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ใบสมัคร/ ENTRY FORM 

เงือ่นไขการรับสมัคร (กรุณาท าเคร่ืองหมายถูก)/ Conditions of entry (Please tick where apply) 
  เยาวชนผู้สมัครจะตอ้งไม่เคยเขา้ร่วมอบรมโครงการนี้มาก่อน  

             Applicants must not have attended this training program before. 
  อายุ 8-11 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2552 - 2555)/ 8-11 Years old (Born in 2009 - 2012) 
  ส่วนสูงระหว่าง 125–150 ซม./ Height between 125-150 cm. 
  ไม่เป็นโรคประจ าตัวทีเ่ป็นอุปสรรคตอ่การอบรม/ Do not have infectious diseases that hinder training  

ขอ้มูลผู้สมัคร/ Applicant Information 
 

ชื่อผู้อบรม/ Name ______________________ นามสกุล/ Surname __________________________________ 
เพศ/ Sex _________ วันเดอืนปีเกิด/ Date of Birth _________________ ส่วนสูง/ Height _______ซ.ม./ cm. 
น ้าหนัก/ Weight ________ ก.ก/ Kg.  โรคประจ าตวั/ Health problems (…) ไม่มี/ No   (…) มี โปรดระบุ/ 
Yes, Specify ________________________________  ตาบอดสี/ Color blindness (…) ไม่มี/ No   (…) มี/ Yes 
ก าลังศึกษาอยูท่ีโ่รงเรียน/ School ______________________________________ ระดบั/ Grade _____________ 
ความสามารถพเิศษทีมี่ความโดดเด่น/ Special talent ________________________________________________ 
ทีอ่ยูปั่จจุบัน/ Address _______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 

ขอ้มูลผู้ปกครอง/ Parent Information 
 

ชื่อผู้ปกครองทีท่ าการสมัคร/ Parent’s Name____________________________________________________  
มีความสัมพนัธเ์ป็น/ Relationship___________________ โทรศัพท/์ Telephone _______________________
โทรศัพทมื์อถือ/ Mobile Phone__________________________ โทรสาร/ Fax. _________________________    
ทีอ่ยู/่ Address (…) ทีเ่ดยีวกับผู้สมัคร/ Same as the applicant’s    (…) อื่นๆ ระบุ/ Different, please specify  
___________________________________________________ E-Mail :_________________________________ 
ขา้พเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทัง้หมดเป็นความจริงทุกประการ และยินดีใหผู้้สมัครเขา้ร่วมโครงการนี้ 
ดว้ยความสมัครใจ/ I certify that the above statements are all true, and the applicant wishes to participate  
in the program voluntarily.       
               ลงชื่อ / Signature______________________ ผูป้กครอง / Parent 
                  ( _______________________) 

                                                           Date_____ /____________/________ 
ส่วนของเจา้หน้าที/่ For Staff Only 

วันที ่1 การร่วมกิจกรรมฝึกอบรม ก าหนดวันที่ ..................................................... 
วันที ่2 กิจกรรมทดสอบเวลา ก าหนดวันที ่............................................................ 

หมายเหตุ – วันฝึกอบรมอยูใ่นช่วงเดอืนมีนาคม 2563 (เฉพาะเสารห์รืออาทติย)์ 
– กิจกรรมทดสอบเวลาอยูใ่นช่วงเดอืนพฤษภาคม 2563 
– ค่าสมัคร 2,500 บาท/ทา่น ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิในทุกกรณี** 
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ระเบียบการรับสมัคร 

1. การสมคัรใช้ระบบ “ผู้สมคัรก่อนได้รับสิทธ์ิก่อน” 
2. ผู้สมคัรจะต้อง ไม่เคย เข้ารับการอบรมในโครงการ Junior Go-Kart Training มาก่อน 
3. ต้องมีอาย ุ8-11 ปี (ค านวณโดยการใช้ 2563 - พ.ศ. เกิด) 
4. มีสว่นสงูอยู่ระหวา่ง 125 – 150 ซ.ม. 
5. ต้องไมม่ีโรคประจ าตวัท่ีเป็นอปุสรรคแก่การอบรม เชน่ ตาบอดสี หรือโรคประจ าตวัอื่นๆ 
6. สถานท่ีจดักิจกรรมฝึกอบรมฯ  ณ สนามรถคาร์ทในร่ม ชัน้ 2 อาร์ซีเอ พลาซา่ ถนนพระราม 9 

 

หลักฐานการสมัคร  
1. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ สจิูบตัร 1 ชดุ 
2. รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิว้ 1 รูป 

 

สรุปสิทธิประโยชน์และอุปกรณ์ที่น้องๆ จะได้รับ ได้แก่ 
1. ชดุขบัมาตรฐาน 1 ชดุ 
2. หมวกนิรภยั 
3. เสือ้ทีเช๊ิต 
4. หมวกแก๊ป 
5. อาหารกลางวนัทัง้ 2 วนั 
 

ตดิต่อเจ้าหน้าที่ 
- ผู้จดัการโครงการฯ คณุอภิรักษ์ เผ่าเจริญ โทรศพัท์ 081-665-2395 

- ผู้ช่วยผู้จดัการโครงการฯ คณุพีรพล จนัทะโก โทรศพัท์ 085-174-8800 

- ส านกังาน บริษัท เอเช่ียนมลัตสิปอร์ตฯ #ตอ่ ฝ่ายกิจกรรมรถคาร์ทเยาวชน 02-910-0258-9 
 
 

                    






