
คู่มือนักวิ่งรายการแข่งขัน Ultra Trail Thailand 2021 Series Phatthalung 

การจัดการแข่งขัน 

ผู้จัด 

การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยส านกังานการกีฬาแห่งประเทศไทยจงัหวดัพทัลุงเป็นเจ้าของ และผู้จดัการ

แขง่ขนั Ultra Trail Thailand 2021 Series Phatthalung ร่วมจดัโดย บริษัท WannaBee จ ากดั 

 

ข้อตกลง กฎ กตกิา และจรรยาบรรณของการแข่งขัน 

การเข้าร่วม Ultra Trail Thailand 2021 Series Phatthalung นบัเป็นการยอมรับกฎ กติกา และค าแนะน า

ท่ีผู้จดัเผยแพร่แก่ผู้ เข้าร่วมการแขง่ขนัโดยไมมี่ข้อยกเว้น 

 

ค าจ ากัดความของกจิกรรม 

Ultra Trail Thailand 2020 Series 01 Phatthalung เป็นการแข่งขนัท่ีจดัขึน้ในเส้นทางเดินป่าท่ีสวยงามใน

พืน้ท่ีของเขาบรรทดั ในเขตอ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง แต่ละการแข่งขนัเป็นแบบการวิ่งแบบต่อเน่ืองใน

หนึง่ชว่ง (single stage) โดยไมก่ าหนดความเร็วในการวิ่ง แตจ่ะต้องวิ่งภายในชว่งเวลาท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ 

- UTTP60 ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ความสงูสะสมประมาณ 4,000 MD+ เร่ิมจากท่ีท า

การเทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง เป็นการแข่งขนัแบบมีการให้

ความชว่ยเหลือบางสว่น (semi-autonomy) ใช้เวลามากท่ีสดุ 20 ชัว่โมง 

- UTTP25 ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร ความสงูสะสมประมาณ 2,000 MD+ เร่ิมจากท่ีท า

การเทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง เป็นการแข่งขนัแบบมีการให้

ความชว่ยเหลือบางสว่น (semi-autonomy) ใช้เวลามากท่ีสดุ 14 ชัว่โมง 

- UTTP10 ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ความสงูสะสมประมาณ 400 MD+ เร่ิมจากท่ีท า

การเทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลุง เป็นการแข่งขนัแบบมีการให้

ความชว่ยเหลือบางสว่น (semi-autonomy) ใช้เวลามากท่ีสดุ 4 ชัว่โมง 



- UTTP5 ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ความสงูสะสมประมาณ 100 MD+ เร่ิมจากท่ีท าการ

เทศบาลต าบลคลองทรายขาว อ าเภอกงหรา จงัหวดัพทัลงุ เป็นการแข่งขนัแบบมีการให้ความ

ชว่ยเหลือบางสว่น (semi-autonomy) ใช้เวลามากท่ีสดุ 4 ชัว่โมง 

กลุ่มอายุของผู้เข้าแข่งขัน (ชายและหญิง) 

กลุม่อาย ุ อาย ุณ วนัท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2565 
Senior 20 – 29 ปี 
Master 1 30 - 39 ปี  
Master 2 40 – 49 ปี 
Master 3 50 – 59 ปี 
Master 4 60 ปีขึน้ไป 
**หมายเหต ุUTTP5 ไมมี่การก าหนดรุ่นอาย ุและไมมี่รางวลัการแขง่ขนั 

คุณสมบัตผู้ิเข้าสมัคร 

UTTP60 มีอายุบริบูรณ์ตามกลุ่มอายุผู้ เข้าแข่งขนัข้างต้น ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ผ่านการวิ่งตาม

สภาพภมูิประเทศ (TrailRunning) อยา่งน้อย 25 กิโลเมตร หรือ การวิ่งมาราธอน 42.195 กิโลเมตร มาแล้ว

อยา่งใดอยา่งหนึง่ และไมมี่โรคประจ าตวัท่ีสง่ผลตอ่การว่ิง 

UTTP35 มีอายุบริบูรณ์ตามกลุ่มอายุผู้ เข้าแข่งขนัข้างต้น ณ วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2565 ผ่านการวิ่งตาม

สภาพภูมิประเทศ (Trail Running) อย่างน้อย 10 กิโลเมตร หรือ ฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตร อย่างใด

อยา่งหนึง่ ไมมี่โรคประจ าตวัท่ีสง่ผลตอ่การว่ิง 

UTTP10 มีอายุบริบูรณ์ตามกลุ่มอายุผู้ เข้าแข่งขันข้างต้น ณ วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 และไม่มีโรค

