ใบส$คร

หมายเลขfม

แรล)การ,ศล .ใจของเรา...เขา...และเธอ ค6ง7 12
ตอน... Ultraman Run & Trail
(เฉพาะเ&าห(า))
ก:งเทพฯ – >ทยา @น7 11 -12 พฤษภาคม 2562 ณ…สวนนง.ช 0ทยา
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EความFนGขอสHครเ9าIวมการแKงLนแรลN คOง) 12/2562
พPอมQระRาสHคร
FมGตHมIกJ Sนละ 10,000 บาท )0ก 3Cาน + อาหาร 3 Uอ + VตรWหXบ Utraman Run 1 Cาน*
(เYม LOGO ของCานลงใน[ดประชา\ม0น]^างๆ)
`เศษXบ cน Utraman + \ตdประหลาด 1 eด ^อ fม
FมKวไป Sนละ 5,500 บาท )0ก 3 Cาน + อาหาร 3 Uอ + VตรWหXบ Utraman Run 1 Cาน*
`เศษXบ นาgกา Ultraman 1 เhอน ^อ fม
WหXบiIวมทางเYม

เสOมเPยงเQมRานละ 1,500 บาท / เjยง/1Cาน (กรkมากกlา 3 Cาน^อfม)

*ในการสHครfมแรลN ทางสมาคมEVตรmง Ultraman Run&Trail ฟo 1 ใบ ^อ 1 fม
(กpณากรอกรายละเrยดในเอกสารงานmงเYมเsม 1 ใบ ^อ 1 iสHคร) CานสามารถIวมงานmงไv WหXบ ระยะ 3 หhอ 6 กม.
หากfมของCานwองการ xงyอVตรmงเYมไvตามรายละเrยดvานzาง{ `เศษXบ ห(ากาก Ultraman 1 |นฟo ^อ Vตร 1 ใบ
}ตราRาสHครการmง

เ~กอาÄกlา 12 ราคา 600 บาท Åนวน ___ ใบ
iใหÇ ราคา 750 บาท Åนวน ___ ใบ
Challenge เฉพาะระยะทาง 12 และ 16 Éโลเมตร ราคา 900 บาท Åนวน ___ ใบ
รวมSาส$ครและSาใTUายเQมเVนเWน _______________ บาท

พPอมÑน{ไvQระเÖนโดยÜานVญà ธ.กpงเทพฯ สาขาãรวงå เลข) 147-450283-6
çอVญà “สมาคมXตสาหกรรมของเZนไทย”
éงใบสHครมาèงโทรสาร 0-2236-4864 และหากEการเปNยนแปลงจะแ&งใêiสHครทราบëนf
รายละเrยดการแKงLนจะแ&งใêทราบzวงห(าíอนการแKงLน 1 \ปดาì
çอiแนะî_____________________________ ลงçอiสHคร________________________________
สอบถามรายละเ\ยดเQมเHม
Hด^อ_ณXไรวรรณ `นนาค โทร. 081-6205554 แฟกc 0-2236-4864
_ณdeศา เจOญ>นg โทร. 098-8269822

ใบส$ครงาน Ultraman Run&Trail

หมายเลขiสHคร

12 พ.ค.62 สวนนงhช Pa3aya
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ก:ณาเvอกประเภทการส$คร
⃝ Kids Race (600 บาท)

⃝ Adult Race (750 บาท)

⃝ Challenge Race: เฉพาะระยะทาง 12 และ 16 Éโลเมตร (900 บาท)

⃝ ระยะทาง 6 Éโลเมตร

⃝ ระยะทาง 12 Éโลเมตร

ก:ณาเvอกระยะทางwง
⃝ ระยะทาง 3 Éโลเมตร

⃝ ระยะทาง 16 Éโลเมตร

ก:ณาเvอกแบบเxอ7Rานyองการ (z{ปแบบเxอไ|ในเอกสารแนบ)
⃝ เúอลายùลตPาแมน.

⃝ เúอลายùลตPาแมนทาโI

⃝ เúอลายเ&าแûùลตPา

⃝ เúอลายùลตPาแมนüด

⃝ เúอลายùลตPาแมน Run & Trail (เฉพาะsize iใหÇ)

⃝ เúอลายùลตPาแมนออuบ

ก:ณาระ` Size เxอ7Rานyองการ
⃝ Size 6 (รอบอก 28 †ว)

⃝ Size 8 (รอบอก 30 †ว)

⃝ Size 10 (รอบอก 32 †ว)

⃝ Size 12 (รอบอก 34 †ว)

⃝ Size S (รอบอก 38 †ว)

⃝ Size M (รอบอก 40 †ว)

⃝ Size L (รอบอก 42 †ว)

⃝ Size XL (รอบอก 44 †ว)

⃝ Size 3XL (รอบอก 48 †ว)
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
⃝ Rาน}น~เvอกrบ RACE PACK ทางไปรษÄ ÅระเWนเQม 50 บาท (แบบลงทะเÇยน) เÉมsดtง 1 พฤษภาคม 62
⃝ Rาน7เjาÑวมงาน Rally ของสมาคม สามารถrบเxอในเTา@น7 11 พฤษภาคม 62

พPอมÑน{ไvQระเÖนโดยÜานVญà ธ.กpงเทพฯ สาขาãรวงå เลข) 147-450283-6
çอVญà “สมาคมXตสาหกรรมของเZนไทย”
éงใบสHครมาèงโทรสาร 0-2236-4864

ยอดÅระเWนÖงหมด
................................... บาท

สอบถามรายละเ\ยดเQมเHม
Hด^อ_ณXไรวรรณ `นนาค โทร. 081-6205554 แฟกc 0-2236-4864
_ณdeศา เจOญ>นg โทร. 098-8269822

