
ใบสมัคร/Entry Form

เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้องและลูกหลาน

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
ชื่อ - สกุล (name)...................................................................................

สัญชาติ/ Nation...............วัน/เดือน/ปี/เกิด(Birthday)......./......../..........

อายุ (Age).................ปี    ชมรม (club)..................................................

ที่อยู่ (Address) เลขที่........หมู่ที่.........ถนน..................ตำบล..................

อำเภอ.........................จังหวัด...............................รหัสปณ. .....................

โทรศัพท์ ................................. / E-mail...................................................

คำรับรองของผู้สมัคร    
 ข้าพเจ้ายินดีสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่งแข่งขันด้วย 
ความเต็มใจ และจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ หากเกิดอันตราย 
หรือบาดเจ็บแก่ตัวข้าพเจ้าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมแข่งขัน

ลงชื่อ..........................................................  ผู้สมัคร   

ลงชื่อ..........................................................  ผู้ปกครอง 

(ในกรณีที่ผู้เยาว์ต่ำกว่า  ๑๕  ปี)

สมัครประเภท (Category)

 เดินเพื่อสุขภาพ/Walk-Fun Run (๒.๕ Kms.)
 - นักเรียน (เฉพาะโรงเรียนนารีนุกูล) = ๒๐   บาท/THB  
 - นักเรียนชาย/หญิง ทั่วไปในจังหวัดอุบลราชธานี = ๒๐   บาท/THB  
 - ประชาชนทั่วไป   =  ๓๕๐ บาท/THB (พร้อมเสื้อ)  

 มินิมาราธอน/Mini Marathon (๑๐.๕ Kms.)
 - นักเรียน/นักศึกษา   = ๕๐   บาท/THB  
 - ประชาชนทั่วไป   =  ๓๕๐ บาท/THB (พร้อมเสื้อ)  

 ประเภทครอบครัว /Family (๒.๕ Kms.)

ค่าสมัคร / Entry

 ไม่เกิน ๑๒   ๑๓-๑๕   ๑๖-๑๙

 ๒๐-๒๔    ๒๕-๒๙  ๓๐-๓๔ 

  ๓๕-๓๙  ๔๐-๔๔   ๔๕-๔๙

  ๕๐-๕๙  ๖๐ ปีขึ้นไป   

 ไม่เกิน ๑๒   ๑๓-๑๕   ๑๖-๒๙

 ๓๐-๓๕    ๔๐-๕๐  ๕๐-๕๙ 

 ๖๐  ปีขึ้นไป   

เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อน้องและลูกหลาน
หลักการและเหตุผล

  ดว้ยมลูนธิชิว่ยเหลอืนกัเรยีนนารนีกุลูไดร้บัใบอนญุาต 
จัดตั้ง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน  ๒๕๒๓ ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 
เริ่มต้น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
หมายเลขทะเบียนลำดับที่ ๑๔๒๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
นำดอกผลมาช่วยเหลือจัดเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ 
ขาดแคลน และจัดเป็นรางวัลให้แก่นักเรียนที่มีผลการ 
เรียนดี และประพฤติดี เป็นประจำทุกปี ซึ่งมูลนิธิฯได้รับเงิน
บรจิาคจาก  จากผูม้จีติศรทัธาเรือ่ยมา เมือ่มลูนธิฯิ อายคุรบ 
๓๗ ปี มีเงินกองทุนอยู่เพียง ๓ ล้านเศษ ประกอบกับอัตรา 
ดอกเบีย้มอีตัราทีต่ำ่มาก ทำใหไ้ดด้อกผลนอ้ยลง ไมส่ามารถ 
จัดทุนและรางวัลให้แก่นักเรียนจำนวนมากพอกับความต้อง 
การของนกัเรยีน ดงันัน้หากสามารถเพิม่เงนิกองทนุใหม้ากขึน้ 
ได้  จึงจะสามารถนำดอกผลมาจัดสรรช่วยเหลือเป็นทุน 
การศึกษาและรางวัลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้มากขึ้น
  อนึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่งที่จะทำให้การศึกษาประสบผล 
สำเร็จได้ดี  ประชาชนทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตที่ดีคือสุขภาพ 
กายและสขุภาพจติด ีมคีวามรกั ความสามคัคใีนหมูค่ณะรูจ้กั 
เสียสละ จึงได้จัดโครงการ “กิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล  
เพื่อมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล” ขึ้น
วัตถุประสงค์ทั่วไป
 ๑. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ในกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
 ๒. เพือ่หาทนุสนบัสนนุมลูนธิชิว่ยเหลอืนกัเรยีนนารนีกุลู 
 ๓. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีโดยให้ทุกภาคส่วนได้เข้า
รว่มโครงการเดนิ-วิง่ การกศุลเพือ่มลูนธิชิว่ยเหลอืนกัเรยีน 
นารีนุกูล

หมายเลขที่.................