ประจ าตวัท่ีสง่ผลตอ่การว่ิง 

UTTP5 ไม่ก าหนดรุ่นอาย ุและไม่มีโรคประจ าตวัท่ีส่งผลตอ่การวิ่ง กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปีบริบรูณ์ ต้อง

อยูใ่นความดแูล หรือได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง 

ทัง้นีห้ากผู้สมคัร แจ้งข้อมลูอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัรุ่นอาย ุหรือใช้หมายเลขวิ่งประจ าตวั (BIB) ไม่ตรงกบัช่ือตวั 

ทางผู้จดัขอสงวนสิทธ์ิการรับรางวลั (หากติดอนัดบัรางวลั) ให้ถือเป็นการสละสิทธ์ิของผู้สมคัรด้วยความ

ยินยอมอยา่งไมมี่เง่ือนไข 

 



ค่าธรรมเนียม 

การสมคัรท าได้ผา่นชอ่งทางอินเตอร์เนตเทา่นัน้ และช าระผา่นชอ่งทางการช าระเงินได้ ดงันี ้

- Credit/Debit Card 

- ATM/Internet Banking/App 

 

ค่าสมัคร 

UTTP60 : 3,000 THB 

UTTP25 : 1,800 THB 

UTTP10 : 1,100 THB  

UTTP5 : 700 THB 

ราคาส่วนลดพิเศษในช่วงเวลาการประชาสมัพนัธ์ ท่านสามารถตรวจสอบได้จากช่องทางประชาสมัพนัธ์

หลกัของกิจกรรม 

การลงทะเบียนสมคัรสามารถท าได้เฉพาะต่อรายบคุคล ไม่อนญุาตให้ถ่ายโอนการสมคัร จากการแข่งขนั

ประเภทหนึง่ไปยงัอีกประเภทหนึง่ หรือจากคนหนึง่ไปยงัอีกคนหนึง่ ไมว่า่ด้วยเหตผุลใดก็ตาม 

 

วันเวลาในการแข่งขัน ระยะเวลาที่ก าหนด และเวลาตัดตัว (Cut-Off) 

UTTP60 ระยะทาง 60 กิโลเมตร ปล่อยตวั วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 23.00 น. สิน้สุดการแข่งขนั 

วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 19.00 น. รวม 20 ชัว่โมง 

UTTP35 ระยะทาง 35 กิโลเมตร ปล่อยตวั วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 05.00 น. สิน้สุดการแข่งขนั 

เวลา 19.00 น. รวม 14 ชัว่โมง 

UTTP10 ระยะทาง 10 กิโลเมตร ปล่อยตวั วนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2565 เวลา 06.00 น. สิน้สุดการแข่งขัน 

เวลา 11.00 น. รวม 4 ชัว่โมง 



UTTP5 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ปล่อยตวั วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 06.00 น. สิน้สดุการแข่งขนั เวลา 

11.00 น. รวม 4 ชัว่โมง 

 

- เวลาตัดตวัท่ีก าหนดในจุดตรวจ (check point) หลักแต่ละจุด จะถูกแจ้งไว้บนช่องทาง

ประชาสมัพนัธ์หลกั ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงเวลาการตดัตวัใหม่จะประกาศผ่านช่องทาง

เดียวกนั (Facebook) 

- ผู้ เข้าแข่งขันจะต้องเข้าเส้นชัยภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งเป็นเวลาท่ีทีมผู้ จัดค านวณ

โดยรวมเวลาพกัตามจดุบริการแล้ว และไมว่า่ผู้ เข้าแขง่ขนัจะเข้ามาท่ีจดุบริการเวลาใดก็ตาม ผู้

เข้าแขง่ขนัจะต้องออกจากจดุเช็คพอยต์ก่อนเวลาตดัตวัท่ีก าหนด 

- ผู้ เข้าแขง่ขนัท่ีถกูตดัสิทธ์ิออกจากการแขง่ขนั จะไมอ่นญุาตให้วิ่งตอ่ในเส้นทางการแข่งขนัไม่ว่า

กรณีใดก็ตาม 

 

เงนิรางวัล OVERALL พร้อมถ้วยรางวัล 

ประเภท 
อนัดบัท่ี 1 (THB) อนัดบัท่ี 2(THB) อนัดบัท่ี 3(THB) 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

