
ยูนิค รันนิ่ง เขาใหญ ฮาลฟมาราธอน / UNIQUE RUNNING KHAOYAI HALF MARATHON
โปรดกรอกขอความใหสมบูรณ (Please completely fill in your application)

ใบสมัคร/ Entry Form

คำรับรองของผูสมัคร (WAIVER STATEMENT)

ขาพเจายินดีเขารวมกิจกรรมตามที่สมัครดวยความเต็มใจ และจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บแกขาพเจาทั้งกอนและหลังการแขงขัน
I certify that I am physically fit to join the event and fully understand that I enter at my own risk. The organizers will not be held responsible for any injury,

illness or loss of life during, or as a result of the event.

ชื่อ (First Name) .................................................................. สกุล (Surname) ......................................................................................... 

ว/ด/ป (Date of Birth)...................... อายุ (Age) .......... สัญชาติ (Nationality) ....................... เพศ (Gender) :      ชาย (M)      หญิง (F)

ที่อยู (Address) ........................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... เบอรติดตอ (Contact Number)............................................

อีเมลล (E-mail) .............................................................. ชมรม/โรงเรียน (Club/School) ...........................................................................

ขนาดเสื้อ (T-Shirt Size)       S         M         L         XL        XXL 

วิธีการสมัคร (APPLICATION METHODS)

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินแลว ใหสงใบสมัคร พรอมสำเนาหลักฐานการชำระเงินกลับมาที่ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด ตามที่อยู หรือเบอรโทรสารที่กลาวไปแลว
ขางตน หรือสแกนใบสมัครและสงอีเมลลมาที่ info@uniquerunning.org ภายในวันที่ 23 ก.พ. 2557 เวลา 17.00 น.
Remark : After fee transferred, applicants must send application form along with transferred evidence to Dai-Ichi Kikaku (Thailand) Co., Ltd. via mailing 
address or fax number or scan application form and send via e-mail to info@uniquerunning.org before 5 pm. of Febuary  23rd, 2013

สมัครดวยตนเอง : ณ บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร 3 ชั้น 6 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท 0-2949-2855 โทรสาร 0-2949-2777
(By walk-in) Dai-Ichi Kikaku (Thailand) Co., Ltd. 1010 Shinawatra Tower III, 6th floor, Vibhavadi Rangsit road, Chatuchak, Bangkok 10900
 Tel. 0-2949-2855 Fax. 0-2949-2777

ทางออนไลน :  
(By online) 

โอนคาสมัครเขาบัญชีธนาคาร (By fee transfer via banks) : ช่ือบัญชี บริษัท ได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด/ Account name : Dai-Ichi Kikaku (Thailand) Co., Ltd.
• ธนาคารไทยพาณิชย สำนักรัชโยธิน เลขที่บัญชี 111-2-05095-5 Siam Commercial Bank, Rachayothin Branch, account number : 111-2-05095-5
• ธนาคารกรุงเทพ สาขาซอยอารีย เลขที่บัญชี 127-0-44210-4 Bangkok Bank, Soi Aree Branch, account number : 127-0-44210-4
• ธนาคารทหารไทย สาขาอโศก เลขที่บัญชี 053-2-00011-4 Thai Military Bank, Asoke Branch, account number : 053-2-00011-4

ใบสมัครนี้สามารถถายเอกสารได (Reproduction of this form is permitted.)

ลงช่ือ (Signature) ………………………………………….. ผูสมัคร (Applicant)

……………… / …………………… / 2014

ลงช่ือ (Signature) ………………………………………….. ผูปกครอง (ในกรณีอายุต่ำกวา 15 ป)

Parent (In case an applicant is younger than 15 years old)

www.uniquerunning.org

No. UR .........................
(เฉพาะเจาหนาที่)

โปรดระบุ (Please Specific)

• ฮาลฟมาราธอน 21.1 กม. / Half Marathon 21.1 km

 ชาย (Male)           16-29 30-39  40-49 50-59 60 & over

 หญิง (Female)  16-39 40-49 50 & over

• มินิมาราธอน 10 กม./ Mini Marathon 10 km

 ชาย (Male)     ต่ำกวา 16 ป 16-29 30-39 40-49 50-59 60-69  70 & over

 หญิง (Female)     ต่ำกวา 16 ป 16-29 30-39 40-49 50-59 60 & over

• เดิน-วิ่งสุขภาพ 5 กม. (อายุต่ำกวา 11 ป วิ่งฟรี! ไมมีเสื้อ) Fun Run 5 km (Under 11 years old run for free! without T-shirt Given) 

                ชาย (Male)         หญิง (Female)  อายุ (Age)............... ป (years old)

 

ประเภทวิ่ง (Running Category)


