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ลกูคาที่ใชบริการจาก JOG&JOY 

 
Jogging and enjoy sports of Thailand (เดิน–วิ่ง–ผจญภัย–ไตรกีฬา–จักรยานเสือภูเขา–แอโรบิกเพื่อสุขภาพ–กีฬาเพื่อการทองเที่ยว) 

 

 

� หนวยงานภาครัฐ 
ชื่อหนวยงาน / องคกร ชื่องาน/EVENT หมายเหต ุ

สํานักงานอยัการสูงสุด เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประชาเปนสุขศานต 10 สนาม 10 จังหวัด 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เดินเฉลมิพระเกยีรติ วันพระบิดาแหงฝนหลวง  

กรมธนารักษ กรมธนารักษ มนิิมาราธอน  

กรมศุลกากร 134 ป กรมศุลกากร มินิมาราธอน  

กรมทีด่ิน ๑๐๐ ป กรมที่ดนิ มินิมาราธอนเฉลมิพระเกียรต ิ  

กรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน มินิมาราธอน 2002  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช ว่ิง 5 กม. เลือกสรรบุคคลเปนพนักงานพิทักษปา 5 วัน 5,000 คน 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กฟผ. มินิมาราธอน 3 ครั้ง 
การประปาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค บางเลน มินิ-ฮาลฟมาราธอน 2546  

องคการบริหารสวนจังหวัดเลย ว่ิงโตลมหนาว เมืองเลยมาราธอน 2000  

สโมสรไลออนสเมืองเลย  เมืองเลยมาราธอน 2002  

องคการบริหารสวนจังหวัดชลบรีุ แรลลี่มิตรภาพ ชลบุรี-สระแกว-นครวัด-นครธม เสียมราฐ กัมพูชา 

อําเภอแมสอด  เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ มติรภาพ แมสอด-เมยวดี มิน-ิฮาลฟ  

อําเภอกันทรลกัษณ (ศรีษะเกษ) เดิน-วิ่งสูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 3 ป 
สนง.สาธารณสุข จ.ขอนแกน ดอกคูน มิน-ิฮาลฟมาราธอน 2 ครั้ง 
สนง.สาธารณสุข จ.รอยเอ็ด  รอยเอ็ด มิน-ิฮาลฟมาราธอน  

เทศบาลบานฉาง บานฉางวิ่ง 3 หาด มิน-ิฮาลฟมาราธอน 2003  

โรงงานยาสูบ 70 ป รยส. มินิมาราธอน  
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ลกูคาที่ใชบริการจาก JOG&JOY 

 
Jogging and enjoy sports of Thailand (เดิน–วิ่ง–ผจญภัย–ไตรกีฬา–จักรยานเสือภูเขา–แอโรบิกเพื่อสุขภาพ–กีฬาเพื่อการทองเที่ยว) 

 

� การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.)  
สํานักงาน ชื่องาน/EVENT หมายเหต ุ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จักรยานมิตรภาพ หนองคาย-เวียงจันทน สปป.ลาว 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จักรยานมิตรภาพ สระแกว-นครวัด-นครธม กัมพูชา 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย จักรยานแรลลี่ทองเที่ยว เมืองคอน-คีรีวง  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พัทยาไตรกีฬา  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย เกาะสีชัง มินิมาราธอน  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย พัทยามาราธอน  ครั้งที่ 3-4 

ททท.สนง. ลพบุรี ทุงทานตะวัน มินิ-ฮาลฟมาราธอนและเสือภูเขา  

ททท.สนง. นครราชสีมา ดอกกระเจียว มนิิ-ฮาลฟมาราธอนและเสือภูเขา  

ททท.สนง. นครราชสีมา ปราสาทเมืองต่ํา มินิ-ฮาลฟมาราธอนและเสือภูเขา  

ททท.สนง. อุบลราชธานี ว่ิง-จักรยานเสือภูเขา พิชิตผาชนะได (ยายพระอาทิตยขึ้น) 2 ครั้ง 2 ป 
ททท.สนง. ภาคใต เขต 1-5 จักรยานเสือภูเขาชิงแชมปภาคใต ป 2000 5 สนาม 5 จังหวัด 

