
   
 
 เพือเป็นการแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติเนือง

ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระราชสมภพของสมเดจ็พระบรม   โอรสาธิ

ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

 เพือให้ประชาชนได้ระลึกถงึพระมหากรณุาธิคุณของสมเดจ็ 

พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ททีรงเป็นผู้ให้กาํเนิด

โรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราช 

 เพือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถงึความสาํคญั 

ของการออกกาํลังกาย และสามารถนาํไปใช้ให้เกดิประโยชน์    

ในชีวติประจาํวนัได้  

 เพือส่งเสริมความรัก และความผูกพันในครอบครัว   

 
 
 
 
ใช้ตามกตกิาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาต ิ(IAAF) 

และคาํตดัสนิของคณะกรรมการถอืเป็นสนิสดุ 

นักวิง ต้องมีอายุตรงตามประเภทและกลุ่มอายุทีสมัคร          

(พ.ศ. 2556 ลบ พ.ศ. ทเีกดิ ) และให้ไปรายงานตวัต่อกรรมการ

ภายใน 15 นาทหีลังเข้าเส้นชัย  

นักวิงต้องติดเบอร์ทีหน้าอก ให้ตรงกับกลุ่มอายุให้กรรมการ

มองเห็นได้ชัดเจน  
 

 
  

 จับสลากลุ้นรางวลัใหญ่  เช่น รถจักรยาน เครืองใช้ไฟฟ้า 
เสอืยืด ฯลฯ  

 มีข้าวต้ม นาํดมื บริการหลังการแข่งขัน  

 มีอาหารเยน็บริการ และร้องเพลงขับกล่อม โดยชมรม
ดนตรี รพร.สว่างแดนดนิ ในวนัท ี27 กรกฎาคม 2556 

 มีบริการนวดแผนไทย หลังการแข่งขัน 

 
 
 

วนัเสารที์ 27 กรกฎาคม 2556  

    เวลา 13.00 น. - 21.00 น. รับสมัครทบีริเวณงาน 

วนัอาทิตยที์ 28 กรกฎาคม 2556  

    เวลา 03.00 น. รับสมัครทบีริเวณงาน 

    เวลา 04.30 น. ปล่อยตวั นักวงิฮาล์ฟมาราธอน  

    เวลา 06.10 น. ปล่อยตวั นักวงิมินิมาราธอน  

    เวลา 07.00 น. พิธีเปิดการแข่งขัน  

    เวลา 07.30 น. ปล่อยตวั เดนิวงิเพือสขุภาพ   

    เวลา 07.45 น. พิธีมอบรางวลั  

    เวลา 09.30 น. ปิดการแข่งขัน  

           
 

   เดิน-วิงเพือสุขภาพ  3.5 กม. (ไม่เสียค่าสมคัร)  

ชาย หญิง 

1.   ไม่เกนิ 12  ปี 

2.   13-15  ปี  

3.   16-19  ปี 

4.   20-29  ปี 

5.   30 ปีขึนไป 

1.   ไม่เกนิ 12  ปี 

2.   13-15  ปี  

3.   16-19  ปี 

4.   20-29  ปี 

5.   30 ปีขึนไป 

 
  วิงมินิมาราธอน 10.5  กม. แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
   2.1  บุคคลทวัไป : ค่าสมคัร 200 บาทไดร้บัเสือ 1 ตวั  

ชาย หญิง 

1.  ไม่เกนิ 15  ปี            

2.  16-29   ปี 

3.  30-39   ปี 

4.  40-49   ปี 

5.  50-59   ปี 
6.  60-69 ปี 

7.  70 ปีขึนไป 

1.  ไม่เกนิ 15   ปี            

2.  16-29   ปี 

3.  30-39   ปี 

4.  40-49   ปี 

5.  50-59   ปี 

6.  60 ปีขึนไป 

 
 
 
2.2  ครอบครวั 3 คน: ค่าสมคัร 250 บาท ไดร้บัเสือ 3 ตวั 

ครอบครวั 3 คน : พ่อ-แม่-ลูก/แม่- ลูก- ลูก/พ่อ- ลูก- ลูก 
 

อายรุวมประเภทครอบครวั 
 

ครอบครวั  3 คน 

                 60-79  ปี 

                 80-99  ปี 

             100-119  ปี 
             120  ปีขึนไป 

 

 

 

 ฮาลฟ์มาราธอน 21.10 กม. 

