
 

   
รายละเอียดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  

“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ประจ าป ีพ.ศ. 2562 
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

******************************************* 

1. การก าหนดประเภทกิจกรรม 

ประเภท/ระยะทางการวิ่ง  - FUN RUN    5  กิโลเมตร 

    - MINI MARATHON  12  กิโลเมตร 

    - VIP    5/12 กิโลเมตร 
 

2. การสมัคร  

2.1 คุณสมบัติผู้สมัคร   ไม่จ ำกัดเพศ/อำยุ 

  2.2 ค่าลงทะเบียน 

ประเภท ค่ำสมัคร เสื้อ เหรียญ แก้ว รวม 
FUN RUN  200 200 100 - 500 

MINI MARATHON 200 200 100 - 500 
VIP 500 200 100 200 1,000 

 

 2.3 จ ากัดจ านวนผู้สมัคร   ทุกประเภท/ทุกระยะ รวม 1,000 คน 

 

  2.4 ช่องทางการสมัคร  1)                @795lkevz 

 

 

 
     SK Run For King 10 
      2) ยื่นเอกสำรกำรสมัคร ณ สถำนที่ก ำหนด  

 



 

  

 2.5 สถานที่รับสมัคร  - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

      - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ ทุกอ ำเภอ 
 

 2.6 วันที่รับสมัคร   ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

 

  2.7 ช่องทางการช าระเงิน  - โอนเงินเข้ำบัญชีธนาคารกรงุไทย ประเภทออมทรัพย์  

  ชื่อบัญชี “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-ว่ิง        

มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2562”        

เลขทีบ่ัญชี 236-0-93580-1                                                     

หรือโอนผ่ำนพร้อมเพย์ 0994000038411 

     - ช ำระเงินสด ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

      - ช ำระเงินสด ณ ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ ทุกอ ำเภอ 

3. การรับอุปกรณ์ 
 3.1 การรับเสื้อ + หมายเลข BIB  ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 
 

3.2 สถานที ่    - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว 

      - ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ ทุกอ ำเภอ 

3.3 เอกสารประกอบ       - หมำยเลขกำรสมัคร TRACKING NUMBER /ใบเสร็จรับเงิน  

   - บัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

    - กรณีมอบอ ำนำจ กรุณำน ำส ำเนำบัตรประชำชนที่มีลำยเซ็นรับรองของ

ผู้มอบอ ำนำจมำด้วย  
 

 

4. กติกาและการประกาศผลการแข่งขัน  

        - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประเภท FUN RUN ระยะทำง 5 กิโลเมตร, MINI MARATHON ระยะทำง 12 

กิโลเมตร แยกประเภทชำย-หญิง ที่เข้ำเส้นชัย ล ำดับที่ 1 – 5 ทุกประเภท ให้แสดงตัวตนพร้อมยื่นบัตรประชำชนหรือ

หนังสือเดินทำง และต้องแสดงสัญลักษณ์กำรผ่ำนจุด Check Point ต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในทันที หำกไม่มำรำยงำนตัว

กรรมกำรจะท ำกำรเลื่อนล ำดับต่อไป 

       - กำรประท้วงให้ท ำภำยใน 30 นำที หลังจำกประกำศผลอย่ำงเป็นทำง หำกเกินกว่ำ 30 นำที ให้ถือกำร

ประกำศผลเป็นที่สิ้นสุด 

  - กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือว่ำเป็นที่สิ้นสุด 

 



 

5. สิ่งท่ีผู้สมัครจะได้รับ/บริการ  

    - หมำยเลข BIB 

    - เสื้อที่ระลึก 

    - บริกำรน้ ำดื่ม 

    - บริกำรทำงกำรแพทย์ 

    - บริกำรอำหำรหลังกำรแข่งขัน 

- เหรียญรำงวัลที่ระลึกกำรแข่งขัน ส ำหรับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมที่วิ่งเข้ำเส้นชัยทันตำม

ก ำหนดเวลำ 

   - ถ้วยรำงวัลส ำหรับผู้เข้ำเส้นชัย อันดับที่ 1-5  FUN RUN ระยะทำง 5 กิโลเมตร, 

MINI MARATHON ระยะทำง 12 กิโลเมตร แยกประเภทชำย-หญิง 

 

6. ติดต่อสอบถาม 

  6.1 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว  หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3742 5118  

   - นำยพรชัย  ผิวสร้อย ต ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป หมำยเลขโทรศัพท์ 08 1997 7881 

   - นำงสำวกนกวรรรณ พูลหนองกุง ต ำแหน่งพนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน หมำยเลขโทรศัพท์    

08 2217 6153 

  6.2 ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นอ ำเภอ 

   - นำยนิรุธ ชัยธงรัตน์ ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอเมืองสระแก้ว หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6294 

   - จ่ำเอก พัฒนำ เรืองศรี ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอเขำฉกรรจ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6295 

   - มว.อ. นิติศำสตร์ นิติศำสตร์โยธิน ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอคลองหำด หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6296 

   - นำงสำวนุชศรำ ชำฎำ ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอโคกสูง หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6297 

