ใบสมัคร “นางฟ้าสีขาวชวนวิ่ง”
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562

วันที่สมัคร ...........................

ณ บริเวณรอบอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
รายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กรุณากรอกข้อความให้ครบถ้วน

ชื่อ(First Name) ………………………………………..…….. นามสกุล(Last name) ……………………………...........………………………..
เพศ(Sex) ..….ชาย/Male ..…..หญิง/Female บัตรประจาตัวประชาชน/Passport No. ……………………………….……………….
วัน/เดือน/ปี(Date of Birth) …………….……..……….. อายุ/Age ……... ปี สัญชาติ(Nationality) ……………………………….……
ที่อยู่(Address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………
ประเภท
VIP
5 /10 kg.
…………………………………………………………………………………….....................................................
รหัสไปรษณีย์(Zip Code) …………........ โทรศัพท์(Tel.) ………………..……………… SIZE
รอบอก
เสื้อยาว
SS

36”

26”

สมัครร่วมกิจกรรมประเภท

S

38”

26”

....... 1. VIP 1,000 บาท หรือ ตามกาลังศรัทธา ……………บาท
(สมัครได้ทุกระยะ)
….... 2. วิ่ง ระยะทาง 10 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ปล่อยตัว 06.00 น.
…..… 3. วิ่ง ระยะทาง 5 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ปล่อยตัว 06.10 น.

M

40”

27”

L

42”

28”

XL

44”

29”

2XL

46”

30”

คารับรองของผู้สมัคร/Waiver and release statement
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และรับรองว่า ได้ฝึกซ้อมมีสขุ ภาพสมบูรณ์พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมในประเภทที่สมัครด้วยความเต็มใจ
จะปฏิบัติตามกติกาทุกประการ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆหากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บทั้ง ก่อน ระหว่าง และหลังร่วมกิจกรรม นอกจากนี้ข้าพเจ้ายินยอม
ให้คณะผูจ้ ัดงานถ่ายภาพนิ่งหรือถ่ายภาพเคลือ่ นไหวเพื่อบันทึกการจัดกิจกรรมและถือว่าถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นลิขสิทธิ์ของคณะผู้จัดงานใน
ครั้งนี้
ในกรณีที่กิจกรรมต้องยกเลิกทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเลื่อนกาหนดการจัดงาน สืบเนือ่ งจากสาเหตุสุดวิสัยใดๆทางธรรมชาติหรือภาวะอืน่ ใดก็ตาม ข้าพเจ้า
รับทราบและยินยอมว่าจะไม่เรียกคืนค่าสมัครแต่อย่างใดทั้งสิ้น
I certify that I am medically fit to compete and fully understand that I enter at my own risk, and the Organizers will in no way be
held responsibility for any injury, illness of loss, or as result of the event. Further, I consent to the Organizing Committee recording this
competitive event through photography and films. I here by agree that in the event of the event being cancelled in whole or in part or
postponed due to wind, storm, rain, inclement seas or weather or other condition, my entry fees shall not be refundable.

ลงลายมือชื่อ ……..………………………………..…….. ลงลายมือชื่อผู้ปกครอง/Signature of Parent) .………………………………………………....…
(Signature)

กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี/IF entrant under 18 years of age/Date.

-------------------------------------------------------------------------------------

สkหรับผู้สมัคร เลขที่ใบเสร็จ __________ [รับเสื้อ วันที่9-10 ตค.62 เวลา 10-00-16.00 น.]
ชื่อ(First Name) ………………………………………..…….. นามสกุล(Last name) ……………………………...........………………………..
สมัครร่วมกิจกรรมประเภท
………..1. -VIP
.......... 2. – 10 กม. ......... 3. – 5 กม. Size เสื้อ SS / S / M / L / XL / 2XL

ระยะทาง 10 กม. - ปล่อยตัว 06.00น.

ระยะทาง 5 กม. - ปล่อยตัว 06.10น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://race.thai.run/sirirajnurses
สอบถามได้ที่สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล บางกอกน้อย ชั้น 3 หรือโทรศัพท์ 02-411-0329,
095-958-2112 Mail :nsalumni@diamond.mahidol.ac.th

