ใบสมัครแข่ งขันโบว์ ล่ งิ กระชับสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 18
สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
ร่วมกับสมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิ ษฐ์ไทย

วันอาทิตย์ ท่ ี 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 น. - 14.30 น.
ณ Blu-O Rhythm & Bowl ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน
ชัน้ 5 ถนนพระราม 1 ปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
********************
บริ ษัท /หจก......................................................................
ที่อยูเ่ ลขที่............หมูท่ ี่..................ถนน..............................
ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต...............................
จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์............................
โทรศัพท์.............................โทรสำร...................................
ขอสมัครเข้ ำร่วมกำรแข่งขัน จำนวน............................ทีม
ชื่อทีม................................................................................
ชื่อผู้เล่ น :1...............................................................เพศ.................
2...............................................................เพศ................
3...............................................................เพศ ..............
ขอเลือกรอบการแข่งขันเวลา
10.30 น.
11.30 น.
( กรุณาเข้าร่วมแข่งขันให้ตรงรอบที่จองด้วย)
พร้อมนี้ ได้ชาระเงิ นค่าสมัคร จานวน……………บาท

ผูใ้ ห้การสนับสนนุ ทีม V.I.P

สภาองค์ การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย
ร่ วมกับ
สมาคมนายจ้ างอุตสาหกรรมเส้ นใยประดิษฐ์ ไทย

บริ ษทั ธำมรงค์ จำกัด
บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จากัด
บริษัท เจียมพัฒนาซินเธทิค ไฟเบอร์ จากัด

บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ จากัด

ชาระโดย

เงินสด
เช็คสั ่งจ่ายสภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบ
การค้าและอุตสาหกรรมไทย
โอนเข้าบัญชีสภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบ
การค้าและอุตสาหกรรมไทย
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนหลังสวน
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 082-2-49044-1
โปรด Fax ใบ Pay In พร้ อม ภพ.20 ไปที่แผนกบัญชีเพื่อออก
ใบเสร็ จ ทีห่ มำยเลขโทรสำร 02-651-9181

หมายเหตุ
สภาองค์การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย

เสียภาษีเงินได้ พงึ ประเมินมาตรา40 (8) แห่ งประมวลรัษฎากร
จึงไม่ อยู่ในข่ ายที่จะต้ อง ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคาสั่งสรรพากร
ที่ ท.ป. 4/2528 ข้ อ 8 (2) ซึ่งมีผลบังคับใช้ ต้ังแต่ วนั ที่ 26 กันยายน 2528

บริษัท ธำมรงค์ จำกัด

บริ ษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด

บริ ษัท เลอศักดิ์ เอ็นจิเนียริ่ ง จำกัด

วันอาทิตย์ ท่ ี 12 พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 น. - 14.30 น.
ณ Blu-O Rhythm & Bowl
ศูนย์ การค้ าสยามพารากอน ชัน้ 5
ถนนพระราม 1 แขวง/เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330

วัตถุประสงค์
 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและเพื่อหา
รายได้สนับสนุ นกิจกรรมของสภาองค์การนายจ้าง
ผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย และ
สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย

กาหนดการแข่งขัน
วันอาทิตย์ ท่ ี 12 พฤษภาคม 2562
10.00 น. - ลงทะเบียน
10.30 น. - พิธีเปิ ดกำรแข่งขัน
- ดำเนินกำรแข่งขัน
- ประกำศผลและมอบรำงวัลเมื่อสิ ้นสุดกำรแข่งขัน

กติ กาการแข่งขัน
แข่งขัน

ประเภททีมๆ ละ 3 คน ไม่จำกัดเพศและอำยุ
กำรแข่งขัน คนละ 3 เกมส์
(ระบบพินล้ มคู่ = สไตร์ ค, คี่ = สแปร์ )
กติกำเป็ นไปตำมกติกำกำรแข่งขันทัว่ ไป และให้ คณะ
กรรมกำรจัดกำรแข่งขันเป็ นผู้ชี ้ขำดและถือเป็ นทีส่ ดุ

ค่าสมัคร
➢ ทีมกิตติมศักดิ์
ทีมละ 10,000 บาท
➢ ทีมบุคคลธรรมดำ ทีมละ 4,000 บาท
(รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% แล้ ว)

รางวัล

สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

ถ้ วยรางวัลประเภททีม
1. รางวัลชนะเลิ ศ ประเภททีม คะแนนสูงสุด
ถ้วยรางวัล พลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิ งแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2. รางวัลรองชนะเลิ ศ ประเภททีม อันดับ 1
ถ้วยรางวัล นายจริ นทร์ จักกะพาก
ปลัดกระทรวงแรงงาน
3. รางวัลรองชนะเลิ ศ ประเภททีม อันดับ 2
ถ้วยรางวัล นายวิ วฒ
ั น์ ตังหงส์
อธิ บดีกรมสวัสดิ การและคุ้มครองแรงงาน
4. รางวัลรองชนะเลิ ศ ประเภททีม อันดับ 3
ถ้วยรางวัล นายอนันต์ชยั อุทยั พัฒนาชีพ
เลขาธิ การสานักงานประกันสังคม
ถ้ วยรางวัลประเภทบุคคล
1. รางวัลชนะเลิ ศ บุคคล 3 เกมส์ คะแนนสูงสุด ชาย
ถ้วยรางวัล นายฐาปบุตร ชมเสวี
อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงาน
2. รางวัลชนะเลิ ศ บุคคล 3 เกมส์ คะแนนสูงสุด หญิ ง
ถ้วยรางวัล นายสุทธิ สุโกศล
อธิ บดีกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
3. รางวัลชนะเลิ ศ บุคคล เดี่ยวสูงสุด ชาย
ถ้วยรางวัล นายสุพนั ธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4. รางวัลชนะเลิ ศ บุคคล เดี่ยวสูงสุด หญิ ง
ถ้วยรางวัล นายสมพงศ์ นครศรี
ประธานกิตติมศักดิ ์สภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
5. รางวัลรองชนะเลิ ศ บุคคล เกมส์เดี่ยวสูงสุด ชาย
ถ้วยรางวัล ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ ชยั
ประธานสภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
6. รางวัลรองชนะเลิ ศ บุคคล เกมส์เดี่ยวสูงสุด หญิ ง
ถ้วยรางวัล นายสุวฒ
ั น์ สุวิชานิ จกุล ประธานจัดงาน /
ประธานสมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย
7. รางวัล บู้บี้ ถ้วยรางวัล นายหิ น นววงศ์ ประธานจัดงาน/
รองประธานสภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
หมายเหตุ: ท่ านที่ได้ รับรางวัลแล้ วจะไม่ สามารถรั บรางวัลอื่นอีก

คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
สภาองค์ การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย

การสมัคร
ส่ งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ท่ ี
สานักเลขาธิการ คุณอัมพลิกาณ์ , คุณเพ็ชรัตน์
โทรศัพท์ :
02- 651-9182-3, 02-651-9164-5
โทรสาร:
02- 651-9181
E-mail:
econ@econthai.com

นายหิน นววงศ์
นางกุสุมา จันทร์ วภิ าสวงศ์
นางสาวราตรี นาคะสุวรรณ
นายนาชัย เผือนพิพัฒน์
นายเกษม มหัทธนทวี
นายนพพร เลาหคุณากร
ดร. เพ็ญศรี พัทธ์ วิวัฒนศิริ

นายสุวรรณ สุขประเสริฐ
นายสนั่น อ้ นประดิษฐ
นายสรั ลวิชญ์ ศานติยานนท์
นายสุรชัย ปลั่งสมบัติ
นายธนภัทท์ คูตรี สุคนธ์
นายเฉลิมชาติ การุ ญ
ดร.ภาณุ ถนอมวรสิน

นายสุวัฒน์ สุวิชานิจกุล
นายสมคิด รั ตนประภาพร
นายสนั่น อ้ นประดิษฐ
นายมนูญ แขวงแดง
นายรั งสรรค์ บุญประเทือง
นายธันว์ เทพ สูญสิน้ ภัย

นายเจน นาชัยศิริ
นายจิตติคุณ เจียมพิทยานุวัฒน์
นายอิสระ อยู่สบาย
นางสาวอรุณี บัวประดับกุล
นายสาราญ บูรณะ

สมาคมนายจ้ างอุตสาหกรรมเส้ นใยประดิษฐ์ ไทย

ชื่อภาษาอังกฤษว่า EMPLOYERS’ CONFEDERATION
OF THAI TRADE AND INDUSTRY ชื่อย่อว่า ECONTHAI
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ์ 2518 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2537 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมการ
ศึกษาและการแรงงานสัมพันธ์เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายจ้างกับนายจ้าง องค์กรนายจ้างกับองค์กรลูกจ้าง
องค์กรนายจ้างทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันมี
สมาชิกประเภทสมาคมนายจ้าง 27 สมาคม สมาชิกสมทบ
(บริษัทห้างร้าน) 400 กว่าแห่ง ประธานสภาฯ
ดร. เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย

สมาคมนายจ้างอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย

ชือ่ ภาษาอังกฤษว่า THE EMPLOYERS’ ASSOCIATION
OF THAI MAN-MADE FIBER INDUSTRIES ชื่อย่อว่า
ETMF ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2525 สานักงาน
ตัง้ อยู่ ณ อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 9 ห้องแอล เลขที่
128/110 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการแสวงหาและ
คุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่งเสริมความ
สัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และระหว่าง นายจ้าง
กับนายจ้างด้วยกัน ดาเนินกิจการโดยไม่เกี่ยวกับการเมือง
ประธานสมาคมฯ นายสุวัฒน์ สุวิชานิจกุล

คณะที่ปรึกษา
นายสมพงศ์ นครศรี
นายถวัลย์ จันพรพงษ์
ดร.สมศักดิ์ ถนอมวรสิน
ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์
ดร.ธนิต โสรั ตน์
นางวีณา ตันตยานนท์ กุล
นายเจน นาชัยศิริ
นายณรงค์ สกุลศิริรัตน์
นายธนา ไชยประสิทธิ์
นางนิรมล รุจริ าโสภณ
นายมังกร ธนสารศิลป์
นายวรพงษ์ รวิรัฐ
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
นายสมศักดิ์ ศรี สุภรวาณิชย์
ดร.สุรชัย โฆษิตบวรชัย
นพ. สุชัย หยองอนุกูล
นายอภิชติ ประสพรั ตน์

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายธารง คุโณปการ
ศ. ดร. จาเนียร จวงตระกูล
นายสม ศุภนคร
นายซุลปิ น สีแสงฟ้ า
นายสายัณห์ จันทร์ วิภาสวงศ์
นายชวลิต อาคมธน
นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ
นายเธียรชัย มหาศิริ
นายบารุ ง รามศรี
นางมยุรี ดิฐภักดีชล
นางวรรณา ดุลยาสิทธิพร
นายสนั่น อ้ นประดิษฐ
นายสมเกียรติ อานวยพรสกุล
ดร. สุดาวรรณ สมใจ
นายวิเชียรโชติ ส่ งภากรรั ตน์
นายเสมอ เรืองสิริพงศ์

คณะกรรมการอานวยการ
สภาองค์ การนายจ้ างผู้ประกอบการค้ าและอุตสาหกรรมไทย
สมาคมนายจ้ างอุตสาหกรรมเส้ นใยประดิษฐ์ ไทย

