
ใบสมัคร (Application Form)  “บึงกระจับมาราธอน” 
วันอาทิตย์ที่  ๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ณ  สวนสาธารณะบึงกระจับ  อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุร ี
 

โปรดกรอกข้อมูลจริงโดยละเอียดและบรรจง (Please complete this form clearly) 

ช่ือ – นามสกุล   (First/Last name)  ……………………………………………………………………….. วัน เดือน ปีเกิด (Date of Birth)  ……………………………  
อายุ (Age) ............... ปี   ที่อยู่ทางไปรษณยี์  (Address)  ………………………………………………………………………….………………………………………………… 
โทรศัพท์มือถือ (Mobile  Phone)  ………………………………..  E-mail  ……………………………………………………………………………………….…………………. 

ขอสมัครเข้าร่วมการแข่งขันประเภท   (I wish to apply) 
      Fun Run เดิน-วิ่ง ระยะทาง  5.40 กม.  (ค่าสมัคร  200 บาท) 
           ชาย                หญิง 
        อายุ  ≤  30   ปี   อายุ  ≤  30   ปี 
        อายุ  31 – 40 ปี   อายุ  31 – 40 ปี 
        อายุ  41 – 50 ปี   อายุ  41 – 50 ปี 
        อายุ  51 – 60 ปี   อายุ  51 – 60 ปี 
        อายุ  มากกว่า 60 ป ี   อายุ  มากกว่า 60 ปี 
 

      Mini  Marathon  วิ่งมินิมาราธอน   ระยะทาง  10.80 กม.   (ค่าสมัคร  300 บาท) 
           ชาย                หญิง 
        อายุ  ≤  30   ปี   อายุ  ≤  30   ปี 
        อายุ  31 – 40 ปี   อายุ  31 – 40 ปี 
        อายุ  41 – 50 ปี   อายุ  41 – 50 ปี 
        อายุ  51 – 60 ปี   อายุ  51 – 60 ปี 
        อายุ  มากกว่า 60 ป ี   อายุ  มากกว่า 60 ปี 
 
      Half  Marathon  วิ่งฮาฟมาราธอน   ระยะทาง  21.60 กม.   (ค่าสมัคร  400 บาท) 
           ชาย                หญิง 
        อายุ  ≤  30   ปี   อายุ  ≤  30   ปี 
        อายุ  31 – 40 ปี   อายุ  31 – 40 ปี 
        อายุ  41 – 50 ปี   อายุ  41 – 50 ปี 
        อายุ  51 – 60 ปี   อายุ  51 – 60 ปี 
        อายุ  มากกว่า 60 ป ี   อายุ  มากกว่า 60 ปี 
 
      Marathon  วิ่งมาราธอน   ระยะทาง  43.20 กม.   (ค่าสมคัร  600 บาท) 
           ชาย                หญิง 
        อายุ  ≤  30   ปี   อายุ  ≤  30   ปี 
        อายุ  31 – 40 ปี   อายุ  31 – 40 ปี 
        อายุ  41 – 50 ปี   อายุ  41 – 50 ปี 
        อายุ  51 – 60 ปี   อายุ  51 – 60 ปี 
        อายุ  มากกว่า 60 ป ี   อายุ  มากกว่า 60 ปี 
 

ขนาดเสื้อท่ีต้องการ               S             M               L             XL 
 

ค ารับรองของผู้สมัคร 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและได้ท าการฝกึซ้อม  ทั้งมีสุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะแข่งขันในประเภทท่ีสมัครข้างต้น

ด้วยความเต็มใจจะปฏิบัตติามกตกิาทุกประการ  และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  หากเกดิอันตรายหรือบาดเจ็บ 
 
        ลงช่ือ   ...............................  ผูส้มัคร (Entrant Sign) 
                  ……./………../…….... 

       ลายมือช่ือผู้ปกครอง  .................................. กรณีอายุไมเ่กิน 18 ปี 


