


    
ใบสมัคร (Entry Form) 

สานพลังท้องถิน่ไทย ถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2563  
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต าบลบางลึก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 โปรดกรอกข้อความใหส้มบรูณ์ (Please Print or Write Clearly) 

ช่ือ (Name)......................................................................วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth).............../................./............................. 

สัญชาติ (Nationality)...............เพศ (Sex)  ชาย  (Male)  หญิง (Femal)  สังกัดทีม/ชมรม (Team Club)............................. 
ที่อยู่ (Address).................................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์..................................................เบอรโ์ทรศัพท์ (Tel)...................................................................................................... 

กลุ่มประเภทการแข่งขัน (Running Categories) 

มินมิาราธอน 14 กม. /Mini Marathon 14 K.M. 
ค่าสมัคร 400 บาท 

(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 150 บาท 
สนับสนุนค่าเสื้อและเหรียญที่ระลึกและอ่ืนๆ  250 บาท)      

เดิน-วิ่ง ฟันรัน 5 กม. /Fun Run 5 Km. 
ค่าสมัคร 350 บาท 

(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 100 บาท 
สนับสนุนค่าเสื้อและเหรียญที่ระลึกและอ่ืนๆ  250 บาท)      

ชาย (Male) หญิง (Female) ชาย (Male) หญิง (Female) 
o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

ขนาดเสื้อ  
 SS (34”)     S (36”)    M (38”)    L (40”)    XL (42”)    XXL (44”)     

ค ารับรองผู้สมัคร : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์และสามารถลงแข่งขัน      
ในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใครหากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บทั้งก่อน
และระหว่างการแข่งขันอีก ทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือ 
ภาพยนต์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิก
ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสาเหตุสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใด ๆ ทางธรรมชาติหรือสภาวะอื่นก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบ
และยินยอมว่าจะไม่มีการคืนค่าสมัครให้ข้าพเจ้าทั้งสิ้น 
 

(ลายมือช่ือ).........................................................ผู้สมัคร 
           (......................................................)ตัวบรรจง 
   วันท่ีสมัคร............./......................./.................. 

(ลายมือช่ือผู้ปกครอง).............................................................ในกรณีเยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปี 
      (..........................................................)ตัวบรรจง 

   วันท่ีสมัคร............./......................./.................. 

……………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………. 

โปรดน ามายืนยันในวันรับเสื้อ 

ช่ือ................................................................นามสกุล...................................................ขนาดเสื้อ.................................................. 
1.  กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต าบลบางลึก 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

2.  สอบถามข้อมูลได้ที่ : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โทร. 0-7750-2487 ,089 729 1722 

ลงช่ือ.......................................................เจา้หน้าท่ีผูร้ับสมัคร สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................................... 

*ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทที่สมัคร 

หมายเลขใบสมัคร ................ 

หมายเลขใบสมัคร................ 

https://www.google.com/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjhz9C0vI7mAhUJzjgGHR9BD4IQwW4IFjAA&usg=AOvVaw043QkxWrfjLQPyw9m5YKhC
http://www.google.com/url?url=http://www.chumphon.go.th/2013/page/symbol/lang/1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjY7P3TvI7mAhVbzjgGHU-rCMAQwW4IFjAA&usg=AOvVaw2GzQCGtZapBc-VLpjmVav1
https://www.google.com/url?url=https://pt-br.facebook.com/chppao/posts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0zfacvI7mAhWXyDgGHRd6DpQQwW4IFjAA&usg=AOvVaw18d0rAuUjmvJ_hcbyTCLuq


    
ใบสมัคร VIP (VIP Entry Form) 

สานพลังท้องถิน่ไทย ถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ  
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันอาทิตย์ท่ี 12 มกราคม 2563  
ณ โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต าบลบางลึก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 โปรดกรอกข้อความใหส้มบรูณ์ (Please Print or Write Clearly) 

ช่ือ (Name)......................................................................วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth).............../................./............................. 

สัญชาติ (Nationality)..............เพศ (Sex)  ชาย  (Male)  หญงิ (Femal)  สังกัดทีม/ชมรม (Team Club)............................. 
ที่อยู่ (Address).................................................................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์..................................................เบอรโ์ทรศัพท์ (Tel)...................................................................................................... 

กลุ่มประเภทการแข่งขัน (Running Categories) 

มินมิาราธอน 14 กม. /Mini Marathon 14 K.M. 
ค่าสมัคร 1,000 บาท 

(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 750 บาท 
สนับสนุนค่าเสื้อและเหรียญที่ระลึกและอ่ืนๆ  250 บาท)      

เดิน-วิ่ง ฟันรัน 5 กม. /Fun Run 5 Km. 
ค่าสมัคร 1,000 บาท 

(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 750 บาท 
สนับสนุนค่าเสื้อและเหรียญที่ระลึกและอ่ืนๆ  250 บาท)      

ชาย (Male) หญิง (Female) ชาย (Male) หญิง (Female) 
o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

o รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
o รุ่นอายุ 19 – 29 ปี 
o รุ่นอายุ 30 – 39 ปี 
o รุ่นอายุ 40 – 49 ปี 
o รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 
o รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

