เขาฉกรรจ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561
ความเป็นมาของการจัดงาน
“ เขาฉกรรจ์ ” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สาคัญที่สุดของอาเภอเขาฉกรรจ์ ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว เขาฉกรรจ์เป็นภูเขาหินปูน 3 ลูก (เป็นภูเขาหินปูน
ดึกดาบรรพ์ อายุราว 2-4 พันปี) เขาฉกรรจ์มีถ้าที่สาคัญ คือ ถ้าทะลุ ซึ่งมีรอยพระพุทธบาทจาลอง และยัง
ประกอบด้วยถ้ามีถ้าเล็กถ้าน้อยอีกมากมาย ถ้าบางแห่งเป็นที่อาศัยของลิงวอกฝูงใหญ่นับหมื่นตัว และฝูงค้างคาว
จานวนนับล้านตัวที่พร้อมใจกันบินออกหากินในเวลาพลบค่า บริเวณเชิงเขาเป็นสวนรุกขชาติเขาฉกรรจ์ซึ่งเป็น
สวนสาธารณะที่ร่มรื่นด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ มากมาย
เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอานาจหน้าที่ และภารกิจตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) และพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ได้ให้ความสาคัญใน
การส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงได้จัดโครงการเดิน–วิ่ง “เขาฉกรรจ์มินิมาราธอน” ครั้งที่ 1 ขึ้น ในวันอาทิตย์ ที่
23 ธันวาคม 2561
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
2. เพื่อประชาสัมพันธ์ “เขาฉกรรจ์” ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รู้จักและมาสัมผัสธรรมชาติ
รอบๆเขาฉกรรจ์
3. เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการออกกาลังกายให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุในพื้นที่และ
บริเวณใกล้เคียง หันมารักษาสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ
4. เพื่อหาทุนสนับสนุนการทากิจกรรมสาธารณประโยชน์ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตาบล
เขาฉกรรจ์ ศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ ฯลฯ
จัดการแข่งขันโดย
เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว
เปิดรับสมัคร
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561
วันแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 05.00 – 09.00 น.
สถานที่แข่งขัน
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ หน้าบันไดทางขึ้นถ้าทะลุเขาฉกรรจ์ วัดถ้าเขาฉกรรจ์
เส้นทางการวิ่ง
บริเวณถนนรอบเขาฉกรรจ์ ถนนเชื่อมถนนรอบเขาฉกรรจ์ – ถนนเขาฉกรรจ์หนองใหญ่ และ
ถนนรอบเขาฉกรรจ์ – โคกมะกอก
ประเภทการแข่งขัน
- Funrun ระยะทาง 6 ก.ม. ชาย , หญิง
- Mini-marathon ระยะทาง 11 ก.ม. ชาย , หญิง

ค่าสมัคร
ค่าสมัคร 350.-บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ทุกระยะ ทุกประเภท ผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก 1 ตัว
และเบอร์วิ่ง (รับเหรียญรางวัลหลังวิ่งเข้าเส้นชัย)
ช่องทางการสมัคร/สถานที่รับสมัคร/การจ่ายเงินค่าสมัคร
1. สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ สานักปลัดเทศบาล
เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 09.00 – 16.30 น.
โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนในใบสมัคร พร้อมชาระเงินค่าสมัคร
2. สมัครออนไลน์ ผ่าน Facebook : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ , แอพพลิเคชั่น LINE
LINE ID : 0954738007 ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึง 16 พฤศจิกายน 2561 โดยดูรายละเอียดและดาวน์
โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.khaochakan.go.th หรือ Facebook/ประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์
และโอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาฉกรรจ์
ชื่อบัญชีเขาฉกรรจ์มินิมาราธอน เลขที่บัญชี 020146340164
*** เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมถ่ายภาพใบสมัคร มาที่ Inbox (ข้อความ)
Facebook/ประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ หรือ LINE ID : 0954738007
รางวัลการแข่งขัน
1. ประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตร (Fun Run 6 K. Race) ชาย , หญิง
1.1 อันดับ 1 เงินรางวัล 2,500.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
1.2 อันดับ 2 เงินรางวัล 1,500.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
1.3 อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
1.4 อันดับ 4 -10 ได้รับใบประกาศ
2. ประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร (Mini-Marathon11 K. Race) ชาย , หญิง
2.1 อันดับ 1 เงินรางวัล 4,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2.2 อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2.3 อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000.-บาท พร้อมถ้วยรางวัล
2.4 อันดับ 4 – 10 ได้รับใบประกาศ
การรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
ผู้สมัครโปรดนาหลักฐานการสมัคร (อีเมล์ยืนยันการชาระเงิน หรือบัตรประจาตัวประชาชน) มารับ
เสื้อที่ระลึกและเบอร์วิ่ง ได้ที่สานักงานเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ อาเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ดังนี้
- วันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
- วันเสาร์ ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 17.00 น.
***หมายเหตุ งดรับเสื้อหน้างาน
กติการแข่งขัน
ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านจุด Check In ณ จุดเริ่มต้น และวิ่งตามเส้นทางที่กาหนดโดยผ่านจุด Check
Point ให้ครบถ้วน ทั้งนี้นักวิ่งต้องติดเบอร์วิ่งไว้ด้านหน้าในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจน ไม่พับ หรือเหตุอื่นใดอันทา
ให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด ทั้งนี้การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
การบริการ
1. บริการน้าดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน (ทุกๆ 2 ก.ม.)
2. บริการอาหาร น้าดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ หลังเข้าเส้นชัย
3. บริการด้านสุขภาพและปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาลตลอดการแข่งขัน
4. เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย ตลอดเส้นทางวิ่ง

