ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ห้วยไคร้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 18/2561 พิมพ์เมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน
2561
ข่าวประชาสัมพันธ์...วิ่งดอยฮาง Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail

ด้ว ยกระทรวงยุติธ รรม โดยกองพัฒนานวัตกรรม
การยุติธ รรม ในฐานะหน่ว ยงานดูแลกองทุนกาลั งใจใน
พระราชดาริ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
อันได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าพัชรกิติยาภา องค์ประธานกองทุนกาลังใจฯ จะเสด็จ
เป็นองค์ประธาน ในการจัดกิจกรรมวิ่งเทรล “Run For
Better Life” Doi Hang Cross Country Trail
ในวันที่ 15 ธันวาคม ณ เรือนจาชั่วคราวดอยฮาง อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมโยงเรือนจา
กับสังคมในโอกาสครบรอบ 12 ปี โครงการกาลังใจ
สามารถสมัครได้ที่ https://www.alphame.co.th/run-for-better-life/
สมัครด่วน! รับเพียง 1,500 คนเท่านั้น!
เปิดรับสมัครเเล้ว Run for Better Life Doi Hang Cross Country Trail
วันที่จัดกิจกรรม : วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561
สถานที่จัดงาน: เรือนจาชั่วคราวดอยฮาง จังหวัดเชียงราย
ประเภทการวิ่ง : Cross Country Trail
ระยะสมัคร :
ระยะ 10 กม. ค่าสมัคร 500 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล (มีชิพจับเวลา)
ระยะ 5 กม. ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล (มีชิพจับเวลา)
ระยะ 3 กม. ค่าสมัคร 350 บาท ได้รับเสื้อวิ่ง และเหรียญรางวัล (ไม่มีชิพจับเวลา)

สาหรับเส้นทางวิ่งนั้นนักวิ่งจะได้สัมผัสประสบการณ์สดใหม่ บนเส้นทาง Cross Country Trail ที่ไม่
เคยมีนักวิ่งคนไหนเคยสัมผัส และไม่มีงานวิ่งไหนที่สามารถลอกเลียนแบบได้ เพราะเป็นการวิ่งเข้าไปภายใน
เรือนจารูปแบบใหม่ ที่ไม่น่ากลัวและผ่านเส้นทางธรรมชาติจะได้รับแรงเชีย ร์จากผู้ต้องขังความประพฤติดีและ
ผู้คนในชุมชน และนั กวิ่งทุกคนจะได้รับ Ribbon สีส้ ม เพื่อเขียนข้อความส่ งกาลั งใจให้ ผู้ต้องขัง เพื่อผู กไว้
บริเวณบ้านต้นไม้ และจะมีการนาบางส่วนขึ้นอ่านบนเวทีเพื่อแสดงถึงพลังของกาลังใจของนักวิ่งทุกคนที่มีให้ผู้
ที่พลั้งพลาด

สาหรั บผู้ ชนะเลิ ศในประเภท Overall ระยะ 10 กม. และ 5 กม. ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้ว ย
รางวัลที่ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานให้ และเงินรางวัลตาม
ประเภทและกลุ่มอายุ ดังนี้
ระยะทาง 10 กม. รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง รับถ้วยประทานฯ
เงินรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ
จานวน 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง
– อันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
– อันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
– อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
ระยะทาง 5 กม. รางวัลที่ 1 Overall ชาย/หญิง รับถ้วยประทานฯ
เงินรางวัลอันดับ 1-3 ทุกกลุ่มอายุ
จานวน 6 รุ่นอายุ ชาย/หญิง
– อันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
– อันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท
– อันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
ระยะ 3 กม. Overall ชาย/หญิง รับเงินรางวัลอันดับที่ 1-3
– อันดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
– อันดับ 2 เงินรางวัล 1,000 บาท
– อันดับ 3 เงินรางวัล 500 บาท
และรางวัลพิเศษ
– ถ้วยรางวัลวิ่งสุดกาลังใจ สาหรับนักวิ่งคนสุดท้ายที่เข้าเส้นชัย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยไคร้ จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ “กิจกรรมวิ่งเทรล
Run For Better Life Dio Hang Cross Counry Trail” ให้ประชาชนได้รับทราบ
จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกท่านได้รับทราบโดยทั่วกัน
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