หมายเหตุ ผู้สมัครเดิน- วิ่ง VIP เข้าแข่งขนัร่วมกับบุคคลทั่วไป  
ขนาดเสื้อ          SS (34”)     S (36”)    M (38”)    L (40”)    XL (42”)    XXL (44”)     

ค ารับรองผู้สมัคร : ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริง ซึ่งข้าพเจ้ามีร่างกายสมบูรณ์และสามารถลงแข่งขัน      
ในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใครหากเกิดอันตราย หรือบาดเจ็บทั้งก่อน
และระหว่างการแข่งขันอีก ทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์ตนเองต่อคณะผู้จัดและยินยอมให้ผู้จัดถ่ายภาพหรือ 
ภาพยนต์เพื่อบันทึกการแข่งขันและถือเป็นกรรมสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ต้องยกเลิก
ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งโดยสาเหตุสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใด ๆ ทางธรรมชาติหรือสภาวะอื่นก็ตาม ข้าพเจ้ารับทราบ
และยินยอมว่าจะไม่มีการคืนค่าสมัครให้ข้าพเจ้าทั้งสิ้น 
 

(ลายมือช่ือ).........................................................ผู้สมัคร 
           (......................................................)ตัวบรรจง 
   วันท่ีสมัคร............./......................./.................. 

(ลายมือช่ือผู้ปกครอง).................................................ในกรณีเยาชนอายุไม่ถึง 18 ป ี
      (..........................................................)ตัวบรรจง 

   วันท่ีสมัคร............./......................./.................. 

…………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………. 

โปรดน ามายืนยันในวันรับเสื้อ 

ช่ือ................................................................นามสกุล...................................................ขนาดเสื้อ.................................................. 
1.  กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดินเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล  

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ ต าบลบางลึก 
อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

2.  สอบถามข้อมูลได้ที่ : ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร โทร. 0-7750-2487 ,089 729 1722 

ลงช่ือ.......................................................เจา้หน้าท่ีผูร้ับสมัคร สังกัด อบจ./เทศบาล/อบต. .......................................................... 

*ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ตามประเภทที่สมัคร 

หมายเลขใบสมัคร................ 

หมายเลขใบสมัคร ................ 

https://www.google.com/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjhz9C0vI7mAhUJzjgGHR9BD4IQwW4IFjAA&usg=AOvVaw043QkxWrfjLQPyw9m5YKhC
http://www.google.com/url?url=http://www.chumphon.go.th/2013/page/symbol/lang/1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjY7P3TvI7mAhVbzjgGHU-rCMAQwW4IFjAA&usg=AOvVaw2GzQCGtZapBc-VLpjmVav1
https://www.google.com/url?url=https://pt-br.facebook.com/chppao/posts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0zfacvI7mAhWXyDgGHRd6DpQQwW4IFjAA&usg=AOvVaw18d0rAuUjmvJ_hcbyTCLuq


   
 

 
 

จังหวัดชุมพร ร่วมกับ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบลในพื้นที่จังหวัดชุมพร ขอเชิญร่วม 

 
กิจกรรมสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน  
เดิน – ว่ิง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 
วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563เวลา 05.00 น.ณ 

โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชด าริ 
ต าบลบางลึก อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 

รายละเอียดการแข่งขัน 
ระยะ รุ่นอายุ ชาย – หญิง ถ้วยรางวัล 

Fun Run 
5.0 Km 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
รุ่นอายุ 19 – 29 ป ี
รุ่นอายุ 30 – 39 ป ี
รุ่นอายุ 40 – 49 ป ี
รุ่นอายุ 50 – 59 ป ี
รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
 

อันดับ 1 - 4 

Mini Marathon 
14 Km 

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
รุ่นอายุ 19 – 29 ป ี
รุ่นอายุ 30 – 39 ป ี
รุ่นอายุ 40 – 49 ป ี
รุ่นอายุ 50 – 59 ป ี
รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

อันดับ 1 - 4 

ถ้วยรางวัล 
ประเภทฟันรัน (Funrun) ระยะทาง  5.0  km   

 

ประเภทมินิมาราธอน(Mini marathon) ระยะทาง  14 km     
**** 

 

เส้นทาง 

 วิ่งฟันรัน (Funrun)    5.0  km          

 
 วิ่งมินิมาราธอน (Mini marathon)  14  km     

 
 

การบริการ 

1. บริการน้้าดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุกๆ 2 กม.) 
    2. บริการอาหาร น้้าดื่มหลังเข้าเส้นชัย 
    3. บริการด้านสุขภาพและปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาลตลอดการ 
แข่งขัน 

    4. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภยั ตลอดเส้นทาง 
 
 

https://www.google.com/url?url=https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjhz9C0vI7mAhUJzjgGHR9BD4IQwW4IFjAA&usg=AOvVaw043QkxWrfjLQPyw9m5YKhC
http://www.google.com/url?url=http://www.chumphon.go.th/2013/page/symbol/lang/1&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjY7P3TvI7mAhVbzjgGHU-rCMAQwW4IFjAA&usg=AOvVaw2GzQCGtZapBc-VLpjmVav1
https://www.google.com/url?url=https://pt-br.facebook.com/chppao/posts/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi0zfacvI7mAhWXyDgGHRd6DpQQwW4IFjAA&usg=AOvVaw18d0rAuUjmvJ_hcbyTCLuq