UTTP60 7,000 7,000 5,000 5,000 3,000 3,000 
UTTP35 5,000 5,000 3,000 3,000 2,000 2,000 
UTTP10 3,000 3,000 2,000 2,000 1,000 1,000 
UTTP5 - - - - - - 

 

 

 

 

 

 



อุปกรณ์บังคับ 

UTTP60 และ UTTP35 

- กระเป๋าเปท่ี้สามารถพกพาอปุกรณ์บงัคบัได้ตลอดทัง้การแขง่ขนัหรือเปน้ า้ปริมาณน า้ขัน้ต ่า 

1.5 ลิตร 

- ไฟส่องทาง หรือไฟคาดศีรษะ (Headlamp) จ านวน 1 อนั และถ่านไฟส ารอง 2 ชดุ แนะน าขัน้

ต ่า 200 ลเูมน 

- นกหวีด 

- อาหารส ารอง (แนะน า 800 Kcal เชน่ เจล 2 อนั และพาวเวอร์บาร์ขนาด 50-65 กรัม 2ชิน้) 

- โทรศพัท์มือถือพร้อมแบตเตอร่ีท่ีชาร์จเตม็และแจ้งหมายเลขโทรศพัท์ของท่าน ณ จดุตรวจเช็ค 

- ชดุปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

- ถงุซิปกนัน า้ 

- แก้วน า้ หรือขวดน า้สว่นตวั 

- ช้อน ส้อม ส าหรับรับประทานอาหารสว่นตวั 

 

UTTP10 และ UTTP5 

- กระเป๋าหรืออปุกรณ์ชนิดใดก็ได้ท่ีสามารถพกพาอปุกรณ์บงัคบัได้ตลอดทัง้การแขง่ขนั 

- นกหวีด 

- โทรศพัท์มือถือ พร้อมแบตเตอร่ีท่ีชาร์จเตม็ และแจ้งหมายเลขโทรศพัท์ของทา่น ณ จดุ

ตรวจเช็ค 

- อปุกรณ์เตมิน า้ด่ืมสว่นตวั 

- ช้อน ส้อม ส าหรับรับประทานอาหารสว่นตวั 

- ถงุซิปกนัน า้ 

 

 

 

 



อุปกรณ์แนะน าพจิารณาตามระยะที่สมัคร 

- เสือ้แจ็คเก็ตท่ีมีหมวกในตวั (hood) ส าหรับสภาพอากาศท่ีเลวร้ายบนภูเขา ท าจากวสัดกุนัน า้

และระบายอากาศได้ 

- ไม้ค า้ (pole) กรณีท่ีฝนตก ใช้ส าหรับความปลอดภยับนพืน้ท่ีล่ืนไม่สามารถฝากไม้ค า้ไว้ท่ีจุด

บริการได้ 

- ถงุมือเพ่ือความอบอุน่และกนัน า้ 

- หมวกแก๊ป หรือผ้าพนัคอ หรือผ้าบฟั 

- กางเกงกนัน า้หรือเสือ้กนัฝน 

- วาสลีนและครีมทากนัผิวแพ้แดด 

- นาฬิกาแบบมี GPS 

- มีดหรือกรรไกร 

- อปุกรณ์ซอ่มแซมผ้า (ชดุเข็มด้าย) 

- สเปรย์กนัยงุและทาก 

- ยาส าหรับแมลงกดัตอ่ยหรือฟกช า้ 

- ผ้ายืดพนัเคล็ด 

- ถงุเท้ากนัทาก (UTTP60) 

- เปน้ า้ (UTTP10) 

 

การประกันอุบัตเิหตุนักวิ่ง 

ผู้จดัจดัท าประกนัอุบตัิเหตสุ าหรับนกัวิ่ง ระยะเวลาคุ้มครองตัง้แตว่นัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2565 เวลา 

08.00 น. – วันท่ี 13 กุมภาพนัธ์ 2565 ตามเวลาสิน้สุดการแข่งขัน คุ้มครองการเสียชีวิตสูงสุด 100,000 

บาท คุ้ มครองการบาดเจ็บจากการแข่งขัน วงเงิน 10,000 บาท ทัง้นี ้กรณีนักวิ่งสวมแทนหมายเลข

ประจ าตวันกัวิ่ง (BIB) ทา่นอ่ืน จะไมไ่ด้รับสิทธ์ิความคุ้มครองดงักลา่ว โดยไมมี่ข้อแม้ 

 

 

 



การรับประกันค่าสมัครนักวิ่ง 

 ในกรณีท่ีผู้สมคัรไม่สามารถเข้าแข่งขนัได้ จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผู้สมัครสามารถ

