
ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล 
ธัญญารักษ์มินิมาราธอนครั้งที่ 18 

วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2559 
เวลา 06.00 น. 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อจัดหาทุนก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ        
พระศรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมแท่นประดิษฐาน 
2. เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จําเป็น 
3. เพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพผู้ป่วยยาเสพติด 
ที่รับการบําบัดรักษาระยะฟื้นฟู 
4. เพื่อจัดหาทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติดที่ฐานะยากจน 
5. เพื่อส่งเสริมพลานามัยของข้าราชการและประชาชนทั่วไป 
ค่าสมัคร 
     ท่านละ 290 บาท พร้อมเสื้อที่ระลึก 1 ตัว. 
วันที่รับสมัคร วันนี้-26 มิถุนายน 2559 
รับเบอร์วิ่ง ระหว่างวันที่ 20-26 มิถุนายน 2559  
ณ สถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ       
บรมราชชนนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รางวัลการแข่งขัน 
ประเภทวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. 
      ประเภทชายและหญิงทุกกลุ่มอายุ ชนะเลิศอันดับ 1-3   
จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศผู้เข้าเส้นชัย 400 ท่านแรก   
จะได้รับเหรียญที่ระลึก       
(ผู้เข้าเส้นชัยหลัง 400 ท่านแรก จะได้รับเข็มที่ระลึก) 
 
ประเภทเดิน-วิ่ง 5 กม. 
ประเภทชายและหญิง ชนะเลิศอันดับ 1-5 จะได้รับถ้วย
รางวัลเกียรติยศ   
ผู้เข้าเส้นชัย 300 ท่านแรก จะได้รับเหรียญที่ระลึก                                                                       
(ผู้เข้าเส้นชัยหลัง 300 ท่านแรก จะได้รับเข็มที่ระลึก) 
 
ประเภทชมรม 
 ประเภทประธานชมรม ชนะเลิศอันดับ 1-3จะได้รับถ้วย
รางวัลเกียรติยศ 
ชมรมที่สนับสนุนนักวิ่งมากที่สุดใน 3 อันดับแรก  
(ชมรมที่ส่งนักวิ่งตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป) จะได้รับถ้วยรางวัล
เกียรติยศ  
ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ประเภทบุคคลชายและหญิงกลุ่มอายุ 
50 ปีขึ้นไป จะได้รับคูปองการตรวจร่างกายประจําปีฟรี 1 
ครั้ง จากสถาบัน ฯ 

 
มินิมาราธอน 10.5 กม. 
 ชาย               หญิง 
�อายุไม่เกิน 16 ปี  �อายุไม่เกิน 16 ปี 
�อายุ 16-22 ปี  �อายุ 16-22 ปี 
�อายุ 23-29 ปี  �อายุ 23-29 ปี 
�อายุ 30-34 ปี  �อายุ 30-34 ปี 

 ชาย               หญิง 
�อายุ 35-39 ปี  �อายุ 35-39 ปี 
�อายุ 40-44 ปี  �อายุ 40-44 ปี 
�อายุ 45-49 ปี  �อายุ 45-49 ปี 
�อายุ 50-54 ปี  �อายุ 50-54 ปี 
�อายุ 55-59 ปี  �อายุ 55-59 ปี 
�อายุ 60-64 ปี  �อายุ 60 ปีขึ้นไป 
�อายุ 65-69 ปี 
�อายุ 70 ปี ขึ้นไป 
 
ประธานชมรม (10.5 กม.) 
�รุ่นอายุ 40-49 ปี �รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป 
ประเภทเดิน-วิ่งบุคคลทั่วไป 5 กม.�ชาย  �หญิง 
 
รายละเอียด 
 โทร 0 2531 0080-8 ต่อ 494 
 โทรสาร 0 2531 0085 
 สายด่วนยาเสพติด 1165 
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M 36 24

L 38 25

XL 40 26

XXL 42 27
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M 40 28

L 42 29

XL 44 30

XXL 46 31
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