   - นำยเสกสรร คงงำม ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอตำพระยำ หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6298 

   - นำยสมอำจ ปำนะโปย ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอวังน้ ำเย็น หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6299 

   - นำยสุขวุฒิ ประเสริฐศรี ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอวังสมบูรณ์ หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6300 

   - นำยณัฐภัค เพ่งพิศ ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภอวัฒนำนคร หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6301 

   - นำยธีรศักดิ์ สมมิตร ต ำแหน่งท้องถิ่นอ ำเภออรัญประเทศ หมำยเลขโทรศัพท์ 06 3206 6302 

  6.3 ส ำนักงำนเทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น หมำยเลขโทรศัพท์ 0 3725 1523 – 5, 0 3725 1648 

   - นำยสุวิจักขณ์ นำรีรักษ์ ต ำแหน่งเลขำนุกำรนำยกเทศมนตรี หมำยเลขโทรศัพท์ 09 3264 5896 

 

 

 

 



 

7. แบบเหรียญท่ีระลึก  

 

(แบบเหรียญที่ระลึกได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำรฝ่ำยกลั่นกรองกำรขอใช้ตรำสัญลักษณ์พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก          

ในคณะกรรมกำรฝ่ำยโครงกำรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกแล้ว         

ตำมหนังสือกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3180 ลงวันที่ 9 สิงหำคม 2562) 
 

8. แบบเสื้อที่ระลึก (FUN RUN ระยะทาง 5 กม., MINI MARATHON ระยะทาง 12 กม.) 
 

 

9. แก้วที่ระลึก VIP 

 



10. แผนที่เส้นทางเดิน-ว่ิง 

 

 



 

   
ก าหนดการโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  

“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ประจ าป ีพ.ศ. 2562 

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

******************************************* 

 04.00 น. - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมพร้อมกัน ณ บริเวณหน้ำส ำนักงำนเทศบำลเมืองวังน้ ำเย็น 

 05.00 น. - ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสระแก้ว ประธำนจัดกิจกรรมฯ เดินทำงมำถึงสถำนที่จัดกิจกรรม  

     (ขึ้นสู่เวที) 

   - ประธำนเปิดกรวยกระทงธูปเทียนแพหน้ำพระฉำยำลักษณ์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

   - ประธำนกล่ำวค ำอำศิรวำทถวำยพระพรชัยมงคล พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  

      เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ประจ ำปีพุทธศักรำช 2562  

     (ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบำรมีและเพลงสดุดีจอมรำชำ) 

 05.30 น. - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประเภท MINI MARATHON ระยะทำง 12 กิโลเมตร รวมตวักัน ณ จุด START 

    - ประธำน ปล่อยตัวประเภท MINI MARATHON ระยะทำง 12 กิโลเมตร 

 06.00 น.  - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมประเภท FUN RUN ระยะทำง 5 กิโลเมตร รวมตัว ณ จุด START 

    - ประธำน ร่วมกิจกรรมเดิน FUN RUN ระยะทำง 5 กิโลเมตร พร้อมกับผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 

    - ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง ถึงเส้นชัย  (FINISH)  พร้อมรับเหรียญที่ระลึก  

    - ประธำน มอบถ้วยรำงวัลที่ระลึกแก่ผู้ชนะ อันดับ 1-5 ประเภท FUN RUN ระยะทำง 5.4 

      กิโลเมตร และ MINI MARATHON ระยะทำง 12 กิโลเมตร แยกประเภทชำย-หญิง  

    - เสร็จสิ้นกิจกรรม 

หมายเหตุ :   ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  



 

   
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  

“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

เลขท่ี/Number .....................วันท่ี/Date…………………………… 
ประเภทของการสมัคร 

ประเภท  Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร (ค่าลงทะเบียนรวม  500 บาท) 

ประเภท  Mini Marathon ระยะทาง 12 กิโลเมตร (ค่าลงทะเบียนรวม  500 บาท) 

ประเภท  VIP ระยะทาง   5 กิโลเมตร /  12 กิโลเมตร  (ค่าลงทะเบยีนรวม  1,000 บาท) 

ข้อมูลการสมัคร 
ช่ือ/Name...........................................................................นามสกุล/Surname................................................................................ 
เพศ/Sex  ชาย/Male  หญิง/Female เลขประจ าตัวประชาชน/ID Card ---- 
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth.........................................................................อายุ/Age....................ป/ีYrs กรุ๊ปเลือด.................... 
บ้านเลขท่ี /Address.......................................หมู/่Moo..........................ซอย/Soi.............................................................................  
ถนน/Road ......................................................................... ต าบล/แขวง/District ............................................................................ 
อ าเภอ/เขต/Amphur......................................................................จงัหวัด/Province........................................................................ 
รหัสไปรษณีย์/Post code...........................................................เบอร์โทรศัพท์/Tel........................................................................... 
ขนาดเสื้อ/Size         XS   S    M    L   XL   2XL   3XL    4XL   5XL 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงท่ีมีผลต่อการวิ่งในครั้งนี้ 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และจะปฏิบัติตามกฏกติกาของการแข่งขันทุกประการ โดยจะไมเ่รียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือรับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมใหฝ้่ายจดัการแข่งขันบันทึกภาพถ่ายและวดิีทัศน ์

เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ต่อไป 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูส้มัคร 
(.............................................................) 

