
 

 

สมัครแข่งขัน "คอนสวรรค์ปั่นใจเกินร้อย ครั้งที่ 2 
“สานฝันเพื่อน้องร่วมสร้างห้องเกียรติยศ” 

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................ นามสกุล ...............................................................  
Name (Mr./Mrs./Miss)     Surname 
วัน/เดือน/ปี (เกิด) ............................................................. อายุ................ปี    ช่ือทีม................................................... 
Date of Birth     Age       Year   Team Name 
เลขประจ าตัวประชาชน ............................................................. ........................................................  
Identification Card 
ที่อยูป่จัจุบัน บ้านเลขที่...................... หมู่ที่ ................. ซอย .................................. ถนน ...........................................   
Present Address House No    Village No  Lane    Road 
ต าบล/แขวง...................................... อ าเภอ/เขต............................................. จังหวัด ..............................................   
Sub-District    District                     Province 
รหัสไปรษณีย์ ................................... โทรศัพท์บ้าน........................................ โทรศัพทม์ือถือ .................................... 
Postal Code     Telephone-House              Telephone-Mobile 
 E-mail Address ............................................................. ...................ขนาดเส้ือ SIZE............................................. 

 

ประเภทรุ่นการแข่งขัน เสือหมอบ  ระยะทาง  60 กิโลเมตร  (ค่าสมัคร  500  บาท) 

 รุ่น A ทั่วไปชาย  

 รุ่น B อายุ 30-39 ปี  

 รุ่น C อายุ 40-49 ปี  

 รุ่น D อายุ 50-59 ปี  

 รุ่น E อายุ 60 ปีข้ึนไป  

 รุ่น F น้้าหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป  

 รุ่น G ทั่วไปหญิง OPEN 

ประเภทรุ่นการแข่งขัน เสือภูเขา  ระยะทาง  60 กิโลเมตร   (ค่าสมัคร  500  บาท) 

 รุ่น H ทั่วไปชาย  

 รุ่น I อายุ 30-39 ปี  

 รุ่น J อายุ 40-49 ปี  

 รุ่น K อายุ 50-59 ปี  

 รุ่น L อายุ 60 ปีข้ึนไป  

 รุ่น M น้้าหนัก 85 กิโลกรัมขึ้นไป  

 รุ่น N ทั่วไปหญิง OPEN 

 

 



 

 

 รุ่น VIP ระยะทาง  30  กิโลเมตร (ค่าสมัคร  1000  บาท) 

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

 เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น ระยะทาง  30  กิโลเมตร (ค่าสมัคร  200  บาท) 
 

โอนเงินค่าสมัครออนไลน์  

บัญชีเลขที่  342-0-37737-1  ธนาคารกรุงไทย   บัญชีออมทรัพย์    สาขาถนนหฤทัย 

  ช่ือบัญชี “ปั่นเพื่อน้องร่วมสร้างห้องเกียรติยศ” 

 

เส้นทางการแข่งขัน 

ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ปล่อยตัวที่ ตลาดเทศบาลคอนสวรรค์ หน้าที่ว่าการอา้เภอ มุ่งหน้าไปที่ทางแยกช่องสามหมอ 

เลี้ยวซ้ายเขา้ถนนสาย 201 ถึงแยกไทรงาม เลี้ยวซ้าย ผ่านหินกอง โคกม่ังงอย แล้วกลับมาที่เส้นชัย ที่หน้าที่ว่าการอ้าเภอเช่นเดิม 

 

เส้นทางใจเกินร้อย ปั่นท่องเที่ยว 

 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร โดยปล่อยตัวที่ ตลาดเทศบาลคอนสวรรค์ มุ่งหน้าไปที่พระใหญ่ใบเสมา 
 

ข้าพเจาขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ และไดฝึกซ้อมทั้งมีสุขภาพสมบูรณพรอมที่จะลงแข่งขัน ประเภทท่ี

สมัคร ข้าพเจายินดีเข้าร่วมการแข่งขันตามที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจ จะปฏิบัติตามกติกาทุกประการและจะไม เรียกร้อง

ค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บแกตัวข้าพเจ้า  

I hereby certify that the above information is true and complete. I have been training and my health is ready to compete in 

this race. I am willing to compete in this competition which I will obey to all rules and regulations of the event and in case of any 

accident during the race. I will not make any claim against the organizer. 

ลงช่ือ (Print sign) ...................................... ......................................ผู้สมัคร Participant  

ลงช่ือ (Print sign) ...................................... ......................................ผรูับสมัคร Official  

ลงช่ือ (Print sign) ...................................... .........................ผู้ปกครอง กรณีอายุต่้ากว่า 18 ป Parent for children under 18 