ขอรับเงินคา่สมคัรคืนได้ทัง้หมด 100% หรือเล่ือนการเข้าร่วมการแข่งขนัไปยงัการแข่งขนั UTTP ครัง้ตอ่ไป 

ตามความต้องการของนกัวิ่ง ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

- มีประกาศพืน้ท่ีเฝ้าระวงัสงูสุดโรคระบาดโควิด-19(พืน้ท่ีสีแดง) ของจงัหวดัท่ีผู้สมคัรพกัอาศยั 

ภายหลงัวนัสมคัรท่ีผู้สมคัรได้มีช่ือปรากฏการช าระเงินในระบบ 

- ผู้สมคัรมีผลตรวจโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก 

- ประสบอบุตัเิหตรุุนแรง ได้รับการบาดเจ็บหนกั หรือถึงแก่ชีวิตของนกัวิ่ง หรือคนในครอบครัว 

- ผู้สมคัรตัง้ครรภ์ 

- ผู้สมคัรหรือคนในครอบครัว ตรวจพบเชือ้ Covid-19 ภายใน 30 วนัก่อนการแขง่ขนั 

- ผู้สมคัรถกูปฏิเสธการเดนิทางข้ามประเทศ 

ในกรณีท่ีผู้จดัยกเลิกการแข่งขนั จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ผู้สมคัรสามารถขอรับเงินค่า

สมคัรคืนได้ทัง้หมด 100% รวมถึงได้รับเสือ้แขง่ขนั จ านวน 1 ตวั รูปแบบตามระยะทางท่ีนกัวิ่งได้สมคัรไว้ 

 

การขอรับเงนิคืนค่าสมัคร 

 ให้ผู้สมคัรน าหลกัฐานตามข้อใดข้อหนึ่ง หรือ ร่วมกนัตามเหตท่ีุเกิดการขอรับเงินคืนค่าสมคัร ย่ืน

ตอ่ผู้จดั ดงัตอ่ไปนี ้

- หลกัฐานการพกัอาศยั ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือใบรับรองการท างาน อยู่ในจงัหวดัพืน้ท่ีเฝ้า

ระวงัสงูสดุโรคระบาดโควิด-19 (พืน้ท่ีสีแดง)  

- ผู้สมคัรหรือผู้ ได้รับมอบอ านาจหรือผู้ ได้รับฉันทะ น า ใบรับรองแพทย์ กรณีมีผลตรวจโรคติด

เชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นบวก // ตัง้ครรภ์ // บาดเจ็บสาหสัไมส่ามารถเข้าร่วมได้ // เสียชีวิต 

- หลกัฐานความสมัพนัธ์ชัน้ตรงตอ่คนในครอบครัวของผู้สมคัร หรือผู้พกัอาศยัร่วมกนั 

- ใบปฏิเสธการเดนิทาง 

 

 



เงื่อนไขเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามประกาศจาก
ภาครัฐ 

 นกัวิ่งท่ีจะเข้าร่วมการแข่งขนัในครัง้นีต้้องตรวจสอบการได้รับวคัซีนและการตรวจสอบหาเชือ้ไวรัส 

Covid-19 ทกุทา่นตามระเบียบ เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. ทา่นท่ีได้รับวคัซีน 2 – 3 เข็ม ต้องได้รับการตรวจ ATK ในวนัรับอปุกรณ์การแขง่ขนั 

2. ท่านท่ีได้รับวคัซีน 1 เข็ม ต้องมีผลการตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชัว่โมงก่อนวนัอุปกรณ์การ

แขง่ขนั 

3. ผู้ ป่วยท่ีหายจากการป่วย COVID-19 ทัง้ท่ีได้รับวคัซีนและไม่ได้รับวคัซีน แล้วไม่เกิน 90 วนั 

ต้องได้รับการตรวจ ATK ในวนัรับอปุกรณ์การแขง่ขนั 

*** ชุดตรวจ ATK ทางผู้ จดัมีบริการตรวจให้แก่นักวิ่งและผู้ติดตามท่ีต้องการเข้าบริเวณรับชุด

อปุกรณ์การแขง่ขนั โดยมีคา่บริการทา่นละ 350 บาท 

 *** RT-PCR ต้องเข้ารับการตรวจคดักรองในสถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลทัว่ไป โรงพยาบาล

เฉพาะทาง คลินิกเวชกรรม คลินิกเทคนิคการแพทย์ ภายใน 72 ชัว่โมง 


