
ใบสมัครการแข่งขันจักรยานเสือภเูขา 
“เขาอีโต้  เสือภูเขา  คลาสสิค  2015” จังหวัดปราจีนบุร ี ประจ าปี  2558 

วันอาทิตย์ที่  13  กันยายน  2558 
ณ  สนามจักรยานเขาอีโต ้(อ่างเก็บน  าจักรพงษ์)  ต าบลบา้นพระ  อ าเภอเมอืงปราจีนบุรี จงัหวัดปราจีนบุร ี

 
ชื่อ – นามสกุล ....................................................................................... วนั /เดือน /ปีเกิด ................................ อายุ .................. ปี 

สังกัดทมี / ชมรม ...............................................................................................................................................................................  

ที่อยู่ .................................................................................................................................................................................................... 

โทร ..................................................................(กรณุากรอกขอ้มูลให้สมบรูณ์) 
 

ขอสมัครเข้ารว่มการแข่งขันในประเภท  
 

   C1 ชาย อายุไม่เกนิ    8   ปี    C4 หญิง อายุไม่เกนิ    8   ปี 
   C2 ชาย อายุไม่เกนิ    10   ปี    C5 หญิง อายุไม่เกิน    12   ปี 
   C3 ชาย อายุไม่เกิน    12   ปี    B5 หญิง อายุไม่เกิน    15   ปี 
   B1 ชาย อายุไม่เกนิ    14   ปี    B6 หญิง อายุไม่เกิน    18   ปี 
   B2 ชาย อายุไม่เกนิ    16   ปี    B7 หญิง  ไม่จ ากัดอายุ 
   B3 ชาย อายุไม่เกนิ    18   ปี    B8 หญิง   อายุ  35  ปีขึ้นไป 
   B4 ชาย  ไม่จ ากดัอายุ    A2 หญิง  Open 
   B9 ชาย  อายุ  30 – 34  ปี    B18 ไม่จ ากดั เพศ วัย (VIP)  
   B10 ชาย  อายุ  35 – 39  ปี    B19 ไม่จ ากดั เพศ วัย (ท้องถิ่น)  
   B11 ชาย  อายุ  40 – 44  ปี 
   B12 ชาย  อายุ  45 – 49  ปี 
   B13 ชาย  อายุ  50 – 54  ปี 
   B14 ชาย  อายุ  55 – 59  ปี 
   B15 ชาย  อายุ  60  ปีขึน้ไป 
   B16 ชาย  นน. 85 ขึ้นไป อายุไม่เกนิ 36 ปี 
   B17 ชาย  นน. 85 ขึ้นไป อายุ 37 ปี ขึ้นไป 
   A1 ชาย  Open 

 
 

 ข้าพเจ้าได้อ่านกฎ กติกา และเงื่อนไขการแข่งขันเป็นที่เข้าใจดีแล้ว  และยอมรับปฏิบัติตาม 
 กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรือ เหตุที่มีผลกระทบต่อร่างกาย หรือ ทรัพย์สิน ทั้งก่อน ระหว่าง หรือ หลังการแข่งขันข้าพเจ้า             

จะไม่เรียกร้องใดๆจากผู้จัดการแข่งขัน 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้มีการบันทึกภาพ เสียง หรือสิ่งใดด้วยวิธีการและสื่อต่างๆ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากการแข่งขัน 

รวมถึงอนุญาตให้ผู้จัดสามารถเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆได้ โดยไม่คิดมูลค่า 
 ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 

 
 

………………………………………………..    ……………………………………………….. 
          (ลงชื่อผู้ปกครอง ถ้าอายุไม่ถึง 18 ปี)      (ลงชื่อผู้สมัครลงแข่งขนั) 
 
 

 

 

 
 

การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา 
“เขาอีโต้  เสือภูเขา  คลาสสิค  2015” จังหวัดปราจีนบุรี  ประจ าปี  2558 
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Mountain Bike 

Prachinburi 
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2015 
 
 
 
 

วันอาทิตย์ที่  13  กันยายน  2558 
ณ  สนามจักรยานเขาอีโต้ (อ่างเก็บน  าจักรพงษ์)   

ต าบลบ้านพระ  อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการแข่งขนัจกัรยานเสือภเูขา 

“เขาอีโต้  เสือภูเขา  คลาสสิค  2015” จังหวัดปราจีนบุรี  ประจ าปี  2558 

 
 

วัตถุประสงค์ 
 1  เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรี 
 2  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการเล่นกีฬา
ออกก าลังกาย  สร้างเสริมสุขภาพ  และห่างไกลยาเสพติด   

