
 

 
 
 

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน 2020 ครั้งท่ี 1 
UTD1 RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020  

ณ สวนสาธารณะหนองพระแล ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดติถ์ ในวันอาทติย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 
1. รายละเอียดผู้สมัคร 
   1) ช่ือ-นามสกุล (นาย,นาง,น.ส.) .........................................เลขประจ าตัวประชาชน(13 หลัก)    -                 -                    -        - 
      วัน/เดือน/ปีเกิด.......................................อายุ………..…..ปี สัญชาติ..................เพศ  ชาย  หญิง  สถานที่อยู่ปัจจุบัน ........................... 
       ........................................................................เบอร์โทรศัพท์(ติดต่อได้)..............................เบอร์โทรศัพท์ส ารองกรณีฉุกเฉิน........................... 
       ชมรม/หน่วยงาน ................................................................................................................................................................................................. 
   2) ประเภทเสื้อที่ต้องการ  เสื้อยืดคอกลมแขนสั้น  เสื้อยืดคอกลมแขนกุด 
      ขนาดเสือ้ที่ต้องการ(โปรดระบุ)  2XS (32 น้ิว)   XS (34 น้ิว)   S (36 น้ิว) 
     M (38 น้ิว)   L (40 น้ิว)   XL (42 น้ิว) 

 2XL (44 น้ิว)   3XL (46 น้ิว)   4XL (48 น้ิว) 
2. ประเภทที่สมัคร    ประเภท VIP สมัครได้ทั้ง Fun Run และ Mini Marathon ค่าสมัคร 1,000.- บาท ได้รับเสื้อ + เหรียญ + ถ้วย 
  ประเภทธรรมดา  ได้รับเสื้อ + เหรียญ (Fun Run ค่าสมัคร 400.- บาท , Mini Marathon ค่าสมัคร 500.- บาท) 
   2.1 สมัคร Fun Run  ระยะทาง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) 
 กลุ่มอายุ  ไม่เกิน 19 ปี   35-39 ปี   55-59 ปี  

 20-24 ปี   40-44 ปี   60 ปี ขึ้นไป  
 25-29 ปี   45-49 ปี    
 30-34 ปี   50-54 ปี    

  2.2 สมัคร Mini Marathon ระยะทาง 10.5 ก.ม. (ชาย/หญิง)  
 กลุ่มอายุ  ไม่เกิน 19 ปี   35-39 ปี   55-59 ปี  

 20-24 ปี   40-44 ปี   60 ปี ขึ้นไป  
 25-29 ปี   45-49 ปี    
 30-34 ปี   50-54 ปี      

3. การช าระค่าสมัครวิ่ง  UTD1 RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020 คร้ังที่ 1 
  1) ช าระเป็นเงินสด พร้อมส่งใบสมัคร ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 โทร 055-817758,081-8877750  
  2) ช าระเงินทางอเิล็กทรอนิกส์  (e-Payment) QR-Code …. UTD1 RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020 แจ้งการโอนที่ E-Mail  
      vinate@hotmail.com ภายใน 3 วันหลังส่งใบสมัครพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ขนาดเสื้อ ประเภท/รุ่น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน   
      หรือแจ้งในไลน์ RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020 
  3) ช าระเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 679-0-22149-2 ชื่อบัญชี  UTD1 RUN FOR KIDS MINI 
      MARATHON 2020 แจ้งการโอน ที่ E-Mail : vinate@hotmail.com ภายใน 3 วันหลังส่งใบสมัคร พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล ขนาดเสื้อ  
      ประเภท/รุ่น พร้อมแนบหลักฐานโอนเงิน หรือแจ้งในไลน์ RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020  
4. สนับสนุนเสื้อ  ตัวละ 200.- บาท มีจ าหน่ายที่จุดรับสมัคร(บริการส่งถึงปลายทางบวกค่าบริการครั้งละ 50 บาท) โดยช าระเงินผ่านบัญช ี
    ธนาคารกรุงไทย สาขา ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่บัญชี 679-0-22149-2 ชื่อบัญชี  UTD1 RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020  
    สั่งออนไลน์  แจ้งโอนที่ E-Mail : vinate@hotmail.com ภายใน 3 วันหลังสั่งซ้ือพร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ขนาดเสื้อ และแนบหลักฐานโอนเงิน   
    หรือแจ้งในไลน์ RUN FOR KIDS MINI MARATHON 2020 
 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อความข้างต้นเป็นจริง  และจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขันทุกประการ  จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ 
ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าก่อนหรือหลังการแข่งขัน  และ ยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน์อายุ พร้อมทั้งยินยอมให้ฝ่าย
จัดการแข่งขันถ่ายภาพหรือภาพยนตร์  เพือ่บันทึกการแข่งขันและน าไปเผยแพร ่
 

ลงช่ือ..................................................................ผู้สมัคร      ลงช่ือ......................................................ผู้ปกครอง (กรณีเยาวชนอายุไม่ถึง 15 ปี) 
         (.........................................................)      (..........................................................) 
วันที่............เดิอน.................................พ.ศ.2563  วันที่............เดิอน.................................พ.ศ.2563 
      โทรศัพท์...................................................   
ลงช่ือ..................................................................ผูรั้บสมัคร      
         (.........................................................)   
วันที่............เดิอน.................................พ.ศ.2563   

รับสมัคร Online ต้ังแต่บัดน้ี – 10 พฤศจิกายน 2563 
www.utdone.net 

 


