
 
 เพื่ อ เป็ น ก ารส่ งเส ริม ให้ เด็ ก  เย าวชน  และป ระชาชน ทั่ ว ไป 
หันมาออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ห่างไกลยาเสพติด 
รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวของต าบลเนินพระ 

 
 

1. ซุปเปอร์มินิมาราธอน ระยะทาง 11.7 กิโลเมตร 

2. ฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง     4   กิโลเมตร 
 

 
 

จ านวน 300 บาท ทุกประเภทการแข่งขัน 
 

 

 
 

1.ส านักงานเทศบาลต าบลเนินพระ  อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ระยอง ( หลังเก่า ) ชั้น 2 กองการศึกษา  ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง  จังหวัด
ระยอง 
 2. Line Application : @edunoenphra 

 3. ไม่รับสมัครหน้างาน 
 

 
 
 

คุณวรพันธ์  ประเสริฐผล      086 -902-0345 
คุณอรอนงค์  ขอบชิต  064 -936-6585 
คุณพัชรินทร์ สีดามน   086-334-3503 
คุณสุทธิลักษณ ์ สังข์สุวรรณ   097-102-5952 
คุณธ านุรักษ์  เวียนขุนทด     089 -750-2610       ช่างภาพ 
คุณสายฝน  เวยีนขุนทด       086 -822-8904       รา้นค้า 

 
 

 

 

 
1. บริการรับฝากของที่กองอ านวยการ 
2. น้ าดื่มในเส้นทางการแข่งขัน (2 กิโลเมตร/จุด) 
3. บริการอาหารเย็น 07/11/63 และอาหารเช้า 08/11/63 
4. บริการด้านการแพทย์ และรถพยาบาล 
5. เจ้าหน้าที่จัดการจราจรตลอดเส้นทาง 
6. สถานที่จอดรถภายในโรงแรม  

และลานจอดรถทีก่ าหนดให ้
 

 หาดแสงจันทร์ ซีฟูด๊&รีสอร์ท      0-3861-6357 

 โรงแรมแคนทารีย์เบย ์              0-3880-4844 

 โรงแรมลิตเติ้ลปาร์ค                 0-3862-4839-40 
 

 

1. การตัดสินช้ีขาดของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสุด 
2. อายุผู้สมัครให้น าปี 2563 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด  
3. ต้องแสดงหลักฐานทางราชการเพือ่รับรางวัล 

(แสดงบัตรประชาชน) 
 

 
 
 

1. Over all  ซุปเปอร์มินิมาราธอน ชาย , หญิง (ไม่ได้รับถ้วยในรุ่น)  และ  
ถ้วยรางวัลส าหรับผู้ชนะการแข่งขันซุปเปอร์มินิมาราธอนชาย อันดับ 1-7 
และหญิง อันดับ 1- 7  ในแต่ละกลุ่มอายุ  

2. ผู้เข้าเส้นชัยประเภทฟันรัน (Fun Run) ชาย อันดับ 1 – 7 และหญิง 
อันดับ 1- 7  ในแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัล 

3. ผู้เข้าเส้นชัยทุกประเภทจะไดร้ับเหรียญรางวัล 
4. ผู้สมัครแข่งขันทุกประเภทจะได้ลุ้นทอง และรางวัลอื่นๆ จากการจับ

สลากชิงรางวัล 

 
 
 

 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลเนินพระ 
ร่วมกับ 

บริษัท วีนิไทย จ ากัด (มหาชน) 
   

ขอเชิญร่วมการแข่งขัน 
 

“เทศบาลเนินพระ – วีนิไทย 
ซุปเปอร์มินิมาราธอน 

ครั้งที่ 11” 
 

ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 

 

วันอาทิตยท์ี่ 8 พฤศจิกายน 2563 
เวลา  05.30 น. 

