วัตถุประสงค
 เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว
 เพื่อใหประชาชนไดระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงเปนผูใหกําเนิด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญ
ของการออกกําลังกาย และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน
ในชีวิตประจําวันได
 เพื่อสงเสริมความรัก และความผูกพันในครอบครัว

กติกาการแขงขัน
ใชตามกติกาของสหพันธกรีฑาสมัครเลนนานาชาติ (IAAF)
และคําตัดสินของคณะกรรมการถือเปนสิ้นสุด
นั ก วิ่ ง ต อ งมี อ ายุ ต รงตามประเภทและกลุ ม อายุ ที่ ส มั ค ร
(พ.ศ. 2560 ลบ พ.ศ. ที่เกิด ) และใหไปรายงานตัวตอกรรมการ
ภายใน 15 นาทีหลังเขาเสนชัย
นักวิ่งตองติดเบอรที่หนาอก ใหตรงกับกลุมอายุใหกรรมการ
มองเห็นไดชัดเจน

กิจกรรมพิเศษ
 จับสลากลุนรางวัลใหญ เชน รถจักรยาน เครื่องใชไฟฟา
เสื้อยืด ฯลฯ
 มีขาวตม น้ําดื่ม บริการหลังการแขงขัน
 มีอาหารเย็นบริการ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560
 มีบริการนวดแผนไทย หลังการแขงขัน

กําหนดการแขงขัน
วันศุกรที่ 28 กรกฎาคม 2560
เวลา 16.00 น.-20.00 น. รับสมัครที่บริเวณงาน
วันเสารที่ 29 กรกฎาคม 2560
เวลา 03.00 น. รับสมัครที่บริเวณงาน
เวลา 04.45 น. ปลอยตัว นักวิ่งฮาลฟมาราธอน
เวลา 06.00 น. ปลอยตัว นักวิ่งมินิมาราธอน
เวลา 07.15 น. พิธีเปดการแขงขัน
เวลา 07.45 น. ปลอยตัว เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ
เวลา 08.00 น. พิธีมอบรางวัล
เวลา 09.30 น. ปดการแขงขัน

ประเภทการวิ่ง
 เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กม.* (ไมเสียคาสมัคร)
ชาย
หญิง
1. ไมเกิน 12 ป
1. ไมเกิน 12 ป
2. 13-15 ป
2. 13-15 ป
3. 16-19 ป
3. 16-19 ป
4. 20-29 ป
4. 20-29 ป
5. 30 ปขึ้นไป
5. 30 ปขึ้นไป
 วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม. แบงเปน 2 ประเภท ไดแก
2.1 บุคคลทั่วไป : คาสมัคร 150 บาท ไดเสื้อ 1 ตัว
ชาย
หญิง
1. ไมเกิน 15 ป
1. ไมเกิน 15 ป
2. 16-29 ป
2. 16-29 ป
3. 30-39 ป
3. 30-39 ป
4. 40-49 ป
4. 40-49 ป
5. 50-59 ป
5. 50-59 ป
6. 60-69 ป
6. 60 ปขึ้นไป
7. 70 ปขึ้นไป

ประเภทการวิ่ง
2.2 ครอบครัว 3 คน : คาสมัคร 250 บาทไดรับเสื้อ 3 ตัว
ครอบครัว 3 คน : พอ-แม-ลูก/แม- ลูก- ลูก/พอ- ลูก- ลูก
(ในครอบครัว 3 คน จะตองมีผูหญิงอยางนอย 1 คน)
อายุรวมประเภทครอบครัว
ครอบครัว 3 คน
1.
60-79 ป
2.
80-99 ป
3. 100 -119 ป
4. 120 ปขึ้นไป
 ฮาลฟมาราธอน 21.10 กม.
คาสมัคร 150 บาท ไดรับเสื้อ 1 ตัว
ชาย
1. 16-29 ป
2. 30-34 ป
3. 35-39 ป
4. 40-44 ป
5. 45-49 ป
6. 50-54 ป
7. 55-59 ป
8. 60-64 ป
9. 65 ปขึ้นไป

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หญิง
16-29 ป
30-39 ป
40-44 ป
45-49 ป
50-54 ป
55-59 ป
60 ปขึ้นไป

*หมายเหตุ
1.นักวิ่งที่สมัครวิ่งประเภท 10.5 กม. และ 21.10 กม. แลวจะไมมี
สิทธิ์สมัครวิ่งประเภท 3.5 กม. อีก
2.วิ่งประเภทครอบครัวทุกกลุมใหนําหลักฐานการเปน พอ แม
ลูก มายืนยันตอคณะกรรมการกอนรับรางวัล

แผนที่เสนทางวิ่ง

รางวัลและของที่ระลึก
1.ประเภทเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 3.5 กม.
 อันดับที่ 1-5 ไดรับเหรียญรางวัล และ
เงินรางวัล 300, 200, 100, 100, 100 บาท
2.ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม.
2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป
 รางวัล Over all ชาย และ หญิง ไดรับถวยรางวัล
ชนะเลิศ พรอมเงินรางวัล 1,500 บาท (ขอสงวนสิทธิ์สําหรับนัก
วิ่งที่เปนคนไทยเทานัน้ และจะไมมีสิทธิ์รับถวยและเงินรางวัลใน
กลุมอายุ)
 อันดับที่ 1-5 ไดรับถวยเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล
800, 600, 500, 400, 300 บาท
 200 คนแรกที่เขาเสนชัย ไดรับเหรียญรางวัล
2.2 ประเภทครอบครัว 3 คน
 รางวัล Over all ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ
พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์สําหรับนักวิ่งที่เปนคน
ไทยเทานั้นและจะไมมีสิทธิ์รับถวยและเงินรางวัลในกลุมอายุ)
 อันดับที่ 1-5 ไดรับถวยเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล
1,000, 800, 600, 500, 400 บาท
 150 คนแรกที่เขาเสนชัย ไดรับเหรียญรางวัล
3.ประเภทฮาลฟมาราธอน 21.10 กม.
 รางวัล Over all ชายและหญิง ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ
พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท (ขอสงวนสิทธิ์สําหรับนักวิ่งที่เปน
คนไทยเทานั้นและจะไมมีสิทธิ์รับถวยและเงินรางวัลในกลุม
อายุ)
 อันดับ 1-5 ไดรับถวยเกียรติยศ พรอมเงินรางวัล
1500, 1200, 1000, 800, 500 บาท
 200 คนแรกที่เขาเสนชัย ไดรับเหรียญรางวัล

ขอเชิญรวมการแขงขันวิ่งสวางแดนดิน
มิน-ิ ฮาลฟมาราธอน
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจาอยูหัว

ที่พัก  ชวนธนปญญารีสอรท ( 042-737744 ,081-3804411 )
 โรงแรมชมดาวแอนดรีสอรท ( 042-722544,722545 )
 โรงแรมเดอะลักซูรี ( 042-704626,085-7481010)
 เจษฎาแมนชั่น ( 042-722768,081-1176199 )
 ที่พักภายในโรงพยาบาลฯ (ฟรี)
สอบถามขอมูลเพิ่มเติม






งานประชาสัมพันธ
คุณประไพ แสนอุบล
คุณชาญชัย ทิพยสุวรรณ
คุณพงษศักดิ์ ราชโสภา
คุณวนิดา ทองแท

โทร. 042-721111 ตอ 0,1009
โทร. 081-7080254
โทร. 081-1179794
โทร 080-7498883
โทร 081-9750140

จัดโดย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
มูลนิธโิ รงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสวางแดนดิน
คปสอ. สวางแดนดิน

วันเสารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน
อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

