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ค ำแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนของ 
นายปราโมทย์ เจษฎาวรางกูล   ประธำนฝ่ำยกิจกรรมโครงกำร 

20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-ว่ิง การกุศล ช่วยคน ช่วงโรงพยาบาล” (KPI Charity Mini Marathon) 

แถลงข่าวในวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 13.30-15.00 น. 

สถาบันพระปกเกล้า (อาคารจอดรถ ชั้น 5) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรติฯ 

รายละเอียดกิจกรรม และการรับสมัครเข้าร่วม 

“โครงการ 20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-ว่ิง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล” 

 

สวัสดีครับ กระผมในฐำนะประธำนฝ่ำยจัดกิจกรรมโครงกำร “20 ปี สถำบันพระปกเกล้ำ     

เดิน-วิ่งกำรกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยำบำล” อยำกกรำบเรียนให้ทุกท่ำนทรำบว่ำ กิจกรรมเดินวิ่ง            

กำรกุศล จะจัดให้มีขึ้นในวันอำทิตย์ท่ี 2 กันยำยน พ.ศ 2561  ณ สะพำนมหำเจษฎำบดินทรำนุสรณ์ 

จังหวัดนนทบุรี นั้น ได้แบ่งกำรวิ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทมินิมำรำธอน ระยะทำง 10 กิโลเมตร 

และ 2) ประเภทฟันรัน ระยะทำง 5 กิโลเมตร ซึ่งฝ่ำยอ ำนวยกำรจะเริ่มให้บริกำรตั้งแต่เวลำ 04.00 

ปล่อยตัวนักวิ่งเวลำ 05.30 น. และพิธีมอบรำงวัลจะสิ้นสุดในเวลำ 09.00 น. โดยมีจุด START/FINISH 

ท่ีด้ำนหน้ำโรงเรียนศรีบุณยำนนท์ จังหวัดนนทบุรี  

ส่วนเส้นทำงกำรวิ่งนั้น ได้มีกำรออกแบบและส ำรวจโดยทีมครูดิน หรือ อำจำรย์สถำวร -            

จันทร์ผ่องศรี อดีตนักวิ่งทีมชำติและครูผู้สร้ำงนักวิ่งหน้ำใหม่ มำร่วมให้เกียรติเป็นผู้จัดเส้นทำงวิ่ง          

ในครั้งนี้ เส้นทำงท่ีเลือกนับเป็นเส้นทำงท่ีสวยงำมและถูกใจนักวิ่งมำกท่ีสุดเส้นทำงหนึ่ง ท้ังจำก             

ควำมสวยงำมตัวสะพำนซึ่งเพิ่งเปิดใช้งำนมำไม่นำนนี้ และบรรยำกำศวิวทิวทัศน์ของแม่น้ ำเจ้ำพระยำ  

 ในกำรแข่งขันมินิมำรำธอน ได้มีกำรจัดกำรแข่งขันตำมล ำดับรุ่นอำยุ แบ่งเป็นชำย -หญิง 

จ ำนวน 6 รุ่นอำยุ โดยผู้ท่ีเข้ำเส้นชัยอันดับแรกท้ังชำยและหญิง (Overall) ในประเภทมินิมำรำธอน   

จะได้รับถ้วยรำงวัลและรำงวัลเงินสด คนละ 10,000 บำท นอกจำกนี้ผู้ชนะทุกรุ่นอำยุจะได้รับเงิน

รำงวัลพร้อมถ้วยรำงวัล กล่ำวโดยรวมแล้วเรำมีรำงวัลเงินสดรวมมูลค่ำกว่ำ 158,000 บำท เรำคำดว่ำ

จะมีนักวิ่งเข้ำร่วมกำรแข่งขันกว่ำ 3,500 ท่ำน และนักวิ่งทุกท่ำนจะได้รับเหรียญท่ีระลึก ในโอกำส 20 



 

2 
 

ปี ครบรอบวันสถำปนำ สถำบันพระปกเกล้ำ ซึ่งได้รับกำรออกแบบเป็นพิเศษ ส ำหรับกิจกรรมกำรกุศล

ในคร้ังนี้  

 ในส่วนของกำรบริหำรจัดกำรเรำมีระบบในกำรดูแลและให้บริกำรนักว่ิงท่ีเข้ำร่วมงำน ดังนี้ 

1. กำรดูแลทำงกำรแพทย์และพยำบำล เรำได้รับควำมร่วมมือจำกศิษย์เก่ำของสถำบันฯ คือ 

หลักสูตรประกำศนียบัตรธรรมภิบำลทำงกำรแพทย์ (ปธพ.) เพ่ือให้บริกำรตลอดเส้นทำงวิ่ง

ท้ัง 2 ประเภท  

2. กำรให้บริกำรท่ีจอดรถส ำหรับนักวิ่ง ได้จัดบริกำรไว้บริเวณตลำดนกฮูก ใกล้เซ็นทรัล