ณ  ชายหาดแสงจันทร ์- สุชาดา 
ต.เนินพระ อ.เมือง  จ.ระยอง 

 
 
 
 

วัตถุประสงค ์

อัตราค่าสมัคร 

สถานที่รับสมัคร 

ติดต่อสอบถาม 

การบริการ 

รางวัลและของที่ระลึก 

กติกาการแข่งขัน 

http://www.noenphracity.go.th 
www.facebook.com/noenphra 

 

ประเภทการแข่งขัน 

      



ใบสมัคร แข่งขันเดิน-วิง่ “เทศบาลเนินพระ-วีนิไทย ซุปเปอร์มินิ

มาราธอนคร้ังท่ี 11”” (ค่าสมัคร 300 บาท ทุกประเภท) 
 

ช่ือ – สกุล (Name)…………………........................................................ 
วัน/เดือน/ปีเกิด (Date of Birth)………………………...........……………… 
อายุ (Age)………………..............ปี   เพศ (Sex)…….……....................... 
โทรศัพท์(Tel.)..................................................................................... 
สังกัดชมรม/ทีม/สโมสร (Club).......................................................... 
 

 วิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน  11.7 กม.    
ชาย (Male) หญิง (Female) 

 อายุ ไม่เกิน 19 ปี 
 อายุ 20 - 29 ปี 
 อายุ 30 - 39 ปี 
 อายุ 40 - 49 ปี 
 อายุ 50 - 59 ปี 
 อายุ 60 - 69 ปี 
 อายุ 70 ปี ขึ้นไป 

ถ้วย 1 - 7 

 อายุ ไม่เกิน 19 ป ี
 อายุ 20 - 29 ปี 
 อายุ 30 - 39 ปี 
 อายุ 40 - 49 ปี 
 อายุ 50 - 59 ปี 
 อายุ 60 ปี ขึ้นไป 
 

ถ้วย 1 - 7 

 วิ่งฟันรัน (Fun Run) ระยะทาง 4 กม. 

ชาย (Male) หญิง (Female) 

 อายุ ไม่เกิน 15 ปี 
 อายุ 16 - 39 ป ี
 อายุ 40 ปี ขึ้นไป 

ถ้วย 1 - 7 

 อายุ ไม่เกิน 15 ปี 
 อายุ 16 - 39 ปี 
 อายุ 40 ปี ขึ้นไป 

ถ้วย 1 - 7 
 

ค ารับรองของผู้สมัคร 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริงและได้ท าการฝึกซ้อม ทั้งมี
สุขภาพสมบูรณ์พร้อมที่จะแข่งขันในประเภทที่สมัครข้างต้นด้วยความเต็มใจจะปฏิบัติตาม
กติกาทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้งก่อนและ
หลังการแข่งขันอีกทั้งยินดีที่จะแสดงหลักฐานพิสูจน์ตัวเองหรือวันเกิดต่อคณะผู้จัดการแข่งขัน 
นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดการแข่งขันฯ ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึก
เหตุการณ์แข่งขัน และถือว่าภาพหรือภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันในครั้งนี้ 
 

ลายมือชื่อ.................................................. ผู้สมัคร/Signature 
ลายมือชื่อผู้ปกครอง................................................(กรณีอายุต่ ากว่า 15 ปี) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
(จ านวนจ ากัด 2,000 ท่าน) 

  สถานที่รับสมัคร  
  1. ส านักงานเทศบาลต าบลเนินพระ 
     อาคารองค์การบริหารสว่นจังหวัดระยอง หลังเก่า 
     ชั้น 2  (กองการศึกษา) โทร.038-623-970 ต่อ 202 , 203     
  2. Line Application : @edunoenphra 
  3. ไม่รับสมัครหน้างาน        
   ****** เฉพาะในวันและเวลาราชการ ******* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

วันแข่งขัน 

วันอาทิตยท์ี่ 8 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 04.30 น.  นักกีฬาวิ่งพร้อมสถานที่จัดงานรายงานตัว  
เวลา 05.15 น.  ประธานเดินทางมาถึงบริเวณพิธีฯ 
เวลา 05.30 น.  พิธีปล่อยตัวนักวิ่งซุปเปอร์มินิมาราธอน 
เวลา 05.45 น.  พิธีปล่อยตัวนักเดิน-วิ่งฟันรัน(Fun Run) 
เวลา 06.30 น.  พิธีรับถ้วยรางวัลปิดการแข่งขัน 

 