วันท่ี............................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 

ข้อตกลงการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม   
   1. ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงนิค่าสมัครในทุกกรณ ี
   2. สิทธ์ิการสมัครเข้าร่วมไมส่ามารถโอน เปลีย่นช่ือ หรือจ าหน่ายให้ผู้อื่นได้ 
   3. การเปลี่ยนแปลงตา่งๆ เป็นสทิธ์ิของผู้จัดการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนได้โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสม 
   4. เส้นทางเดิน-วิ่งฯ บางช่วงมีลักษณะเป็นเนินสูงชัน ขอให้ตรวจสอบสภาพร่างกายและวสัดุอุปกรณใ์ห้พร้อม 
   5. กรุณาน าท้ายใบเสร็จรับเงินน้ีพร้อมด้วยบัตรประชาชนไปแสดงเพื่อรับเสื้อและอุปกรณ์ ตามวันเวลาและสถานท่ีก าหนด 
   6. เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนีแ้ล้วถือว่าท่านได้อ่าน ท าความเข้าใจ และยอมรับเง่ือนไขต่างๆ นี้แลว้ 

-ส ำหรับเจ้ำหนำ้ที-่ 

ได้รับเงนิแล้ว 

ลงช่ือ................................ผู้ รับเงิน 

(............................................) 

วนัท่ี............................................. 



 

   
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน  

“เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ”  

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี พ.ศ. 2562 
วันอาทิตย์ท่ี 8 ธันวาคม 2562 ณ เทศบาลเมืองวังน  าเย็น อ าเภอวังน  าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

เลขท่ี/Number .....................วันท่ี/Date…………………………… 
ประเภทของการสมัคร 

ประเภท  Fun Run ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร (ค่าสมัคร  500 บาท) 

ประเภท  Mini Marathon ระยะทาง 12 กิโลเมตร (ค่าสมัคร  500 บาท) 

ประเภท  VIP ระยะทาง   5.4 กิโลเมตร /  12 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร  1,000 บาท) 

ข้อมูลการสมัคร 
ช่ือ/Name...........................................................................นามสกุล/Surname................................................................................ 
เพศ/Sex  ชาย/Male  หญิง/Female เลขประจ าตัวประชาชน/ID Card ---- 
วันเดือนปีเกิด / Date of Birth.........................................................................อายุ/Age....................ป/ีYrs กรุ๊ปเลือด.................... 
บ้านเลขท่ี /Address.......................................หมู/่Moo..........................ซอย/Soi.............................................................................  
ถนน/Road ......................................................................... ต าบล/แขวง/District ............................................................................ 
อ าเภอ/เขต/Amphur......................................................................จงัหวัด/Province........................................................................ 
รหัสไปรษณีย์/Post code...........................................................เบอร์โทรศัพท์/Tel........................................................................... 
ขนาดเสื้อ/Size         XS   S    M    L   XL   2XL   3XL    4XL   5XL 
- ขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคร้ายแรงท่ีมีผลต่อการวิ่งในครั้งนี้ 
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริง และจะปฏิบัติตามกฎกติกาของการแข่งขันทุกประการ โดยจะไมเ่รียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือรับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมใหฝ้่ายจดัการแข่งขันบันทึกภาพถ่ายและวดิีทัศน์ 
เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ต่อไป 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูส้มัคร 
(.............................................................) 

วันท่ี............................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
หลักฐานการจ่ายเงินค่าสมัครโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว 

 เลขท่ี/Number ....................…………… 
ช่ือ/สกุล ผูส้มัคร...........................................................................ประเภทการสมัคร .................................ขนาดเสื้อ................................ 
ช าระค่าสมัคร จ านวน ...........................................บาท (................................................................................) 

                                                 ลงช่ือ.................................................................................ผูร้บัสมัคร/ผู้รับเงิน 
                                                        (................................................................................)  
                                                   วันท่ี..........................................................................                     (ด้านหลังใบสมัคร) 

ช่องทางการสมคัร ช่องทางการช าระเงนิ   วนัทีร่บัสมคัร 

 

@795lkevz 

 
          SK Run For King 10 

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรงุไทย ประเภทออมทรัพย์  

ชื่อบัญชี “โครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง 

มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระแก้ว ประจ าปี 2562”         

เลขท่ีบัญชี 236-0-93580-1  

หรือโอนผ่านพร้อมเพย์ 0994000038411 

16 ตุลาคม 2562 – 

8 พฤศจิกายน 2562 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัดสระแก้ว หรือส านักงานส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่นอ าเภอ ทุกอ าเภอ 

ช าระเงินสด ณ สถานทีร่ับสมัคร 

 

** เอกสารส าคัญ ห้ามช ารุดหรือสูญหาย 
ส าหรับใช้ประกอบการรับเสื้อและอุปกรณ์ 

ระหว่างวันที่ 2-6 ธันวาคม 2562 

 


