
ใบสมัคร 
โครงการสานพลังทองถิ่นไทยถวายพอของแผนดิน เดิน – วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอน 

เฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดเพชรบุร ี

วันอาทิตย ที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 06.00 น. ณ จุดชมวิวชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุร ี
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ-สกุล .....................................................................................เลขประจำตัวประชาชน..............................................................  
เพศ         ชาย          หญิง    วัน/เดือน/ป เกิด ...........................................................................อาย ุ.................................ป 
ทีอ่ยู……………………….........................................................................................................................โทร...................................... 
กรณีฉุกเฉินติดตอ........................................................ความสมัพันธ..................................................โทร...................................... 
ประเภทการสมัคร   (ทำเคร่ืองหมาย  หนาประเภทที่ตองการสมัคร) 
 ประเภท : ฟนรัน (Fun Run)  ระยะทาง 6 กม. (ไมจำกัดเพศ และอาย ุไดรับเหรียญท่ีระลกึทุกคน)     
 ประเภท มินิมาราธอน (Mini Marathon)  ระยะทาง 10.5 กม. แยกชาย-หญิง และแบงรุนอายุการแขงขัน ดังน้ี 
      อายตุั้งแต 16 - 29 ป   อาย ุ30 - 39 ป   อายุ 40 - 49 ป   อายุ 50 - 59 ป   อายุ 60 ป ขึ้นไป    
 ประเภทท่ัวไป คาลงทะเบียน 500 บาท ประกอบดวย 
                1) คาสมัคร คนละ 150 บาท (ไมหักคาใชจาย นำไปสมทบกองทุนการศึกษาฯ) 
                2) คาเสื้อ เหรียญที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน คนละ 350 บาท 
 ประเภท VIP คาลงทะเบียน 1,000 บาท ประกอบดวย 
       1) คาสมคัร คนละ 300 บาท (ไมหักคาใชจาย นำไปสมทบกองทุนการศึกษาฯ) 
            2) คาเสือ้ เหรียญที่ระลึก และคาใชจายอ่ืน คนละ 700 บาท 
การชำระเงิน  เงินสด  โอนเขาบัญชธีนาคารกรุงไทย 678-7-43729-3  
ชื่อบัญช ี“เพชรบุรี เดิน-วิ่ง มินิฮาลฟมาราธอนฯ” เมือ่วันท่ี.................................................  
ขนาดเสื้อ (โปรดระบุ)................................... 
ขนาดเสื้อ (นิ้ว) XS (34) S (36) M (38) L (40) XL (42) XXL (44) XXXL (46) 
 รับเสื้อดวยตนเอง ณ ทีท่ำการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใกลบาน (โปรดระบุ เทศบาล/อบต............................................) 
     วัน เวลา จะแจงใหทราบทาง Web page/face book สำนักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดเพชรบุร ี
  สงทางไปรษณีย (คาสง 50 บาท) ที่อยู ……………………………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………  รหัสไปรษณีย ........................................................... 
         คำรับรองของผูสมัคร 
  ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง และขาพเจามีสภาพรางกายสมบูรณพรอมเขารวมกิจกรรมทีส่มคัร
และจะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งกอนแขงขัน ระหวางแขงขัน และหลังการแขงขัน ขาพเจา 
จะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ อีกท้ังยินดีแสดงหลักฐานพิสูจนตนเองตอคณะผูจัดและยินยอมใหคณะผูจัดถายภาพหรือ
ภาพยนตรเพ่ือบันทึกการแขงขันและถือเปนสิทธิ์ของคณะผูจัดงานในครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ตองยกเลิกทั้งหมดหรือ 
บางสวนอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางธรรมชาติหรือภาวะอื่นใดก็ตาม ขาพเจายินดีใหนำเงินคาสมัครเพ่ือสมทบ
ทุนการศึกษาฯ โดยมติองคืนใหแกขาพเจาแตอยางใด 
 
 ลายมือชื่อ............................................ผูสมัคร  ลายมือชื่อผูปกครอง..................................................(กรณีอายุตำ่กวา 15 ป) 
     (.....................................................)    (..............................................) 
 วันท่ี........................................................        วันที่.............................................................. 
 
 
สำหรับเจาหนาที่รับสมัครเทานั้น 
ไดรับเงนิคาสมัครและคาเส้ือฯ แลว จำนวน..........................บาท (...........................................................) เม่ือวันท่ี....................  
 
