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ขอเชญิร่วมการแข่งขนั "คอนสวรรค์ปั่นใจเกนิร้อย คร้ังที่ 2 

“สานฝันเพื่อนอ้งร่วมสร้างหอ้งเกยีรติยศ” 

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ.ที่ว่าการอ าเภอคอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 

 

รุ่นการแข่งขัน เสือหมอบ  ระยะทาง  60 กิโลเมตร  

รุ่น A ทั่วไปชาย ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น B อายุ 30-39 ปี ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น C อายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น D อายุ 50-59 ปี ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น E อายุ 60 ปีข้ึนไป ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น F น้ าหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น G ทั่วไปหญิง ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่นการแข่งขัน เสือภูเขา  ระยะทาง  60 กิโลเมตร  

รุ่น H ทั่วไปชาย ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น I อายุ 30-39 ปี ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น J อายุ 40-49 ปี ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น K อายุ 50-59 ปี ถ้วยรางวัล 1-5 เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น L อายุ 60 ปีข้ึนไป ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น M น้ าหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

รุ่น N ทั่วไปหญิง ถ้วยรางวัล 1-10  เงินรางวัลล าดับ 1-3 : 500 - 300 - 200  

 

รุ่น VIP ,เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ระยะทาง 30 กิโลเมตร 

รุ่นพิเศษ  ล้อโต (Fat bike)  ระยะทาง  60 กิโลเมตร (ไม่จ ากัดเพศและอายุ) 

 

เส้นทางการแข่งขัน 

 ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ปล่อยตัวที่ ตลาดเทศบาลคอนสวรรค์ หน้าที่ว่าการอ าเภอ มุ่งหน้าไปที่ทางแยกช่องสาม

หมอ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย 201 ถึงแยกไทรงาม เลี้ยวซ้าย ผา่นหินกอง โคกม่ังงอย แล้วกลับมาที่เส้นชัย ที่หน้าที่ว่าการอ าเภอเช่นเดิม 

 

เส้นทางใจเกินร้อย ปั่นท่องเที่ยว 

 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยปล่อยตัวที่ ตลาดเทศบาลคอนสวรรค์ มุ่งหน้าไปที่พระใหญ่ใบเสมา 
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เอกสารที่ใช้สมัคร 

1.บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ กรณีชาวต่างชาติใช้ส าเนาหนังสือเดินทาง ใช้แสดงในวันรับลงทะเบียน 

2.ส าเนาใบโอนเงินค่าสมัคร (กรณี สมัครออนไลน์) 

3.ใบอนุญาตผู้ปกครองกรณีผู้เข้าแข่งขันอายุต่ ากว่า 15 ปี 

 

วิธีการสมัครเข้าแข่งขัน 

1.แจ้งช่ือ นามสกุล/ ชมรม/กลุ่ม/จังหวัด เลขหมายโทรศัพท์ ขนาดเสื้อ 

2.สมัครด้วยตนเองหน้างาน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 18.00 น. และในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 07.00 น.พร้อมช าระ

เงินค่าสมัคร  

3.โอนเงินค่าสมัครออนไลน์  

บัญชีเลขที่  342-0-37737-1  ธนาคารกรุงไทย   บัญชีออมทรัพย์    สาขาถนนหฤทัย 

  ช่ือบัญชี “ปั่นเพื่อน้องร่วมสร้างห้องเกียรติยศ” 

4. แจ้งรายการโอนเงินโดยถ่ายรูปสลิปการโอนเงินตามช่องทางที่ท่านสมัครเข้าแข่งขัน 

 

กติกาการแข่งขัน 

1.การแข่งขันใช้กฎกติกาการแข่งขันของสหพันธ์จักรยานนานาชาติ(UCI)และของสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมม

ราชูปถัมภ์ 

2.ต้องป่ันเข้าเส้นชัยภายในเวลา 4 ชม.หากเกินเวลาจะไม่ได้รับถ้วยรางวัล 

3.นักปั่นจักรยานทุกคนต้องสวมหมวกกันกระแทก และสายรัดคางให้เรียบร้อยระหว่างการแข่งขัน 

4.จักรยานที่เข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นจักรยานประเภทเสือหมอบและเสือภูเขา 

5.ทุกรุ่นการแข่งขันไม่อนุญาตให้ติดต้ังแอโร่ว์บาร์ 

6.จักรยานเสือภเูขา ขนาดยางต้องไม่ต่ ากว่า 1.90 ต้องใช้โช๊คไม่อนุญาตให้ใช้ตะเกียบ 

7.ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ต้องติดหมายเลขประจ าตัวผู้เข้าแข่งขันที่ด้านหน้ารถ และชายเสื้อด้านซ้าย 

8.ผู้ได้อันดับ 1-10 ต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้(ฉบับจริง)ก่อนรับถ้วยและเงินรางวัล 

หากไม่แสดงบัตรถือว่าสละสิทธิ ์

9.อุบัติเหตุและความเสียหายใดที่เกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันต่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันไม่ว่ากรณีใดๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เข้า

แข่งขันแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่สามารถฟ้องร้องผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันและกรรมการจัดการแข่งขันใดๆได้ 

10.ผู้เข้าแข่งขันอายุต่ ากว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

11.การประท้วงผลการตัดสินต้องกระท าเป็นลายลักษณ์อักษร ยื่นต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายใน 15 นาที หลังประกาศผล

อย่างไม่เป็นทางการ และต้องวางเงินระกัน 1,000 บาท 

12.การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าสิ้นสุด 
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ก าหนดการแข่งขัน 

วันที่ 27 สิงหาคม 2559 รับสมัครลงทะเบียนหน้างาน เวลาถึง 18.00 น. 

วันที่ 28 สิงหาคม 2559 รับสมัครลงทะเบียนหน้างาน เวลา 05.00-07.00 น. 

เวลา 07.30 น.เริ่มพิธีเปิดการแข่งขัน และปล่อยตัวนักแข่งตามรุ่นแข่งขัน 

เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป พิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน 

 

ค่าสมัคร  

- รุ่นการแข่งขัน 500 บาท ท่านผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ เสื้อปัน่จักรยานผา้พิมพ์ลายอย่างดี พร้อมโล่เกียรติยศใจเกินร้อย 

- รุ่น VIP 1,000 บาท ท่านผู้เข้ารว่มการแข่งขันจะได้รับ เสื้อปั่นจักรยาน พร้อมโล่เกียรติยศใจเกินร้อย 

- รุ่น เยาวชน ,ประชาชนในท้องถิ่น ค่าสมัคร 200 บาท  

 

เปิดรับสมัคร 

 - สมัครด้วยตนเอง  ต้ังแต่บัดนี้  ถึง วันอาทิตย์ ที ่28 สิงหาคม 2559  

 ณ โรงเรียนบ้านหนองขาม (ทองงามวิทยา)  เวลา 09:00 – 16:00 น. 

 - สมัครออนไลน์  ต้ังแต่บัดนี้  ถึง วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 
 

รายละเอียดสอบถาม- ผอ.ละมุล ตอพล   0819668619 

- คุณศิริพร พันธุ์จันทร์   0833852945 

- คุณวชิราพรรณ ทองประภา   0931399405 
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เส้นทางปั่น 

 

 


