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เพื่อเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 58

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 
เวลา 06.00 น.

ณ สำานักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เส้นทางวิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.

“PEA Mini Marathon # 8”

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ขอเชิญร่วมแข่งขัน

เล้ียวซ้ายออกจาก สนง.กฟภ. เล้ียวซ้ายเข้าโลคัลโรด 
ถึงส่ีแยกไฟแดง ให้เล้ียวซ้ายเข้านอร์ธปาร์ค ตรงไปผ่าน
วงเวียนถึงจุดกลับตัวกลับเส้นทางเดิมมา สนง. กฟภ. 

ที่ตั้งสำ นักงานใหญ่ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Strengthening 
ความมั่นคงระบบไฟฟ้า
Standardizing 
สร้างมาตรฐานที่เป็นเลิศ

Smart
มุ่งสู่ความทันสมัย
Sustainable
การเติบโตอย่างยั่งยืน

ออกแบบ/พิมพ์ที่ : กองการพิมพ์ ฝ่ายธุรการ



ชื่อ-สกุล
สัญชาติ  เพศ       (ช. ญ.)
เกิดวันที่       /                 /         อายุ          ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน
 
ชมรม/หน่วยงาน 
 เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 3.0 กม. ค่าสมัคร 300 บาท
	 วิ่งมินิมาราธอน	10.5 กม.ค่าสมัคร 300 บาท

ชาย	 ขนาดเสื้อ (SS S M L XL) 
 อายุไม่เกิน 15 ปี (3.0 กม.)       อายุ 16-29 ปี
 อายุ 30-39 ปี           อายุ 40-49 ปี       
 อายุ 50-59 ปี              อายุ 60-69 ปี
 อายุ 70 ปีขึ้นไป

หญิง ขนาดเสื้อ (SS S M L XL) 
 อายุไม่เกิน 15 ปี (3.0 กม.) อายุ 16-29 ปี                  
 อายุ 30-39 ปี            อายุ 40-49 ปี               
 อายุ 50-59 ปี              อายุ 60-69 ปี  
  อายุ 70 ปีขึ้นไป
 ข้าพเจ้ายินดีสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ด้วยความเต็มใจ และ
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ หากเกิดอันตรายหรือบาดเจ็บ
แก่ตัวข้าพเจ้าก่อนหรือหลังการเข้าร่วมกิจกรรมและยินดี
แสดงหลักฐานพิสูจน์อายุ

 ลงชื่อ    ผู้สมัคร          
 ลงชื่อ    ผู้ปกครอง     
          (กรณีอายุตํ่ากว่า 15 ปี)

พิเศษสุด !!

กำ หนดการ
วันอาทิตย์ที่	24	กันยายน	2560	
  เวลา 04.30 น.  รับสมัครรับเสื้อและเบอร์วิ่ง
  เวลา 05.30 น.  Aerobic warm up 
  เวลา 05.50 น.  กล่าวรายงาน/พิธีเปิด
  เวลา 06.00 น.  ปล่อยตัววิ่งมินิมาราธอน 
  เวลา 06.10 น.  ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 
  เวลา 08.00 น.  พิธีมอบรางวัลและจับฉลากผู้โชคดี                     
  เวลา 09.30 น.  ปิดการแข่งขัน

ใบสมัคร
“PEA Mini Marathon # 8”

ของที่ระลึกทั้งวิ่งและเดินวัตถุประสงค์
1. เพ่ือเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีท่ี 58 ของการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาค (PEA) และจัดเป็นประเพณีทุกปี
2. เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาพท่ีดีของพนักงาน, ครอบครัว 

และประชาชนทุกเพศทุกวัย 

กติกาการแข่งขัน
1. กลุ่มอายุใช้พ.ศ.2560-พ.ศ.เกิด, ผู้สมัครต้องพร้อม

แสดงหลักฐาน วันเดือนปีเกิด ที่มีรูปถ่าย ก่อนรับรางวัล
2. นักวิ่งต้องติดหมายเลขไว้ที่บริเวณหน้าอกเสื้อตลอด

การแข่งขันและต้องวิ่งตามเส้นทางที่กําหนด
3. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด การประท้วง 

ต้องกระทําภายใน 30 นาที หลังเข้าเส้นชัยพร้อมกับวางเงิน
ค่าประท้วง 500 บาท หากการประท้วงเป็นผลจะคืนเงินให้ 
หากไม่เป็นผลจะริบ 

รางวัลการแข่งขัน
 • ผู้สมัครทุกท่านจะได้รับเสื้อคอโปโลอย่างดี
 •  จุดกลับตัวท้ังเดินและว่ิงจะได้รับสร้อยข้อมือ
 • ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่าน ทั้งการวิ่งมินิมาราธอนและ

การเดิน จะได้รับเหรียญที่ระลึก
 • ผู้เข้าเส้นชัยว่ิงมินิมาราธอน OVER ALL ชายและ

หญิง และลําดับท่ี 1-5 ทุกกลุ่มอายุ รับถ้วยรางวัล 
 • ผู้เข้าเส้นชัยว่ิงมินิมาราธอน 1,000 คนแรก รับ

เหรียญทอง นักว่ิงท่ีเหลือและเดิน FUN RUN รับเหรียญเงิน    
 • นักว่ิงมินิมาราธอนอายุ 70 ปี ข้ึนไป ท่ีว่ิงครบระยะ

ทาง รับถ้วยรางวัลทุกคน (สมัครก่อน 1 ก.ย.2560)
 • ชมรมว่ิงท่ีส่งมาก 10 ลําดับแรก รับถ้วยท่ีระลึก

ขอขอบคุณ
บริษัท พี ซี เอ พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (นอร์ธป�ร์ค),  

สถ�นีตำ�รวจนครบ�ล ทุ่งสองห้อง, กองบังคับก�รตำ�รวจจร�จร, 
สม�พันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภ�พไทย, ก�รไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย, 

บริษัท เทวกรรมโอสถ จำ�กัด, บริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำ�กัด, 
ชมรมวิ่งทุกชมรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... 
www.pea.co.th/pearunningclub

วิธีการรับสมัคร
1. สมัครล่วงหน้าโดยการโอนค่าสมัครเข้าบัญชี 
นางพิชฎา	ดารายน	บัญชีเลขที่	073-0-13961-1	ประเภทออมทรัพย์	
ธ.กรุงไทย	สาขาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อม
รายละเอียดการสมัครที่ Email peamini08@gmail.com 
โทรสอบถามที่ 02-590-9492
2. ผู้จัดจะออกไปรับสมัครตามงานวิ่งที่จัดขึ้นก่อนวันแข่งขัน ตามแต่โอกาส
3. สมัครในวันงาน	วันที่	24	กันยายน	2560	(รับจำ�นวน 2,500 คน)

ติดต่อสอบถามได้ที่ ... 
 นางพิชฎา	ดารายน		 		โทร 08-6661-5445
	 นายวิชาญ	ขลิบกลาง		 		โทร 08-7878-0257 
	 นายประทุม	เล็กทิมทอง		โทร 08-4713-2713

รับทีวี LED 40 นิ้ว และอื่นๆ อีกมากมาย

ลุ้น !ผู้เข้าเส้นชัยทุกท่านจับฉลาก