กาหนดการ
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2561
04.30 น.
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันทุกหน่วยพร้อม
04.50 น.
อบอุ่นร่างกาย Aerobic Dance และยืดกล้ามเนื้อ
05.10 น.
เช็คอินนักวิ่งเข้าจุดสตาร์ท
05.15 น.
พิธีเปิดการแข่งขัน
05.30 น.
ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง Mini-marathon ระยะทาง 11 ก.ม.
05.50 น.
ประธานในพิธีให้สัญญาณปล่อยตัวนักวิ่ง Funrun ระยะทาง 6 ก.ม.
06.30 น.
นักวิ่งทยอยเข้าเส้นชัย
07.15 น.
พิธีมอบถ้วยรางวัล และมอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขัน
08.00 น.
ปิดการแข่งขัน
ช่องทางการติดต่อสอบถาม
1. Facebook : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์
2. แอพพลิเคชั่น LINE : LINE ID 0954738007
3. สานักปลัดเทศบาล เทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-3724-7210 กด 0
4. คุณกาญจนา อัศเวก
เจ้าหน้าที่โครงการ โทร 095-4738007 / 082-4708669
5. คุณสาคร ชานาญปืน
หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล โทร 089-2462442
6. คุณโสภา โคตรสงคราม
หัวหน้าฝ่ายธุรการ โทร 081-7441044

รหัส .............................
.........................
แบบฟอร์มใบสมัคร (APPLICATION FORM)
เขาฉกรรจ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจาปี 2561 (วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2561)
st
1 KHAOCHAKAN MINI-MARATHON 2018 (Sunday, December 23 rd, 2018)
ชื่อ - นามสกุล (Name) .......................................................................................... ขนาดเสื้อ (Shirt Size)..............................
วัน/เดือน/ปี/เกิด (Date of Birth) .................................................................... อายุ (Age) ...................................................
สังกัด/ชมรม (Club) .....................................................................................................................................................................
บ้านเลขที่ (Address) ………………… ถนน (Road)………………………………………………… ตาบล (Tumbon)…………….…………
อาเภอ (District) ........................................................จังหวัด (Province)....................................................................................
รหัสไปรษณีย์ (Post Code).................................................... เบอร์โทรศัพท์ (Phone Number) .............................................
 Male (ชาย)

 Female (หญิง)

 สมัครประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตร (Fun Run 6 K Race)
 สมัครประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร (Mini-Marathon11 K Race)
“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และจะปฏิบัตติ ามกฎกติกาของการแข่งขัน ทุกประการ โดยจะ
ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมให้ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ถ่ายภาพหรือภาพยนตร์ เพื่อบันทึกการแข่งขันและนาไปเผยแพร่”
“ I certify that above information is correct . The organizers are not liable for any Injury
that occurs during the event . I further consent to the photographic and video recording of this
event by the organizers.”

ลงชื่อ.....................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
350.-บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ลงชื่อ (Signature) .................................................. ผู้สมัคร
(....................................................)
วันที่ (Date) .....................................................

………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
รหัส .........................................
เขาฉกรรจ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 Khaochakan Mini-Maratho
ชื่อ - สกุล (Name) .................................................................................
 ชาย (Male)
 หญิง (Female)
 สมัครประเภทฟันรัน 6 กิโลเมตร (Fun Run 6 K Race)
 สมัครประเภทมินิมาราธอน 11 กิโลเมตร (Mini-Marathon11 K Race)
Shirt Size ..................
*** รับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันที่ 19 - 22 ธันวาคม 2561 ณ สานักงานเทศบาลตาบลเขาฉกรรจ์
โทร 0-3724-7210 กด 0 , มือถือ 095-473-8007

ลงชื่อ...................................................
เจ้าหน้าที่รับสมัคร
ลงวันที่ .................................................
350.-บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