   ลงช่ือ 

            (................................................................) 
ตำแหนง.................................................................................. 



 

1. ประเภทฟนรัน ระยะทาง 6 กิโลเมตร 

 

 

 2. ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร           

    

 

- ประเภทมินิมาราธอน จำนวน 10 รางวัล โดยแบงเปน 

ชวงอายุละ 2 รางวัล (ชาย 1 รางวัล หญิง 1 รางวัล) และ   

  ไดรับเหรียญท่ีระลึกทุกคนเม่ือเขาเสนชัย 

- ประเภทฟนรัน ไดรับเหรียญท่ีระลึกทุกคน  

 

 

1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด หามนักวิ่งท่ี 

ไมรูแพ - ชนะ ไมมีน้ำใจนักกีฬา เชน โกงอายุ , วิ่งลัดเสนทาง 

ลงแขงขันโดยเด็ดขาด 

2. นักวิ่งตองผานจุด Check Point ครบถวน พรอมแสดง

สัญลักษณ 

3. นักวิ่งตองติดหมายเลขประจำตัววิ่งไวท่ีหนาอกเสื้อมองเห็น

ชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการใหรางวัล 

ในกรณีท่ีหมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอรผิด หรือ 

เหตุอ่ืนท่ีทำใหไมสามารถพิจารณาไดวา ผูสมัครคนดังกลาว 

เขาแขงขันในประเภท/กลุมเพศใด 

4. นักวิ่งท่ีสมัครประเภท VIP ในกรณีเขาแขงขันประเภทมินิ

มาราธอนมีสิทธิ์ไดรับรางวัลดวย 

5. ผูไดรับรางวัลทุกประเภทตองแสดงบัตรประจำตัว

ประชาชนหรือบัตรท่ีทางราชการออกใหท่ีมีรูปถายและ 

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

 

วันอาทิตยท่ี 22 ธันวาคม  2562  ณ บริเวณจุดชมวิว

ชายหาดชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

 05.30 น.   - กิจกรรมวอรมอัพรางกาย 

 06.00 น.   – เช็คอินและปลอยตัวนักวิ่งประเภท 

        มินิมาราธอน ระยะ 10.5 กิโลเมตร 

 06.15 น.   – เช็คอินและปลอยตัวนักวิ่งประเภท 

         ฟนรัน ระยะ 5 กิโลเมตร 

 08.00 น.   - เริ่มมอบถวยรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชาย หญิง 

อายุ 16 – 29 ป อาย ุ16 – 29 ป 

     30 – 39 ป     30 – 39 ป 

    40 – 49 ป    40 – 49 ป 

    50 – 59 ป    50 – 59 ป 

    60 ป ข้ึนไป     60 ป ข้ึนไป 

ประเภทการแขงขัน 

- ไมจำกัดเพศ ไมจำกัดอายุ และไมมีรางวัล 

กรณีอายตุ่ำกวา 15 ป ตองไดรับความยินยอม 

จากผูปกครอง 

 

รางวัลการแขงขัน 
1. ตองมีอายุตรงตามกลุมอายุท่ีสมัคร 

    การนับอายุป พ.ศ. 2562 ลบดวยป พ.ศ. เกิด 

2. การพิสูจนอายุใชหลักฐานทางราชการตัวจริง 

3. ผูชนะรายงานตัวหลังเขาเสนชัยภายใน 15 นาที 

     

กฎกตกิาการแขงขัน 

กำหนดการแขงขัน 

อ่ืนๆ  

1. บริการน้ำด่ืมตามมาตรฐานการจัดการแขงขัน 

2. ซุมอาหาร เคร่ืองด่ืม บริการนักว่ิงหลังเขาเสนชัย 

3. มีรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแขงขัน 

4. สถานท่ีจอดรถ (โปรดนำรถเขาจอดกอนเวลา 05.00 น. )

หลังจากนัน้ใหจอดลานจอดรถตรงขาม Makro ชะอำ) 

 

 

 

 



 เส้นทาง

เส้นทางวิง 6 กิโลเมตร 

สถานที่จอดรถ 

- โปรดนำรถเขาจอดบริเวณชายหาด 

กอนเวลา 05.00 น. 

- หลังเวลา 05.00 น. ใหจอดลานจอดรถ

ตรงขามหาง Makro สาขาชะอำ 

เส้นทางวิง .  กิโลเมตร 


