
Race Bib / เบอรแ์ขง่ขนั Tri Dash Bangkok 2021 Series 
 

ซรีสี ์ไตรแดช กรงุเทพฯ ปี 2564 
 

Waiver Form 
ขอ้ตกลงสละสทิธิ ์และละเวน้ในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย  

 
 

Given Name – Family Name (ENGLISH) __________________________________________________ 
ชือ่-นามสกลุ ภาษาอังกฤษ 

 

Email_______________________________________ Contact Number _______________________ 
อเีมล                                                                                   เบอรโ์ทรศัพทม์อืถอื 

 
Gender    Male    Female  Nationality_____________  ________ 

เพศ              ชาย                 หญงิ    สญัชาต ิ
 

Date of Birth ________________________    Age (at end of 2021) _______________ __ 

วัน เดอืน ปีเกดิ (ค.ศ.)           อาย ุ(นับเมือ่ส ิน้ปี 2564)                                   
 

 Race Categories  Dash (Individual)    Dash (Team)   Mini Dash 
ประเภทการแขง่ขัน      แดช (เดีย่ว)             แดช (ทมี)             มนิแิดช  

 

 
     Long Dash (Individual)  Long Dash (Team)   Junior 

     ลองแดช (เดีย่ว)       ลองแดช (ทมี)       รุน่จเูนียร ์
 

       

 

Disclaimer 
 

I, whose signature appears on the bottom hereof in 

consideration of and as a condition of acceptance of my 
entry into the Tri Dash Bangkok in Thailand or 

associated event for myself, my heirs, executors and 
administrators hereby waive all and any claim, right of 

cause of action which I or they might otherwise have 
for or arising out of loss of my life or injury, damage of 

any description whatsoever, which I may suffer or 

sustain in the course of or consequent upon my entry 
or participation in the above race.  I will abide by the 

race rules governing these events.  This waiver, release 
discharge shall be and operate separately in favor of all 

persons, corporations, and bodies involved or otherwise 

engaged in the promoting of the event and the service 
agents, representatives and officers of any of them.  I 

attest that I am physically fit and have sufficiently 
trained for completion of the entered race.  I give 

permission for the free use of my name, voice or 
picture in any broadcast, telecast, advertising 

promotion or other account of this event. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสละสทิธิ ์
 

ขา้พเจา้ รับทราบวา่การเขา้รว่มการแขง่ขันไตรแดช กรงุเทพฯ 

เป็นกจิกรรมทีม่คีวามเสีย่ง และขา้พเจา้ตกลงทีจ่ะไมเ่ขา้รว่ม
กจิกรรมหากขา้พเจา้ไมส่ามารถเขา้รว่มได ้ดว้ยเหตผุลทาง

การแพทย ์หรอืไมไ่ดรั้บการฝึกฝนอยา่งถกูตอ้ง ขา้พเจา้ตกลง
ทีจ่ะปฏบัิตติามการตัดสนิใจ ของคณะกรรมการจัดการแขง่ขัน 

ทีเ่กีย่วเนื่องกับความสามารถของขา้พเจา้ในการเขา้รว่มแขง่ขัน
อยา่งปลอดภัย ดว้ยความยนิยอมของขา้พเจา้เองทีเ่ขา้รว่มการ

แขง่ขัน และถอืวา่ความเสีย่งทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรว่ม

กจิกรรม ซึง่รวมถงึ แตไ่มจ่ ากดัเฉพาะ การลม้ การสมัผัสกบั
ยานพาหนะ ผูเ้ขา้รว่มแขง่ขันคนอืน่ ผูเ้ขา้รว่มชมการแขง่ขนั 

หรอือืน่ๆ ผลกระทบจากสภาพอากาศ ซึง่รวมถงึอณุหภมูคิวาม
รอ้น และ/หรอืความชืน้ทีส่งู การจราจรและสภาพถนน ขา้พเจา้

รับทราบและเต็มใจรับผลจากความเสีย่งทัง้หลายเหลา่นัน้ จาก

การไดอ้า่นเอกสารนี้ และรับทราบขอ้เท็จจรงิเหลา่นี้ ขา้พเจา้
ตกลงทีจ่ะสละสทิธิแ์ละละเวน้ในการเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย จาก

ทัง้คณะผูจ้ัดการแขง่ขันไตร แดช กรงุเทพฯ ผูส้นับสนุนการ
แขง่ขัน และบคุลากรทกุฝ่ายจากการแขง่ขัน รวมทัง้ตัวแทน 

เจา้หนา้ที ่ผูอ้ านวยการ สมาชกิ และผูรั้บจา้งท าการของการ
แขง่ขัน ขา้พเจา้จะละเวน้การเรยีกรอ้งคา่เสยีหายหรอืหนี้สนิ 

ทัง้ในปัจจบัุนและอนาคต อันเน่ืองมาจากการเขา้รว่มกจิกรรม

ของขา้พเจา้ ถงึแมว้า่ความเสยีหายนัน้อาจเกดิจากความ
ประมาทโดยท่ัวไป หรอืมสีว่นเกีย่วเนื่องกับคณะบคุคลทีก่ลา่ว

อา้งถงึขา้งตน้ในเอกสารนี้  
ขา้พเจา้ยนิดใีหส้ทิธิผ์ูอ้ืน่ในการใชภ้าพนิง่ ภาพเคลือ่นไหว การ

บันทกึทกุรปูแบบ จากการเขา้รว่มกจิกรรมของขา้พเจา้ ส าหรับ

ทกุวตัถปุระสงคท์ีช่อบดว้ยกฎหมาย โดยจะไมเ่รยีกรอ้ง
คา่ตอบแทนแตอ่ยา่งใด 

 
 

Signature________________________________________Date___________________________ 

ลงนาม             วัน เดอืน ปี 