ททท. ภาคกลาง เขต 8. สนง. นครนายก แกงหินเพลิง ADVENTURE  

ททท. ภาคกลาง เขต 8. สนง. นครนายก จักรยานเสือภูเขา พิชิตรอบเขาใหญ 320 กม. 3 ป 
ททท.สนง. ขอนแกน จักรยานเสือภูเขา พิชิตถิ่นไดโนเสาภูเวียง  

ททท.สนง. ตราด เกาะชาง มินิ-ฮาลฟมาราธอน  

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย/NEO ผจญภัยหัวใจสีเขียว 2008 4 สนาม 4 ภุมิภาค 
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ลกูคาที่ใชบริการจาก JOG&JOY 

 
Jogging and enjoy sports of Thailand (เดิน–วิ่ง–ผจญภัย–ไตรกีฬา–จักรยานเสือภูเขา–แอโรบิกเพื่อสุขภาพ–กีฬาเพื่อการทองเที่ยว) 

 

� ภาคเอกชน / บริษัท หางราน 
ชื่อบริษัท / หนวยงาน ชื่องาน/EVENT หมายเหต ุ

ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ NCC-รยส. มินมิาราธอนและแอโรบิกสเฉลมิพระเกียรติ 12 สิงหา ตอเนื่อง ครั้งที่ 1- 16 

บมจ.โรบินสัน รัชดาฟนรัน, เดิน-วิ่ง-แอโรบิกส 5 ธันวา มหาราช 10 สนาม 10 จังหวัด 

 VISION SONE  ว่ิงตาดีจูงตาบอด  

NIKE ประเทศไทย/ LEO BURNETT NIKE MOVE BANGKOK 17.00 น. 
Supper Sport Supper Sport Aerobics Marathon  

เซ็นทรัลพัฒนา เซ็นทรัลปารค มนิิมาราธอน และบอดี้คอมแบด เปดเซ็นทรัลปารค 

เดอมอลลกรุป SPORTS MALL FUN RUN 2002  

ธนาคารไทยพาณิชย ๙๐ ป ธนาคารไทยพาณิชย มินิมาราธอน  
ธนาคารไทยพาณิชย (สวนสุขภาพ) 101 มินิ-ฮาลฟมาราธอน รอยเอ็ด 
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พระโขนง-บางนา มินิมาราธอน เฉลมิพระเกียรต ิ  
บริษัท ดอกบัวคู จํากัด ดอกบัวคู มิน-ิฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2 
บริษัท สหวิริยาสตลิอินดสัทรี่ จํากัด SSI MINI MARATHON 2008  
บริษัท อมรินทรพริ้นติ้ง จํากัด SHAPE RUN FOR LIVE #1-3 งานวิ่งเฉพาะผูหญิง 1-3 
Orange Orange วิ่งพิชิตภูกระดึง  
AIS AIS Walk Rally นครนายก  
LA/Key Two LA FAMILY BIKE RALLY 6 ครั้ง 
GMM Grammy Run for the King  
บ.สาระสิน (รายการชีวิตชีวา ชอง 3) มหากรรมรวมพลคนรกัชีวิต(ชีวา) ตอนรักชีวิต รักษโลก  
บริษัท โอสถสภา จก. (M Sport) M SPORTS 14 K (ชะอํา / เชียงใหม / กรุงเทพฯ)  
บริษัท โอสถสภา จก. (M Sport) M SPORTS สงกรานตเชยีงใหมไตรกีฬา 2004/2006  
บริษัท วงศไพฑูรย จํากัด Reebok 14 k. Run (ชะอํา / จอมเทียน / บานเพ-สวนสน)  
บานควาย บานควาย-ศรีประจันต-สุพรรณบุรี มินิ-ฮาลฟมาราธอน 2003  
นสพ.บางกอกโพสต Bangkok Post Mini Marathon  
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ลกูคาที่ใชบริการจาก JOG&JOY 

 
Jogging and enjoy sports of Thailand (เดิน–วิ่ง–ผจญภัย–ไตรกีฬา–จักรยานเสือภูเขา–แอโรบิกเพื่อสุขภาพ–กีฬาเพื่อการทองเที่ยว) 

 

� องคกรการกุศล / สมาคม / มลูนิธิ / โรงพยาบาล 
ช่ือองคกร ชื่องาน/EVENT หมายเหต ุ

สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสุขภาพผูสุงอาย ุ ตอเนื่อง 1-10 