3  เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาให้มีขีด
ความสามารถ  ความเป็นเลิศสูงสุดและเป็นนักกีฬาอาชีพในโอกาสต่อไป 
 
วันอาทิตย์ท่ี  13  กันยายน  2558 
เวลา  06.00 – 08.30  น.  - ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 
    -  รับประทานอาหารเช้า 
เวลา  08.30 – 09.00  น.  -  ผู้เข้าร่วมแข่งขันพร้อมกัน  ณ  จดุปล่อยตัวตามรุ่น 
เวลา  09.00  น.   -  ประธานเดินทางมาถึงบรเิวณพิธีฯ 
เวลา  09.00  น.   -  กล่าวรายงานการจัดการแข่งขันต่อประธานในพิธีฯ 
เวลา  09.05  น.   -  ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 
เวลา  09.10  น.   -  เริ่มการแข่งขันตามรายการ 
เวลา  12.00  - 13.00  น.  -  รับประทานอาหารกลางวันและพิธีการมอบรางวัล 
      ประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขัน 
 

หมายเหตุ  ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายละเอียดการแข่งขันจกัรยานเสือภูเขา 

“เขาอีโต้  เสือภูเขา  คลาสสิค  2015” จังหวัดปราจีนบุรี  ประจ าปี  2558 
  

ค่าสมัครรุ่นต่างๆ 
 

ค่า
สมัคร 

รุ่น กลุ่มอาย ุ
ค่า

สมัคร 
รุ่น กลุ่มอาย ุ

ฟร ี C1 ชาย อายุไม่เกิน    8   ป ี 350 B15 ชาย  อายุ  60  ปีขึ้นไป 
200 C2 ชาย อายุไม่เกิน    10   ป ี 350 B16 ชาย  นน. 85 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 36 ป ี
200 C3 ชาย อายุไม่เกิน    12   ป ี 350 B17 ชาย  นน. 85 ขึ้นไป อาย ุ37 ปี ขึ้นไป 
350 B1 ชาย อายุไม่เกิน    14   ป ี 400 A1 ชาย  Open 
350 B2 ชาย อายุไม่เกิน    16   ป ี ฟร ี C4 หญิง อายุไม่เกิน    8   ป ี
350 B3 ชาย อายุไม่เกิน    18   ป ี 200 C5 หญิง อายุไม่เกิน    12   ป ี
350 B4 ชาย  ไม่จ ากัดอาย ุ 200 B5 หญิง อายุไม่เกิน    15   ป ี
350 B9 ชาย  อายุ  30 – 34  ป ี 350 B6 หญิง อายุไม่เกิน    18   ป ี
350 B10 ชาย  อายุ  35 – 39  ป ี 350 B7 หญิง  ไม่จ ากัดอาย ุ
350 B11 ชาย  อายุ  40 – 44  ป ี 350 B8 หญิง   อาย ุ 35  ปีขึ้นไป 
350 B12 ชาย  อายุ  45 – 49  ป ี 400 A2 หญิง  Open 
350 B13 ชาย  อายุ  50 – 54  ป ี 1,000 B18 ไม่จ ากัด เพศ วัย (VIP) ได้รับถ้วยรางวัลทุกท่าน 

350 B14 ชาย  อายุ  55 – 59  ป ี 500 B19 ไม่จ ากัด เพศ วัย (ท้องถ่ิน) ได้รับถ้วยรางวัลทุกท่าน 
 

รางวัลการแข่งขัน 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทชาย อันดับ ท่ี 1 -7 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทหญิง อันดับ ท่ี 1 -5 
*เงินรางวัลชนะเลิศทุกประเภท อันดับที่ 1 – 3* 
(ขึ้นอยู่กับจ านวนนักกีฬาในแต่ละรุ่น) 
ยกเว้นเงินรางวัล Open ชาย 3,000 2,000 และ 1,000 Open หญงิ  2,000 1,500 และ 1,000 
สอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ 
นายนิพนธ์  สุขประสาท  ประธานชมรมจักรยานจังหวัดปราจีนบุรี   
โทรศัพท ์086 0904945,0805671786,0988285088 
โอนค่าสมัครได้ที่  บัญชี  นายนิพนธ์  สุขประสาท  เลขที่บัญชี  213 -113 - 772 - 9 
ธนาคารกรุงไทย  สาขาปราจีนบุรี  บัญชีออมทรัพย์   
หรือ สมัครด้วยตนเองในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558 เวลา 10.00 - 18.00 น.  
และวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2558 เวลา 06.00 - 08.00 น. ณ กองอ านวยการจัดการแข่งขัน 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 037 213724 
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจงัหวัดปราจีนบุรี 037 471658 - 9 