รัตนำธิเบศ์ ท้ังนี้  ได้จัดให้มีรถรับส่งจำกตลำดนกฮูกมำยังโรงเรียนศรีบุณยำนนท์             

เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกตลอดระยะเวลำท่ีจัดงำน  

3. กำรรักษำควำมปลอดภัย เรำได้รับกำรอนุเครำะห์จำกส่วนรำชกำรและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีเพื่อดูแลควำมเรียบร้อย และอ ำนวยควำมสะดวกตลอดเส้นทำง

กำรจรำจรเป็นอย่ำงดียิ่ง  

 ท้ังนี้ คำดกำรณ์ว่ำจะมีผู้เข้ำร่วมงำนท้ังนักวิ่ง แขกผู้มีเกียรติ ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่ำ                

รวมกว่ำ 5,000 คน ซึ่งเรำได้จัดให้มีกิจกรรมต่ำง ๆ ภำยในงำน และซุ้มอำหำรเพื่อต้อนรับผู้มีเกียรติ

ทุกท่ำนครับ  

 สุดท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจในการรักษาสุขภาพ การออกก าลังกาย หรือมี

ความประสงค์ที่จะช่วยงานมหากุศลครั้งนี้ มาร่วมกันสมัครวิ่ง ซึ่งเราเปิดรับสมัครออนไลน์แล้วที่

เวปไซด์ www.berving.com (เบอร์วิ่งดอทคอม) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 16 สิงหาคม 2561 หรือ

ปิดรับสมัครก่อนเมื่อมีผู้สมัครครบตามจ านวนที่ก าหนดไว้ แล้วมาร่วมเจอกันในงาน “20 ปี 

สถาบันพระปกเกล้า เดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล” ขอบคุณครับ 

ข้อมูลเพื่อการถามตอบอ่ืนๆ   
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ชื่อกิจกรรมการว่ิง  20 ปี สถาบันพระปกเกล้า เดิน-ว่ิง การกุศล ช่วยคน ช่วงโรงพยาบาล”  
(KPI Charity Mini Marathon) 

ระยะการว่ิง 5 KM และ 10 KM 

จ านวนนักว่ิงท้ังหมด 3500 คน  

รุ่นในการจัดวิ่ง การจัดล าดับรุ่นอายุ (ชาย-หญิง) จ านวน 6 รุ่นอายุ ดังนี้ 
1. รุ่นอายุไม่เกิน 19 
2. รุ่นอายุ 20-29 ป ี
3. รุ่นอายุ 30-39 ป ี
4. รุ่นอายุ 40-49 ป ี
5. รุ่นอายุ 50-59 ป ี
6. รุ่นอายุ 60 ปี ข้ึนไป 

เงินรางวัล Overall ชาย-หญิง  รางวัลเงินสด รางวัลละ 10,000 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล) 
ชนะเลิศอันดับที่ 1.   รางวัลเงินสด 4,000 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล) 
ชนะเลิศอันดับที่ 2.   รางวัลเงินสด 3,000 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล) 
ชนะเลิศอันดับที่ 3.   รางวัลเงินสด 2,000 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล) 
ชนะเลิศอันดับที่ 4.   รางวัลเงินสด 1,500 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล) 
ชนะเลิศอันดับที่ 5.   รางวัลเงินสด 1,000 บาท (พร้อมถ้วยรางวัล) 

สะพานมหาเจษฎา 
บดินทรานุสรณ์ 

สะพานที่เป็นอนุสรณ์ถึงพระบาทสมเด็จพระปรมาธิวรเสรฐ มหาเจษฎาบดินทร์ฯ พระนั่ง
เกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นสะพานคานขึงยาว 460 เมตร เริ่มใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 30 
กันยายน 2558 

การรับเสื้อ ผู้สมัครสามารถรับอุปกรณ์การแข่งขันและของท่ีระลึก ได้ 2 ช่องทาง คือ 
1. ส่งทางไปรษณีย์ โดยเลือกส่งในตอนสมัครออนไลน์ (ผู้สมัครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการจัดส่งด้วยตนเอง) 
2. มารับด้วยตนเอง โดยผู้สมัครจะต้องน าบัตรหลักฐานการสมัครไปรับเสื้อและเบอร์
ประจ าตัวแข่งขัน (BIB) ในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 10.00-16.00 น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี (จุด Start/ Finish) 
หมายเหตุ : ไม่มีการลงทะเบียน รับเบอร์ และสิ่งของในวันแข่งขัน (ไม่ว่ากรณีใด ๆ) 

 