ค่าสมคัร 300 บาท ไดร้บัเสือ 1 ตวั  

ชาย หญิง 

1.  16-29  ปี            

2.  30-34  ปี 

3.  35-39  ปี 

4.  40-44  ปี 

5.  45-49  ปี 

6.  50-54  ปี 

7.  55-59  ปี 

8.  60-64  ปี 

9.  65 ปีขึนไป 

1.  16-29  ปี            

2.  30-39  ปี 

3.  40-44  ปี 

4.  45-49  ปี 

5.  50-54  ปี   

6.  55-59  ปี 

7.  60 ปีขึนไป 

 

หมายเหตุ 
นกัวิงทีสมคัรวิงประเภท 10.5 กม. และ 21.10 กม. 
แลว้จะไม่มีสิทธิ สมคัรวิงประเภท 3.5 กม.อีก  
 
 

กําหนดการแขงขัน วัตถุประสงค 

กติกาการแขงขัน ประเภทการวิง่ 

กิจกรรมพเิศษ 

ประเภทการวิง่ 

 



 
 
 
 
1.ประเภทเดิน-วิงเพือสุขภาพ 3.5 กม. 

 อนัดบัท ี1-5 ได้รับเหรียญรางวลั และ 

เงินรางวลั  300,  200,  100,  100,  100  บาท  

2.ประเภทมินิมาราธอน 10.5 กม.  
  2.1 ประเภทบุคคลทวัไป 

 รางวลั Over all  ชาย และ หญงิ ได้รับถ้วยประทาน  

พระเจ้าหลานเธอ พระองคเ์จ้าทปัีงกรรัศมีโชต ิพร้อมเงินรางวลั 

1,500 บาท (จะไม่มีสทิธิรับถ้วยและเงินรางวลัในกลุ่มอายุ) 

 อนัดบัท ี1-5  ได้รับถ้วยเกยีรตยิศ พร้อมเงินรางวลั  

  800,  600,  500,  400,  300  บาท 

 200 คนแรกทเีข้าเส้นชัย ได้รับเหรียญรางวัล  
 

 2.2  ประเภทครอบครวั 3 คน 

 รางวลั Over all ไดร้บัถ้วยประทานจากพระเจ้าวรวงคเ์ธอ    

พระองคเ์จ้าศรีรัศมิ พระวรชายาฯ พร้อมเงินรางวลั 3,000 บาท   

 (จะไม่มีสทิธิรับถ้วยและเงินรางวลัในกลุ่มอายุ) 

 อนัดบัท ี1-5 ได้รับถ้วยเกยีรตยิศ พร้อมเงินรางวลั  

  1,000,  800,  600,  500,  400  บาท  

 150 คนแรกทเีข้าเส้นชัย ได้รับเหรียญรางวัล  

   
3.ประเภทฮาลฟ์มาราธอน 21.10 กม. 
 รางวลั Over all  ชายและหญงิ  ได้รับถ้วยพระราชทาน 

สมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

พร้อมเงินรางวลั 3,000 บาท (จะไม่มีสทิธิรับถ้วยและเงินรางวลั

ในกลุ่มอายุ) 
 อนัดบั 1-5  ได้รับถ้วยเกยีรตยิศ พร้อมเงินรางวลั                     

   1500, 1200, 1000, 800, 500  บาท  

 200 คนแรกทเีข้าเส้นชัย ได้รับเหรียญรางวัล 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โรงแรมชมดาวแอนด์รีสอร์ท  ( 042-722544,722545 ) 

 ชวนธนปัญญารีสอร์ท ( 042-737744 ,081-3804411 ) 

 หนองคูรีสอร์ท  ( 042-721505  )  

 โรงแรมเพรทตี  ( 042-721131 )   

 ทีพักภายในโรงพยาบาลฯ (ฟรี)  

สอบถามขอ้มูลเพมิเติม  

 งานประชาสัมพันธ์        โทร. 042-721111 ต่อ 0,1009      

 คุณประไพ แสนอุบล      โทร. 081-7080254 

 คุณชาญชัย ทิพย์สุวรรณ์  โทร. 081-1179794  

 คุณวนิดา   ทองแท้        โทร  081-9750140 

   ขอเชิญรวมการแขงขันวิ่ง 
 

สวางแดนดิน 
มินิ-ฮาลฟมาราธอน รางวัลถวยพระราชทาน 

คร้ังที่ 4 
 

รางวัลถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกุมาร 

รางวัลถวยประทาน 
พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาศรรีัศมิ์ พระวรชายาฯ 

และ 
พระเจาหลานเธอพระองคเจา ทีปงกร รัศมีโชติ 

 

จัดโดย 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน 

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสวางแดนดิน 
คปสอ. สวางแดนดิน 

 

วันอาทิตยที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 
ณ สนามบินเกาหนาโรงพยาบาล 
สมเด็จพระยุพราชสวางแดนดิน 

อําเภอสวางแดนดิน จงัหวัดสกลนคร 

รางวัลและของที่ระลึก แผนที่เสนทางวิง่ 

ทีพกั   


