
ใบสมัครแขงขันพัทยามาราธอน 2014 ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
APPLICATION FORM – KING’S CUP PATTAYA MARATHON 2014

ชื่อ / สกุล / Full Name …………………………………………………………………………………………………………………………………..….........
สัญชาติ / Nationality…………………………วัน/เดือน/ปเกิด / Date of Birth(DD/MM/YY)…………………………….........................
อายุ/Age..................ป / Yrs.ที่อยูสําหรับติดตอ (Contact Address)..........................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย / Area Code………………………โทร / Tel………………...................Email……………………………………………………….…
ชมรม หรือ สมาคม / Club or Association………..................................................................ขนาด (เสื้อ) /size………….…..…….
สมัครประเภท / Categories.
มาราธอน / Marathon (42.195 Kms.) วีลแชรมาราธอน / Wheelchair Marathon ฟรีคาสมัคร (งดของที่ระลึก)
ชาย (Male) 18-29 30-39 40-49 50-59 60&Over
หญิง (Female) 18-29 30-39 40-49 50-59 60&Over
คาสมัครชาวไทย 700.- บาท (ต้ังแตวันน้ี – 27 มิ.ย. 2557) / 1000.- บาท (ระหวางวันท่ี 28 มิ.ย. - 9 ก.ค. 2557)
Foreigner’s EntryFee 56 US$ (2,000.- Baht) Now – 27 June 2014 / 78 US$ (2,800.- Baht) From 28 June – 9 July 2014

ฮาลฟมาราธอน / Half Marathon (21.100 Kms.)
ชาย (Male) 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60&Over
หญิง (Female) 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60&Over
คาสมัครคนไทย 500.- บาท (ต้ังแตวันน้ี – 27 มิ.ย. 2557) / 800.- บาท (ระหวางวันท่ี 28 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2557)
Foreigner’s EntryFee 48 US$ (1,700.- Baht) Now – 27 June 2014 / 70 US$ (2,500.- Baht) From 28 June – 9 July 2014

ควอเตอรมาราธอน / Quarter Marathon (10.550 Kms.)
ชาย (Male) 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60&Over
หญิง (Female) 14-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60&Over
คาสมัครคนไทย 400.- บาท (ต้ังแตวันน้ี – 27 มิ.ย. 2557) / 500.- บาท (ระหวางวันท่ี 28 มิ.ย. – 9 ก.ค. 2557)
Foreigner’s EntryFee 42 US$ (1,500.- Baht) Now – 27 June 2014 / 56 US$ (2,000.- Baht) From 28 June – 9 July 2014

คํารับรอง : ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริง ซ่ึงขาพเจามีสภาพรางกายสมบูรณพรอมและสามารถลงแขงขันในประเภทที่ลงสมัคร และจะปฏิบัติตาม
กฎกติกาทุกประการ โดยไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งกอน ระหวางแขงขัน อีกทั้งยินดีแสดงหลักฐานพิสูจน ตนเองตอคณะผูจัด
และยินยอมใหผูจัดถายภาพยนตรเพื่อบันทึกการแขงขัน และถือเปนสิทธิ์ของคณะกรรมการจัดการแข งขันคร้ังนี้ ในกรณีที่กิจกรรมนี้ ตองยกเลิกทั้งหมด หรือสวนใด
สวนหนึ่ง โดยสืบเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆ ทางธรรมชาติ หรือภาวะอื่นใดก็ตาม ขาพเจารับทราบ และยินยอมวาจะไมมีการคืนเงินคาสมัครใหแกขาพเจา

Waiver and Release Statement : This waiver and release statement certifies that I am medically fit to compete in the event and fully
understand that I enter at my own risk. The organizer will not be held responsible for any injury, illness or loss, during or as a result of the
event. Further, I consent to the Organizing Committee recording this competitive event through photography and film, and that the
Committee is the sole owner of the copyright to those pictures and films. I, hereby, agree that in case that this event is cancelled in whole
or in part due to inclement weather or other conditions, my entry fee shall not be refunded.

ลงช่ือ / Signature……………………………………………………………………ผูสมัคร / Applicant
วนัท่ีสมัคร/Date…….….…/………..……......./2014

ลงช่ือ / Signature…………………………………………………………………ผูปกครอง / Guardian (for applicant under 15 Yrs.)
วนัท่ีสมัคร/Date…….….…/………..……......./2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**เง่ือนไข / Condition

1. หลังจากยื่นใบสมัครแลวจะไมคืนคาสมัครและไมสามารถเปล่ียนแปลงใดๆท้ังส้ิน กรณีตองการเปล่ียนแปลงประเภทการแขงขัน ขอใหยื่นใบสมัครใหม
/ Application fee is non-refundable under any circumstances. If  you wants  change competition, you can new application.

โอนเงินผานธนาคาร บัญชี “เมืองพัทยา (พัทยามาราธอน)” ธนาคารกรุงไทย สาขาพัทยาใต เลขท่ีบัญชี 221-0-37940-7 และแฟกซใบนําฝากพรอม
ใบสมัครมาท่ี สํานักสงเสริมการทองเท่ียว ศาลาวาการเมืองพัทยา ถ.พัทยาเหนือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. / โทรสาร. 038-253128-9 E-mail : tsm_pty@hotmail.com www.pattaya-marathon.net

สําหรับเจาหนาท่ี
ราคา.................................บาท

เลขท่ีใบเสร็จ............................
ลงชื่อ........................................
วัน/เดือน/ป..............................


