
รพ. ศรธีญัญา 



เสื้อ เดนิ-วิ่งทางเลือกสขุภาพเฉลิมพระเกยีรต ิใหผู้ร้่วมกจิกรรมทกุคน 

เหรียญรางวัล ส าหรบัผูเ้ขา้เสน้ชยั 1,000 คน แรก 

4 Inch 

ถว้ยรางวลัส าหรบัผูช้นะอนัดบัที่ 1-3  

ทัง้ประเภทชายและประเภทหญิง 

ถงุใสข่องท่ีระลึก ส าหรบัผูเ้ขา้เสน้ชยั 2,000 คน แรก 



ก ำหนดกำร “เดิน-วิ่งทำงเลือกสุขภำพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก”  
26 กรกฎำคม 2562 ณ กระทรวงสำธำรณสขุ 

กิจกรรมช่วงเช้ำ 
เวลา 06.30 น. รมว.สธ. พร้อมผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมเปิดงานโครงการ “ใต้ร่มพระบารมี น้อมน าสุขภาพดี สู่วิถีชุมชน” เฉลิมพระเกียรติฯ  

เวลา 07.00 น. รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรม ณ โถงชั้น 1 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เวลา 07.30 น. รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน และการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับการรับรองการแสดงสัญลักษณ์
โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ"” โดยเป็นความร่วมมือของอย. และภาคเอกชน ณ ถนนสาธารณสุข 2  

เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนเพิ่มเติม ณ กรมการแพทย์, กรมการแพทย์แผนไทย อาคารศูนย์กีฬา และสระว่ายน้ า    
 

กิจกรรมช่วงบ่ำย 
เวลา 12.00 -15.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมโครงการฯ ลงทะเบียน รับเสื้อและเบอร์วิ่ง ณ ถนนสาธารณสุข 3  

เวลา 15.00 น. คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแถวบริเวณถนนฝั่งอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข 

เวลา 15.30 น.  ชี้แจงขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกายทั้ง 3 กิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธงกระทรวงสาธารณสุข 
เวลา 15.45 น. รมว.สธ. คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมกิจกรรม 10 ล้านครอบครัวไทย ออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ (คีตะมวยไทย) ณ บริเวณหน้า

เสาธงกระทรวงสาธารณสุข  
เวลา 16.25 น. รมว.สธ. และคณะผู้บริหาร ให้สัญญาณเริ่มกิจกรรม 

1) เดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
2) สบส. รวมใจ ปั่นออกก าลังกาย สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

เวลา 16.35 น. กิจกรรมปั่นจักรยานเสร็จสิ้น พักดื่มน้ าและเดินทางกลับ 
เวลา 17.00 น.  พิธีมอบถ้วยรางวัล เหรียญที่ระลึก กิจกรรมเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ 

ณ เวทีบริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข  

เวลา 17.00 น. ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดเข้าเส้นชัยร่วมรับเหรียญ และถุงใส่ของที่ระลึก ณ ถนนสาธารณสุข 3  
เวลา 18.00 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางกลับ 

 





บธูกิจกรรม 

การใหค้วามร ูเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑอ์าหารท่ีไดร้บัการรบัรองการแสดงสญัลกัษณโ์ภชนาการ ทางเลือกสขุภาพ 

เริ่มตัง้แต่เวลา 08.00 น. -18.00 น. ณ ถนนสาธารณสขุ 2 กระทรวงสาธารณสขุ 

บริเวณถนนสาธารณสุข 2 



1. นักเดิน-วิ่งเช็ครายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เดินวิ่งผ่านทางเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ  
ในกรณีที่ไม่ได้ตรวจสอบมาล่วงหน้าสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เดินวิ่งได้ที่บริเวณจุดลงทะเบียน 
 
2. แสดงหลักฐาน บัตรประชาชนตัวจริง และแจ้งหมายเลขของผู้ที่มีสิทธิ์เดินวิ่งเพื่อรับหมายเลข BIB  
   ** กรณใีห้บุคคลอื่นมารับแทน แสดงส าเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง หรือภาพถ่าย
บัตรประชาชน โดยผู้มารับแทนต้องลงชื่อรับแทน พร้อมระบุเบอร์โทรติดต่อ  
 
3. หลังจากรับหมายเลข BIB เรียบร้อย ให้มารับเสื้อได้ที่ช่องรับเสื้อ พร้อมตรวจเช็คไซส์เสื้อให้ถูกต้อง
ตามขนาดที่ลงทะเบียน 
 
**สุดท้ายนี้พี่ๆน้องๆนักเดิน-วิ่ง อย่าลืมมารับ Race Pack (เสื้อ+ BIB)ในงานตามที่เวลาก าหนดไว้ 
(เวลา12.00-15.00 น.) ด้วยนะคะ 

ขั้นตอนในการรับ Race Pack (เสื้อ และหมายเลข BIB)  
ภายในงานโครงการเดิน-วิ่งทางเลือกสุขภาพเฉลิมพระเกียรต ิเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562  เวลา 12.00-15.00 น. 
ณ ซอยสาธารณสุข 3 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 



ผังการรับเสื้อวิ่ง และ BIB พื้นที่ ณ ซอยสาธารณสุข 3 

Mobile 
Unit 

ถุงผ้าของรางวัล 
2 เต็นท์ 12.00-15.00 

ตรวจสอบรายชื่อ 
12.00-15.00 

รับ BIB 

1 2 4 5 6 

12.00-15.00 
รับเสื้อ 

3 

ขั้นตอนการรับเสื้อ + BIB   
1. ตรวจสอบรายชื่อ ที่บูธ 4 
2. รับหมายเลข BIB ที่บูธ 5 
3. รับเสื้อ ที่บูธ 6 

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 

ซอยสาธารณสุข 3 
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