74-74/1 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
Tel : 0-4524-0636, 0-4524-0637, Fax : 0-4524-5974

 - ครอบครัวทั่วไป   =  ๘๐๐  บาท/THB  (พร้อมเสื้อ)
 - ครอบครัว VIP    =  ๓๕๐  บาท/THB  (พร้อมเสื้อ)  

  ชาย/Male   หญิง/Female



เสื้อ เดิน-วิ่ง เพื่อการกุศล S/M/XL/XLL ราคา ๒๐๐ บาท
สนใจสั่งจองด่วน...
โทร.๐๔๕-๒๔๔๕๗๕ ต่อ ๑๔๓, ๐๔๕-๒๔๕๘๐๐ติดต่อสอบถาม    

รองฯ ปารดา  ไชยรักษ์   ๐๘๕-๔๑๓๘๙๙๙  
รองฯ ธรรมนูญ  ใจเกื้อ ๐๘๙-๙๔๗๙๒๒  
รองฯ วันเพ็ญ วงค์จันทร์  ๐๘๙-๒๘๑๐๘๙๑  
รองฯ นิธิวดี วรเดช   ๐๘๐-๑๖๙๐๐๘๘ 
ครูสุพจน์  ปัญจพงษ์ ๐๘๙-๔๒๔๘๓๑๓  
ครูประภาส ทิมา  ๐๘๗-๘๗๕๒๐๕๔  
ครูสมศรี  อุทัยพันธ์ ๐๘๑-๓๒๑๓๓๕๕   
ครูวิไลวรรณ มีศรี  ๐๘๑-๘๗๗๙๘๒๙ 
 

วันเสาร์ ที่  ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๔.๐๐ น.  ลงทะเบียน
เวลา ๐๕.๐๐ น.  ยืดกล้ามเนื้อเพื่ออุ่นเครื่อง
เวลา ๐๕.๓๐ น. พิธีเปิด
- ปล่อยตัวประเภท MINI MARATHON ๑๐.๕ kms.
- ปล่อยตัวประเภท Walk - Fun Run ๒.๕  kms.
- ปล่อยตัวประเภท ครอบครัว Family ๒.๕ Kms.
เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีมอบรางวัลทุกประเภท
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธิปิด 
*** กำหนดการ เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Website : www.narinukun.ac.th
E-mail : email@narinukun.ac.th

นายวิโรจน์   ดวงมาลา   ประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล 
     โทร. ๐๘๑-๙๗๖๕๕๒๘ 
นางขจีรัตน์   นนทะภา    เลขานุการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล 
     โทร. ๐๘๙-๔๔๕๒๘๒๘
นางพิกุล   ประสมทอง   ผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล 
     โทร. ๐๙๘-๑๙๗๖๓๕๙
นางดอกคูณ   วงค์วรรณวัฒนา  กรรมการมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล 
     โทร.  ๐๘๙-๙๔๓๓๑๓๖

ทุกประเภท
- อันดับที่ ๑ - ๕ รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร
-  ถ้วยเกียรติยศผู้ร่วมกิจกรรมที่มาเป็นครอบครัว
- ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับเกียรติบัตรทุกท่าน

พิเศษ

กำหนดการ

ชื่อบัญชี  มูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนนารีนุกูล
ธนาคารกรุงเทพ  สาขาอุบลราชธานี เลขที่บัญชี ๒๕๖-๔๓๔๑๑๙-๒

ตัวอย่าง

๑. รับสมัครล่วงหน้า(รับเบอร์-รับเสื้อหน้างาน)
๒. รับสมัครทาง www.narinukun.ac.th       
 ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
๓. บริการรับฝากของ (รับคืนก่อนเวลา ๐๙.๐๐ น.)
๔. บริการน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ผลไม้ อาหารเช้า ฟรี
๕. บริการทางการแพทย์ตรวจวัดความดันโลหิตพร้อมหน่วยปฐมพยาบาล
 บริเวณจุดปล่อยตัว และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ตลอดเส้นทาง

แผนที ่ Walk-Fun Run ๒.๕ Kms. แผนที ่ Mini Marathon ๑๐.๕ Kms.

ผู้ประสานงาน

ªÂÒ§¡ÙÃ 21

¶.¸ÃÃÁÇÔ¶Õ

âÅµÑÊ

Ã.Ã.¡ÕÌÒ

ä» ¨.ÂâÊ¸Ã

N
áÁç¤â¤Ã

Ã¾.¾ÃÐÈÃÕÁËÒâ¾¸Ôì

ÇÔè§ÃÐÂÐ·Ò§ ñð.õ ¡Á.

ด้านหน้า ด้านหน้าด้านหลัง ด้านหลัง


