
 
แบบฟอร์มลงทะเบียนเพื่อร่วมกจิกรรมป่ันจักรยาน (Registration Form) 

 “ป่ันเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015” วันที่ 11 ธันวาคม 2015 
โดยชาวไทยในเดนมาร์ก ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน 

 
โปรดกรอกข้อมูลทุกช่องท่ีมีเคร่ืองหมาย * (Please fill in all the blank with * sign) 
   *( ) ต้องการเข้าร่วมป่ันจักรยาน (Participate in cycling)   
   *( ) ต้องการร่วมงานโดยไม่ป่ันจักรยาน (Attend the Event but not cycling, i.e. friends/family members)  
 
*1. ค าน าหน้าช่ือ: (Title):   ( ) นาย/ Mr. ( ) นาง/ Mrs. ( ) นางสาว/Miss ( ) ด.ช./Master  ( ) ด.ญ/Miss  

เพศ (Sex):  ( ) ชาย (Male)  ( ) หญิง (Female)  อายุ (Age): ……….. ปี (Years)   
*2. ช่ือ (Name) : ................................................... นามสกุล (Surname): ...................................................... 
*3. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชนไทย (Thai ID card no.) : ..................................................................... 
หรือ หมายเลขหนังสือเดินทางไทย (or Thai passport no.) : .......................................................................... 
 4. หมายเลขประจ าตัวบนบัตรเหลืองของเดนมาร์ก (CPR. nr.) : .................................................................. 
*5. ท่ีอยู่ท่ีตดิต่อได้ (Contact address): ........................................................................................................... 
   โทรศัพท์ (Tel. no): …......……………… อีเมล์ (E-mail): …………………………............................. 
6. หมู่เลือด (Blood group, if known): .......................................................................................................... .. 
7. โรคประจ าตัว (Health problem, if any): .....................................................................................................  
*8. ช่ือ+โทรศัพท์ผู้ท่ีตดิต่อกรณีฉุกเฉิน (Name and Emergency phone no.): ................................................ 
*9. หลักฐานประกอบการสมัคร (เลือกแนบเอกสารอย่างใดอย่างหน่ึงได้) Attach one of the following 
documents: กรุณาท าเคร่ืองหมาย X ในช่องที่เลือก (Please put “X” in one of the bracket) 

( ) ส าเนนาหนงงสอเเนดนิาางทาย (Thai passport)      ( ) ส าเนนาหนงงสอเเนดนิาาง (Others’ passport) 
( ) ส าเนนาบงตรประจ าตงวประชาชนทาย (Thai ID card) ( ) ส าเนนาบงตรเนหลอเงขเงเนดนมาร์ก (Sundhedskort) 

*10. จักรยาน (Bicyle): ( ) ฉงนมีและจะน าจงกรยานมาปง่นเนเง (I have my own bike and will bring it to the Event) 
               ( ) ฉงนจะทปหาเนชา่เนเงตเ่ทป (I will acquire it by myself later) 
     ลงช่ือ (Signature) ………………………………………………………. 
หมายเหตุ   (Remarks) 
1. แบบลงาะเนบียนนีใ้ช้ส าหรงบผู้าี่จะร่วมปง่นจงกรยานและผู้าี่จะมาร่วมงานโดยทมป่ง่นจงกรยาน (This form is for those who will be 
cycling in the “Bike for Dad” event on Fri.11 Dec. 2015 and those who want to attend without cycling) 
2. สมาชิกในครเบครงวขเงคนทายและเนพอ่เนชาวตา่งชาติาี่รงกประเนาศทายสามารถสมงครเนข้าร่วมปง่นจงกรยานทด้ (Family members of 
Thais and all Friends of Thailand in Denmark can apply to bike for this event) 
3. ดาวน์โหลดใบสมงครทด้าี่ www.thaiembassy.dk (Registration form is available on www.thaiembassy.dk) 
4. สง่แบบลงาะเนบียนนีใ้ห้สถานเนเกเงครราชาตูฯ โดยวธีิ 4.1หรอเ 4.2  Send this form by either of the following means 4.1/4.2:  

4.1 สง่แบบฟเร์มด้วยตนเนเงาี่สถานเนเกเงครราชาตูฯ (self delivery at the Embassy during office hours) 
4.2 สง่ผา่น info@thaiembassy.dk ตามก าหนดเนวลา (sent  via info@thaiembassy.dk) 

* 5. กรุณาแนบรูปถ่ายและเอกสารประกอบข้างต้นภายในวนัที่ 30 พ.ย. 58 เพื่อให้การลงทะเบียนสมบูรณ์และได้รับสิทธิ
ครบถ้วนในภายหลงั (Please affix a photo and required document by 30 Nov. to be entitled to all the rights 
given to in the Event) 
* 6. ลงทะเบียนก่อนวันที่ 29 ต.ค. 58 เพื่อรับเสือ้ยดืพระราชทาน หลงัจากวันดังกล่าวยงัสามารถลงทะเบียนได้จนกว่าจะปิดรับ 
แต่อาจไม่ได้รับเสือ้พระราชทาน ขนาดของเสือ้ไม่สามารถก าหนดได้ (Registration before 29 Oct. to receive the Event t-shirt. 
Later registration is welcome but t-shirts may not be available. Please note that preferred sizes of t-shirt may be 
unavailable) จ านวนเนสอเ้และขนาดมจี านวนจ ากงด จงดสรรตามข้เก าหนดขเงสว่นกลางและตามล าดงบการลงาะเนบยีน 
* 7. โปรดติดตามข้เมลูเนพิ่มเนติมาางเนว็บทซต์ตเ่ทป (Please follow info updates to be published via the Embassy’s website.) 
ติดตเ่สเบถามทด้าาง info@thaiembassy.dk 

รูปถ่ายหน้าตรง  
ทมส่วมแวน่ด า  
ทมส่วมหมวก  
ถ่ายทมค่วรเนกิน  
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