PRIZES (รางวัล)

MAIN SUPPORTERS (สนับสนุนโดย)

3.5K

ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
พร้อมลุ้นรับของรางวัลอื่นๆ

• Trophy for 1 – 5 places for male and
female categories
• Cash prize for 1st – 3rd places for male and female
categories (THB 1,500 / 1,000 / 800)
st

วิ่งสนุกอนุรักษ์เต่าทะเล ครั้งที่ 10

th

10.5K
• Trophy for 1st – 5th places for the male and
female categories
• Cash prize for 1st – 3rd places for overall male 		
and female categories (THB 2,000 / 1,500 / 1,000)
• First 700 registered runners will receive
running shirts
• First 700 runners to cross the finish line will
receive medals
• Trophy for the hotel and running club with the
most participants
• Lucky draw to win a gift voucher
• ถ้วยรางวัลสำ�หรับผู้เข้าเส้นชัยลำ�ดับที่ 1-5 สำ�หรับการแข่งขันวิ่ง

มินิมาราธอนและวิ่งเพื่อสุขภาพในประเภทชายและหญิงทุกรุ่น

วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557

• เงินรางวัลสำ�หรับผูเ้ ข้าเส้นชัยลำ�ดับที่ 1-3 สำ�หรับการแข่งขัน วิง่

มินมิ าราธอนและวิง่ เพือ่ สุขภาพในประเภท Overall ทัง้ ชายและหญิง
• สำ�หรับนักวิ่ง 700 ท่านแรกที่ลงทะเบียนการแข่งขันจะได้รับเสื้อ
ที่ระลึกการแข่งขัน
• สำ�หรับนักวิ่ง 700 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัล
• ถ้วยรางวัลสำ�หรับโรงแรม หรือชมรมที่ส่งผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
มากที่สุด
• รับสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลรับของที่ระลึก สำ�หรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ทุกท่าน

ณ พรุเจ๊ะสัน หาดไม้ขาว
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

SUNDAY SEPTEMBER, 14TH, 2014
PRU JEH SAN LAKE (MAI KHAO BEACH)
STARTS AT 06:00 AM

Contact person (ติดต่อสอบถาม)
Sak: 089 472 9955
Sean Panton: 083 391 5869
Kittipan: 089 733 8830 Fax number: 076 348 354
Email: info@maikhaomarineturtlefoundation.org
Website: www.maikhaomarineturtlefoundation.org

The Mai Khao Marine Turtle Foundation (MKMTF) was launched in March 2002 during the
grand opening celebration of JW Marriott Phuket Resort & Spa to raise funds and awareness for
the endangered marine turtles and our marine life in general. In recent years, the foundation
has broadened its environmental projects to not only conservation of the leatherback turtles
but also the environment with the involvement of local communities, schools, universities and
government organizations to sustain Mai Khao’s ecosystem.

มูลนิธิเพื่อการอนุรักษ์เต่าทะเลหาดไม้ขาว ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ในงานพิธีเปิดโรงแรมเจดับบลิวแมริออทภูเก็ตรีสอร์ท
แอนด์สปา เพื่อระดมทุนและสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์เต่าทะเล และสิ่งมีชีวิตทางทะเลอื่นๆ ที่สำ�คัญตลอดหลายปีที่ผ่าน
มา มูลนิธิได้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ และยังได้มีเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษา และ
หน่วยราชการส่วนต่างๆ เพื่อรักษาระบบนิเวศน์หาดไม้ขาวให้เกิดความยั่งยืนสืบไป

Help support the Phuket Marine Biological Center in the Injured Sea Turtle
Rehabilitation Program and the Marine Turtle Conservation Project by 3rd Naval
Area Command
เพื่อการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือและฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทะเลอันดามัน และโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลโดยทัพเรือภาคที่ 3
“Assuring the Andaman’s Ecological Future”

OUR PURPOSE (วัตถุประสงค์)

ENTRY FEES (ค่าธรรมเนียมการสมัคร)

APPLICATION FORM (แบบฟอร์มใบสมัคร)

• Encourage everyone to strengthen their bodies with
exercise and maintain a healthy lifestyle.
• To help support the Phuket Marine Biological Center in
“The Injured Sea Turtle Rehabilitation Program and
Marine Turtle Conservation Project by 3rd Naval
Area Command”
• To bring awareness to the sea turtle conservation 		
and encourage participation to preserve the
natural surroundings

3.5K race (ระยะทาง 3.5 กม)
300 Baht
10.5K race (ระยะทาง 10.5 กม)
300 Baht
Inclusive of a running shirt (พร้อมรับเสื้อที่ระลึกการแข่งขัน)

Name (ชื่อ–สกุล)

ROUTE MAP
เสนทางการแขงขัน

(From the highway, turn left at the entrance to JW Marriott
Phuket Resort & Spa and Pru Jeh San Lake is around 500
meters from the hotel.)

