
วิ่ง CHEM MSU TOGETHER RUN (วิ่งสะสมระยะทาง วันท่ี 6-30 มีนาคม 2565) 

ผู้จัดงาน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าเคมี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

วิ่งที่ไหนก็ได ้วันท่ี 6-30 มีนาคม 2565 

เกี่ยวกับโครงการ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า

เคมี มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า คณาจารย์ 

และบุคลากรร่วมใจกันจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ “CHEM MSU TOGETHER RUN” โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสติ บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจได้ตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลัง

กาย การดูแลสุขภาพ ลดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า ผู้ท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรมในคร้ังนี้ นอกจากสุขภาพ

ท่ีดี ท่ีได้จากการออกก าลังกายยังก่อให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่าง นิสิต คณาจารย์ 

บุคลากร และศิษย์เก่าท่ีได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนา

กิจกรรมการเรียนการสอนของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อ

ตอบสนองการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐาน 

ค่าสมัคร 

1. FUN RUN (5.3 k) ไมแ่ข่งขันเอาโล่ ค่าสมัคร 390 บาท (เสื้อส้ม 1 ตัว, เหรียญที่ระลึกคละ

แบบ 1 เหรียญ, ประกาศนียบัตร 1 แผ่น) 

2. MINI MARATHON (10.5 k) แข่งขันเอาโล่ 450 บาท (เสื้อส้ม 1 ตัว, เหรียญที่ระลึกคละแบบ 

1 เหรียญ, ประกาศนียบัตร 1 แผ่น, ลุ้นโล่รางวัลตามเพศและช่วงอายุ 24 โล,่ ลุ้นโล่ over 

all 4 โล)่ 

3. FUN RUN (VIP) (5.3 k) ค่าสมัคร 1,000 บาท วิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได้ (เสื้อส้ม 1 ตัว, เสื้อน้ าเงิน 1 

ตัว, เหรียญที่ระลึกคละแบบ 1 เหรียญ, ประกาศนียบัตร 1 แผ่น) 

4. MINI MARATHON (VIP) (10.5 k) ค่าสมัคร 1,000 บาท วิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได ้(เสื้อส้ม 1 ตัว, เสื้อ

น้ าเงิน 1 ตัว, เหรียญที่ระลึกคละแบบ 1 เหรียญ, ประกาศนียบัตร 1 แผ่น, ลุ้นโล่รางวัลตาม

เพศและช่วงอายุ 24 โล ่(ถ้าร่วมวิ่ง), ลุ้นโล่ over all 4 โล ่(ถ้าร่วมวิ่ง)) 

5. เสื้อส้มเปล่า 290 บาท 



ตัวอย่างเหรียญ โล่ และเสื้อวิ่ง 

  
เสื้อส้ม เสื้อน้ าเงิน 

 

 
เหรียญที่ระลึก 1 เหรียญ  



 
โล่รางวัล 24 โล่ (ชาย 12 โล่ หญิง 12 โล่ แบ่งช่วงอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป) 

 
โล่ Overall 4 โล่ (ช่วงอายุ 18-29 ปี, 30-39 ปี, 40-49 ปี, 50 ปีขึ้นไป) 

 

 



การสมัคร 

รับสมัครถึง 5 มีนาคม 2565 ตามลิ้งค ์

แบบฟอร์มสมัครวิ่ง CHEM MSU TOGETHER RUN (วิ่งสะสมระยะทาง วันที่ 6-30 มีนาคม 2565) รับสมัคร 19 

มกราคม ถึง 5 มีนาคม 2565 (google.com) 

 

การส่งผล 

ส่งผลได้ตั้งแต่วัน 6 มีนาคม – 31 มีนาคม 2565 ส่งภาพผลการว่ิง ได้ท่ี  

 

Line official CHEM MSU TOGETHER RUN (https://lin.ee/zp1dLag) หรือ  

 

Facebook page: https://www.facebook.com/CHEMMSUTOGETHERRUN 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVRXYt2mto3HdSZ_8Xfoe7CqUdvnMLePDYX_tbjAxfms4sQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwVRXYt2mto3HdSZ_8Xfoe7CqUdvnMLePDYX_tbjAxfms4sQ/viewform?pli=1
https://www.facebook.com/CHEMMSUTOGETHERRUN


ระยะทาง 

FUN RUN 5.30 K (สะสมระยะกี่วันก็ได้) 

Mini MARATHON 10.50 K (สะสมระยะให้จบในวันเดียว)  

การวิ่ง 

วิ่ง Virtual Run วิ่งเองจากที่ไหนก็ได้ (indoor & outdoor) และน าผลจาการวิ่งมาส่งในระบบ FUN 

RUN 5.30 K (สะสมระยะกี่วันก็ได้) และ Mini MARATHON 10.50 K (สะสมระยะให้จบในวันเดียว) 

เก็บผลการว่ิงด้วยนาฬิกาว่ิง หรือ แอปบนมือถือ แอปใดก็ได้ เช่น Strava, RunKeeper, Mapmyrun, 

GarminConnect, NikeRun หรืออื่นๆ หรือถ่ายรูประยะทางจากลู่วิ่งไฟฟ้ามาก็ได้ 

เนื้อผ้า 

ผ้า Soft Air โครงสร้างผ้าถูกถักทอให้เนื้อผ้าด้านนอกและด้านในมี Texture ท่ีต่างกัน เพื่อความนุ่ม

ลื่นผิวเมื่อสัมผัสจากด้านใน และเพื่อความโปร่งสบายแห้งไวเมื่อสัมผัสจากด้านนอก  ด้วยคุณสมบัติ

โครงสร้างผ้า High-Performance จึงเหมาะส าหรับการออกก าลังท่ีใช้เวลาต่อเนื่องยาวนานได้ดี 

ไซซ์เสื้อ 

 

การส่งเสื้อ 

สมัครเเละช าระเงิน วันท่ี 19 ม.ค. 2565 - 5 มี.ค. 2565 เริ่มจัดส่ง 2 เม.ย. 2565 


