
ช่ือ/ First Name  

นามสกุล/ Last Name  

วัน เดือน ปีเกิด/ Date of Birth  

อายุ/ Age  

เพศ/ Sex  

สังกัด, หน่วยงาน/ Institution  

ที่อยู่ส าหรับติดต่อ/ Address  

เบอร์โทรศัพท์/ Tel.  

อีเมลล์/ E-mail  

ระบุขนาดเสื้อยืด/ Size of shirt  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์พร้อม
และสามารถลงแข่งขันในประเภทที่ลงสมัครและจะปฏิบัติตามกฎกติกาทุก ประการ  โดยไม่
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน อีกทั้งยินดี
แสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวเองต่อคณะผู้จัด และยินยอมให้คณะผู้จัดถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อ
บันทึกการแข่งขันและถือเป็นสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข่งขันคร้ังนี้

  

This waiver and release statement certifies that I am medically fit to compete in the 
event and fully understand that enter at my own risk. The organizers will not be held 
responsible for any injury, illness or loss, during or as a result of the event.  I consent to 
the Organizing Committee recording this competitive event through photography and 
film and that the Committee is the sole owner of copyright to the pictures and films.

 ลงชื่อ/ Signature:  วันท่ี/ Date:

ค ารับรองผู้สมัคร/ Waiver

อายุต่ ากว่า 15 ปี ผู้สมัครต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง/For those 15, a parent's signature is required.
ผู้ปกครองลงช่ือยินยอม/ parent's signature:

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554- รับสมัครและรับเบอร์ ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว กาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา13.00-19.00 น.

At Tha Manao School on December 17,2011 from 1 pm until 7 pm

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554-รับสมัครและรับเบอร์ได้ท่ีหน้างาน ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว กาญจนบุรี ตั้งแต่เวลา 04.00–07.45 น.  

At Run location on race day December 18 from 04.00-07.45 am

ลงทะเบียน/ Registration:

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554/ December Sunday 18, 2011

(ณ หมู่บ้านท่ามะนาว/ Tha Manao Village)

 04.00-07.45 น.  รับสมัคร,รับเบอร์/registration

 05.00 น.  ปล่อยตัวว่ิงฮาล์ฟ/Half Marathon start

 06.00 น.  ปล่อยตัวว่ิงมินิมาราธอน/Mini Marathon start

 07.00 น.  ปล่อยตัวว่ิง 5 ก.ม./5 Km start

07.15 น.  ปล่อยตัวว่ิง 3.5 ก.ม./3.5 Km start

09.00 น.  พิธีมอบรางวัล/Prize giving ceremony

ก าหนดการแข่งขัน / Race schedule
แผนที่สถานทีต่ัง้โรงเรียนท่ามะนาว

ใบสมัคร
วิ่งเพ่ือช้าง ครั้งที่ ๒ 18 ธันวาคม 2554 / Run for Elephant December 18, 2011

เดิน-ว่ิงหรรษา/ Fun Run 3.5 km.  

     3.5 ก.ม./3.5 Km ฟรีคา่สมัคร/ free entry   ส าหรับเด็กนักเรียนอายต้ัุงแต่ 6-17 ป/ีyears/This run is for schools and students only
     เด็กชาย/ Male      เด็กหญิง/ female

Half &Mini Marathon 
 Mini Marathon / ค่าสมคัร 200 บาท/ entry fee 200 baht 

 Half Marathon / ค่าสมคัร 300 บาท/ entry fee 300 baht 
     ชาย/Male      หญิง/female

     19 ปี และต่ ากวา่ / 19 year and lower      20-29 ป/ี years

     30-39 ป/ี years      40-49 ป/ี years 

     50-59 ป/ี years      60-69 ป/ี years

     70  ปขีึ้นไป/ years and over  

     เดิน-วิ่ง 5กม./ Walk and Run 5 km. / คา่สมัคร  150 บาท/ entry fee 150 baht 
     ประชาชน(ชาย) ท่ัวไปไม่จ ากัดอายุ/People male age no limit      นักเรียน(ชาย) อายุไม่เกิน 19 ป/ีStudent male 19 years and lower

     ประชาชน(หญิง) ท่ัวไปไม่จ ากัดอายุ/People female age no limit      นักเรียน(หญิง) อายุไม่เกิน 19 ป/ีStudent female 19 years and lower