• วันที่ 8 - 13 กันยายน 2557 เวลา 9.00 – 18.00 น. ณ แผนกบริการ		

ข้อมูลท่องเที่ยวและสันทนาการ (Concierge) โรงแรมเจดับบลิวแมริออท
ภูเก็ตรีสอร์ทแอนด์สปา
• 14 กันยายน 2557 เวลา 4.30 – 5.45 น. ในวันงาน ณ เต็นท์ลงทะเบียน
บริเวณพรุเจ๊ะสัน หาดไม้ขาว (จากถนนเทพกระษัตรี เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้า
โรงแรมเจดับบลิวแมริออทภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์สปา ขับรถไปตามเส้นทาง
พรุเจ๊ะสันจะอยู่เลยจากโรงแรมเข้าไปอีกประมาณ 500 เมตร)

PROGRAM (กำ�หนดการ)
4:30 am - 5:45 am

Registration ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน

5:45 am

Keynote Address กล่าวรายงานและเปิดงาน

6:00 am

10.5K ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ 10.5 กม.

6:10 am

3.5K ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันระยะ 3.5 กม.

7:00 am

Environmental Activities กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

7:00 am

Award Presentation Ceremony

พิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ

Tumbon (ตำ�บล) 		

District (อำ�เภอ)

Start/Finish

จุุดเริ่มตน/เสนชัย

Mai Khao Temple

Email Address (อีเมล์)

PruJae Son

th

Road (ถนน)

Contact Number (เบอร์ติดต่อ)

พรุเจะสัน

• September, 8 – 13 , 2014, 9:00 am – 6:00 pm
At Concierge, JW Marriott Phuket Resort & Spa
• September, 14th, 2014, 4:30 am – 5:45 am
At Pru Jeh San Lake (Mai Khao Beach)
th

Address (บ้านเลขที่)		
Province (จังหวัด)

วัดไมขาว

REGISTRATION AVAILABLE (การรับสมัคร/รับหมายเลข)

Age (อายุ)
Team (ชมรม)

• เพื่อเป็นการสนับสนุนการออกกำ�ลังกายให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง
• เพือ่ สนับสนุนโครงการฟื้นฟูเต่าทะเลที่ได้รับบาดเจ็บ โดยศูนย์วิจัยและ

พัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน และโครงการ
อนุรักษาพันธุ์เต่าทะเลโดยทัพเรือภาคที่ 3
• เพื่อสร้างจิตสำ�นึกในการอนุรักษาเต่าทะเล และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การรักษาสิ่งแวดล้อม

Date of Birth (วัน / เดือน / ปี เกิด)

MAI KHAO TURTLE FUN RUN & MINI
MARATHON (3.5K AND 10.5K)
Male (ชาย)

Female (หญิง)

3.5K race / registration fee 300 Baht (3.5 กม. / ค่าธรรมเนียม 300 บาท)
Under 12 years old (รุน่ อายุไม่เกิน 12 ปี)
Open (รุ่นทั่วไป)
40 years old and up (รุน่ อายุ 40 ปีขน้ึ ไป)

Under 12 years old (รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี)
Open (รุ่นทั่วไป)
40 years old and up (รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป)

10.5K race / registration fee 300 Baht (10.5 กม. / ค่าธรรมเนียม 300
Under 19 years old (รุน่ อายุไม่เกิน 19 ปี)
Open (รุ่นทั่วไป)
30-39 years old (รุ่นอายุ 30-39 ปี)
40-49 years old (รุ่นอายุ 40-49 ปี)
50-59 years old (รุ่นอายุ 50-59 ปี)
60 years old and up (รุน่ อายุ 60 ปีขน้ึ ไป)

Under 19 years old (รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี)
Open (รุ่นทั่วไป)
30-39 years old (รุ่นอายุ 30-39 ปี)
40-49 years old (รุ่นอายุ 40-49 ปี)
50-59 years old (รุ่นอายุ 50-59 ปี)
60 years old and up (รุน่ อายุ 60 ปีขน้ึ ไป)

“I certify that the 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.”

“ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นเป็นความจริง และจะปฏิบัติตามกฎและกติกาของการ
แข่งขันทุกประการ โดยจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดอันตรายหรือได้รับบาด
เจ็บจากการแข่งขัน และยินยอมให้ผู้จัดการแข่งขันทำ�การถ่ายภาพหรือภาพยนตร์เพื่อบันทึก
การแข่งขัน”

Signature (ลงชื่อ)		

Date (วันที่)