ที่มาของกิจกรรม 

ปัจจุบันเด็กและเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษาจ้านวนมาก 
เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจนไม่เอื้อต่อการส่งบุตรหลานศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงขึ้น ซ่ึงหน่วยงานท่ีให้ความช่วยเหลือยังขาดทุนทรัพย์ 
และต้องการการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน ดังน้ัน กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจึงร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วน
ต้าบลแห่งประเทศไทยจัดโครงการ “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของ
แผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาส 
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซ่ึงเงินรายได้ท้ังหมดจะน้าไป
จัดต้ัง กองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิ
ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้
ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองจนจบขั้นสูงสุด
ตามอัตภาพ เพื่อเป็นพลังท่ีมีคุณภาพของประเทศ เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนสนใจการออกก้าลังกายเพื่อให้มี
สุขภาพท่ีดีเพ่ิมมากขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ 
3. น้าเงินรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติดีมีฐานะยากจน 
จากท้องถิ่นท่ัวประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา 
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ส้านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิ ร เ กล้ า เ จ้ า อยู่ หั ว  และมี ความจงรั กภั กดี ต่ อสถาบั น
พระมหากษัตริย์ 
 
 
 
 

ก าหนดการแข่งขัน 

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 
04.30 น.   เจ้าหน้าท่ีทุกหน่วยงานพร้อม 
05.00 น. นักว่ิงพร้อม/อบอุ่นร่างกาย Aerobic Dance 

และยดืกล้ามเนื้อ 
05.30 น.   เช็คอินนักวิง่เข้าจุดสตาร์ท 
06.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน (ประธานจัดงานกล่าว

รายงาน/ ประธานในพิธีกล่าวเปดิงาน) 
06.20 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตวันักวิ่ง 

Mini marathon ระยะทาง 14 km  
06.30 น. ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตวันักวิ่ง 

Funrunและระยะทาง 5 km 
07.00 น. นักว่ิงทยอยเข้าเส้นชัย 
07.30 น. พิธีมอบถ้วยรางวัล 
08.00 น. ปิดการแข่งขัน 

สถานที่แข่งขัน/ระยะทาง/ประเภทการแข่งขัน 

จุดเริ่มต้น และเส้นชัย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตาม
พระราชด้าริ ต้าบลบางลึก อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 

 วิ่งฟันรัน (Funrun)    5.0  km          
 วิ่งมินิมาราธอน (Mini marathon)   14  km     

กติกาการแข่งขัน 

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านจุด Check In ณ จุดเริ่มต้น และวิ่งตาม
เส้นทางที่ก้าหนดโดยผ่านจุด Check Point ครบถ้วน ทั้งนี้นักวิ่ง
ต้องติดเบอร์ไว้ด้านหน้าในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่พับหรือผิด
กลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นใดอันท้าให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัคร
คนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด ทั้งนี้การตัดสิน
ของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

การสมัคร/ลงทะเบียน 
รับสมัครลงทะเบียนวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 –16.30 น.
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
สมัครได้ที่ 
1. ส้านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร ศาลากลาง 
จังหวัดชุมพร ชั้น 1 ด้านทิศใต้ อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
โทร. 0-7750-2487 
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ส้านักงานเทศบาล และที่ทา้การ
องค์การบริหารส่วนต้าบล ทุกแห่ง  

(พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตวัประชาชนประกอบการรับสมัครด้วย) 

ค่าสมัครลงทะเบียน 

*วิ่งฟันรัน (Funrun) ระยะทาง  5  km   คนละ 350 บาท 
(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก  4พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 100 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน (ค่าเสื้อ
และเหรียญที่ระลึก)  250 บาท      
*วิ่งมินิมาราธอน(Mini marathon) ระยะทาง  14 km  คนละ 400 
บาท 
(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก  4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน 150 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน (ค่าเสื้อ
และเหรียญที่ระลึก)  250 บาท      
*ค่าลงทะเบียนส าหรับบุคคลทั่วไป (VIP) คนละ  1,000 บาท  
(เข้ากองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน750 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน (ค่าเสื้อ
และเหรียญที่ระลึก)  250 บาท      

การรับ BIB และเสื้อที่ระลึก 

    1. ผู้สมัครโปรดน้าหลักฐานการสมัครมารับ BIB และเสื้อที่ระลึก
ได้ที่สถานที่สมัครลงทะเบียนไว้ ในวันอังคารที่  7– วันพุธที่ 8 มกราคม 
2563 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) 

2. กรณีไม่ได้ไปรับ BIB และเส้ือที่ระลึกในวันและเวลาดังกล่าว สามารถ
ไปรับได้ที่ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่   ตามพระราชด้าริ ต้าบลบางลึก 
อ้าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 (เวลา 
13.00 – 18.00 น.) 

***ไม่มีการรับ BIB และเส้ือที่ระลึกหนา้งาน*** 



  