สมาคมนักศกึษาเกา NIDA NIDA MINI MARATHON  

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ว่ิงสูเอดส ตอเนื่อง 1-13 

สมาคมศษิยเกาศิริราชพยาบาล  เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ เชียงราก-บางไทร  
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวเมืองเลย เมืองเลยมาราธอน 2004  
สมาคมคอสโมโปลิแตนประเทศไทย คอสโมโปลิแตน มินิมาราธอน  
สมาคมโรคหืดและภูมิแพ  เดิน-วิ่งรณรงคโรคหอบหืดและภูมิแพ ครั้งที่ 1-3 
มูลนิธิอนุรักษและพัฒนาอากาศยานไทย มหกรรมรวมพลคนรักษการบิน สุวรรณภูมมิินมิาราธอน สนามบินสุวรรณภูม ิ
สมาคมนักขาวนกัหนังสือพมิพฯ ปากกา-เรือใบ ซูปเปอรมินิมาราธอน  
สมาคมศษิยเกาอักษรวิทยา อักษรวิทยา มินมิาราธอน  
สมาคมสตรีสมัพันธ สมาคมสตรีสมัพันธ มินิมาราธอน  
สมาคม ไทย-ญี่ปุน 30 ป ส.ส.ท. มินิมาราธอน  
สมาคมตัวแทนประกันชีวิต สมาคมตัวแทนประกันชีวิต มินิมาราธอน เมืองทองธานี 
เหยียวเวหา SKYHAWK MINI MARATHON 2003  
สหพันธอุตสาหกรรมการพิมพไทย เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วันการพิมพไทย ครั้งที่ 2-3 2 ครั้ง 
ศูนยศิลปาชีพบางไทร เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ บางไทร มินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งที่ 1 

มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชชูปถัมภ 

เดินเฉลมิพระเกยีรติวันหัวใจโลก World Heart Day ตอเนื่อง 1-9 

มูลนิธิเพื่อนชาง ว่ิงเพื่อชาง 10 ครั้ง 
ชมรมลูกพอคาตะพานหิน ตะพานหิน มินิ-ฮาลฟมาราธอน  
โรงพยาบาลศิริราช ๑๒๐ ปศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน  

โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาลชลบุรี มินมิาราธอน ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 

โรงพยาบาลนครธน 10 ป โรงพยาบาลธนบุรี มินิมาราธอน  

สมาคมกีฬา อ.กัณทรลกัษ ว่ิงเฉลมิพระเกียรติสูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร 3 ครั้ง 
JICA JICA MINI MARATHON 2004  
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ลกูคาทีใ่ชบริการจาก JOG&JOY 

 
Jogging and enjoy sports of Thailand (เดิน–วิ่ง–ผจญภัย–ไตรกีฬา–จักรยานเสือภูเขา–แอโรบิกเพื่อสุขภาพ–กีฬาเพื่อการทองเที่ยว) 

 

� สถานการศึกษา / โรงเรียน 
ชื่อสถานการศกึษา ชื่องาน/EVENT หมายเหต ุ

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนปทุมคงคา ปทุมคงคา มินมิาราธอน  

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสมถวิล ๕๐ ป โรงเรียนสมถวิล แฟมิลี่วอลคแรลลี-่มินิมาราธอน 2 ครั้ง 50 ป/55 ป 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบางกะป โรงเรียนบางกะป มินิมาราธอน  

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนทวีธาภิเษก 113 ป ทวีธาภิเษก มินมิาราธอน 2 ครั้ง 
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนดอนบอสโก ดอนบอสโกมินมิาราธอนเพื่อการศึกษา 2552  

สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบูรณวิทย บูรณวิทยมินมิาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา  

คณะเภสัช มหาวิทยลยัศิลปากร  เอ็มสปอรต ทับแกว มินิ-ฮาลฟมาราธอน  
สมาคมผูปกครองและครูอัสสัมชัญ สําโรง เดิน-วิ่ง อัสสัมชนั สําโรง  

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร มัธยม ประสานมิตร มนิิมาราธอน  

 

� พันธมิตรผูใหการสนับสนุน JOG&JOY ตลอดป 
• เครื่องดืม่เกลือแร M SPORT 

• SINGHA COPORATION 

• นาฬิการจับเวลา CITIZEN 

• บริษัท แลคตาซอย จํากดั 

• บริษัท เสริมสุข จํากัด (PEPSI) 
• NIKE THAILAND 

• โรงพยาบาลนครธน 

• โรงพยาบาลเชยีงใหมราม 

• โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 
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