฐาน 

                ลงชื่อ 
หมายเหต ุ

1. ผู้สมัครที่ช าระค่าสมัครแล้ว ให้ติดต่อลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อจักรยานที่ระลึกด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 
2560 เวลา 06.00-07.30 น. ณ โต๊ะลงทะเบียนบริเวณอาคารเอนกประสงค์เขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ต าบลมิตรภาพ   อ าเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี 

2. ค่าสมัครเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจัดกิจกรรม ไม่ได้เป็นการจ าหน่ายเสื้อจักรยานที่ระลึก ผู้สมัครที่ช าระเงินแล้ว  
แต่ไม่มารับเสื้อที่ระลึก ภายใน วัน เวลา สถานที่ ลงทะเบียน ถือว่าสละสิทธิ์ 

3. น าบัตรประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก ณ จุดรับลงทะเบียน ทางผู้จัดงาน
ต้องการให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงานอย่างแท้จริง (มิได้ เป็นการจ าหน่ายเสื้อที่ระลึก) ดังนั้น จึงสงวนสิทธิ์ ไม่ให้
ลงทะเบียน รับเสื้อที่ระลึกแทนกัน 

4. สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี      
 
 

 

  

         

     

   

         

      
 

   

  

    

  

  
ตัวอย่างแบบเสื้อ 
ท่ีระลึก ปี 2560 

 

รับวนัท่ี........................ 
 

เลขท่ี.......................... 



 

 
 

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปั่นจักรยานนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน” 
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป  

ณ อาคารเอนกประสงค์เขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)  
ต าบลมิตรภาพ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

1. ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ 
     1.1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 160  หมู่ 1  ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก    
           จังหวัดสระบุรี 18180 ทุกวันในเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)  
 1.2. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.dpo.go.th  
2. ขั้นตอนการสมัคร 
     2.1 ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทุกวันในเวลาราชการ หรือดาวน์โหลด

ใบสมัครได้ที่ www.dpo.go.th (ใบสมัครสามารถถ่ายส าเนาได้) 
2.2 สมัครได้ตัง้แต่บัดนี้ ถึงวันพุธที่  12  กรกฎาคม 2560 และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อน หากมีผู้สมัครครบ

แล้ว (400 ท่าน)  
2.3 จ านวนเสื้อ และขนาด มีจ านวนจ ากัด อ.ส.ค. ขอสงวนสิทธิ์จัดให้ตามล าดับการสมัคร 

ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมได้ที่  LINE ID : bikedpo 
และ www.dpo.go.th 

3. ผู้ที่สมัครและช าระค่าสมัครแล้วให้ติดต่อลงทะเบียนพร้อมรับเสื้อจักรยานที่ระลึกด้วยตนเอง ในวันเสาร์ที่ 29 
กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 - 07.30 น. ณ โต๊ะลงทะเบียนบริเวณอาคารเอนกประสงค์เชิงเขาตาแป้น         
ต าบลมิตรภาพ  อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ค่าสมัครเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดงาน ไม'ได้เป็นการ
จ าหน่ายเสื้อที่ระลึก ผู้สมัครที่ช าระเงินแล้ว แต่ไม่มารับเสื้อที่ระลึกภายในวัน เวลา สถานที่ลงทะเบียน  ถือว่า   
สละสิทธิ์ ให้น าบัตรประชาชน (ฉบับจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก และเพ่ือป้องกัน    
การสวมสิทธิ์ 

4. ทางผู้จัดงานต้องการให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงานอย่างแท้จริง (มิได้เป็นการจ าหน่ายเสื้อ ที่ระลึก) ดังนั้น          
จึงสงวนสิทธิ์ ไมใ่ห้ลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึกแทนกัน 

5. ขนาดกับจ านวนเสื้อที่ระลึกมีจ ากัด ผู้ที่สมัคร และช าระเงินค่าสมัครแล้ว มาลงทะเบียนก่อนมสีิทธิ์ก่อน 
สงวนสิทธิ์ไมคื่นเงินค่าสมัครในทุกกรณ ี

6. จัดล าดับหมายเลข ตามใบสมัครที่ได้ช าระค่าสมัครเรียบร้อยแล้ว 
7. สมัครได้ตั้ งแต่บัดนี้  ถึงวันพุธที่  12 กรกฎาคม 2560 และขอสงวนสิทธิ์ ปิดรับสมัครก่อน หากมีผู้สมัคร               

ครบจ านวนแล้ว 
8. ผู้มีโรคประจ าตัว ควรปรึกษาแพทย์ และปฏิบัติตามค าแนะน าของแพทย์ 
9. โปรดศึกษารายละเอียด ก าหนดการ เส้นทาง จากเอกสารประกอบที่ผู้จัดได้จัดเตรียมไว้ และสามารถติดตาม  

ความเคลื่อนไหวของกิจกรรม ได้ที่ www.dpo.go.th  
10. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยเน้นความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเป็นส าคัญ 

 

 

 

 

 



 

 

 
ก าหนดการ “ปั่นจักรยานนมไทย-เดนมาร์ค สืบสานโคนมอาชีพพระราชทาน” 

 วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป                                                                                                                                       
ณ อาคารเอนกประสงค์เขาตาแป้น องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ต าบลมิตรภาพ                             

อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

 
 

เวลา 
06.00 น.      - ลงทะเบียนรับเสื้อที่ระลึก บริเวณอาคารเอนกประสงค์เขาตาแป้น                                                     
08.00 น.      - พิธีกรเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมงาน เข้าสู่บริเวณงาน และจัดขบวนจักรยาน  
08.00 น.      - เคารพธงชาติ พิธีกรเรียนเชิญประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

     คณะกรรมการจัดงาน ร่วมกระท าพิธีปล่อยตัวนักข่ีจักรยาน (กดแตรปล่อยตัว นักปั่นจักรยาน) 
11.00น.      -  นักปั่นจักรยานกลับเข้าสู่เส้นชัย 
12.00 น.      - รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 

หมายเหตุ 
1. ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
2. ผู้ประสานงาน นายเสกสรร  สิงห์วรรณุรัตน์ โทร. 062-4729102 

 
 
 

 

 


