ลูกคาที่ไววางใจให JO
OG&JOY จัดการแขงขัน 17 ปที่ผานมา
ย
หนวยงานภภาครัฐ / หนวยงานราชการ
ชื่อหน
อ วยงาน / องงคกร
สํานักงานอัยการสู
ย งสุด
สํานักงานศาาลปกครอง
กระทรวงเกษษตรและสหกรณ
ณ
กรมธนรักษ
กรมศุลกากรร
กรมที่ดิน
กรมพัฒนาทีที่ดิน
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปปาและพันธุพืช
การทาเรือแหหงประเทศไทยย
การไฟฟาฝายผลิ
า ตแหงประะเทศไทย
การประปาสสวนภูมิภาค
องคการบริหารส
ห วนจังหวัดเลย
องคการบริหารส
ห วนจังหวัดชลบุรี
เทศบาลบานฉาง
น
อบต.ศีรษะจจรเขนอย

ชื่องาน
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกี
ม
ยรติ ๘๐ พรรษา ประชชาเปนสุขศานตต
ศาลปกครอง เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกี
ม
ยรติ ๘๔๔ พรรษาฯ
เดินเฉลิมพรระเกียรติ วันพรระบิดาแหงฝนหหลวง
กรมธนรักษ มินิมาราธอน
134 ป กรมศุลกากร มินิมาราธอน/เดิ
า
น-วิงเฉลิ
ง่ มพระเกียรติ
๑๐๐ ป กรมมที่เดิน มินิมาราธอนเฉลิมพระะเกียรติ
กรมพัฒนาทีที่ดิน มินิมาราธธอน 2002
วิ่ง 5 กม. เลืลือกสรรบุคคลเปปนพนักงานพิทัทกษปา
การทาเรือมินิมาราธอน
กฟผ.มินิมาราธอน
การประปาสสวนภูมิภาค บาางเลน มินิ-ฮาลลฟมาราธอน 25546
วิ่งโตลมหนาาว เมืองเลยมาาราธอน 2000
แรลลี่มิตรภาพ ชลบุรี-สระแกว-นครวัด-นนครธม
บานฉางวิ่ง 3 หาด มินิ-ฮาลลฟมาราธอน 2003
2
อบต.ศรีษะจจรเขนอยมินิมาราธอน
า
ครั้งที่ 1

การทองเที่ยวแหงประเททศไทย
สํานักงาน
การทองเที่ยงแหงประเทศไไทย
การทองเที่ยงแหงประเทศไไทย
การทองเที่ยงแหงประเทศไไทย
การทองเที่ยงแหงประเทศไไทย
ททท.สนง. ลพบุ
ล รี
ททท.สนง. นครราชสี
น
มา
ททท.สนง. นครราชสี
น
มา
ททท.สนง. อุอบลราชธานี
ททท.สนง. ภาคใต
ภ
ททท.สนง. นครนายก
น
ททท.สนง. นครนายก
น
ททท.สนง. ขอนแก
ข
น
ททท.สนง. ตราด
ต
การทองเที่ยวแหงประเทศไไทย/NEO

ชื่องาน
จักรยานมิตรภาพ หนองคาาย-เวียงจันทน
จักรยานมิตรภาพ สระแกว-นครวั
ว
ด-นครธธม
จักรยานแรลลลี่ทองเที่ยว เมืมืองคอน-คีรีวง
พัทยามาราธอน
ทุงทานตะวััน มินิ-ฮาลฟมาาราธอนและเสื้อภู
อ เขา
ดอกกระเจียว
ย มินิ-ฮาลฟมาาราธอนและเสื้อภูเขา
ปราสาทเมืองต่
อ ํา มินิ-ฮาลฟมาราธอนและ
ฟ
ะเสื้อภูเขา
วิ่ง-จักรยานนเสือภูเขา พิชิตผาชนะได (ยายพระอาทิ
ย
ตยขนึ้น)
จักรยานเสือภู
อ เขาชิงแชมปภาคใต ป 2000
แกงหินเพลิง ADVENTURRE
จักรยานเสือภู
อ เขา พิชิตรอบบเขาใหญ 320 กม.
จักรยานเสือภู
อ เขา พิชิตถิ่นไดโนเสาภู
ไ
เวียง
เกาะชาง มินินิ-ฮาลฟมาราธธอน
ผจญภัยหัวใจสี
ใ เขียว 20088

หมายเหตุ
ห
10 สนาาม 10 จังหวัด
2554/22555
ครั้งที่ 3-4-5
3
3 ครั้ง

5 วัน วัันละ 1 พันคน
2553-22555
2 ครั้ง

เสียมราาช กัมพูชา
2556

หมายเหตุ
สปป..ลาว
กัมพูชา
ช
ครั้งที่ 3-4

2 ครัง้ 2 ป
5 สนาม 5 จังหวัด

4 สนาม 4 ภูมิภาค

ภาคเอกชน/บริษัท
ชื่อบริษัท / หนวยงาน
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์
บ.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา
หจก.เนเจอรกิฟ
LPN Deverlopment
นสพ.บางกอกโพสต
NIKE ประเทศไทย
Supper Sport
เซ็นทรัลพัฒนา
เดอมอลลกรุป
บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
บมจ. หางสรรพสินคาโรบินสัน
ROBISON-ELCA
ธนาคารไทยพาณิชย
ธนาคารไทยพาณิชย (สวนสุขภาพ)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
บริษัท ดอกบัวคู จํากัด
บริษัท สหาวิริยาสติลอินดัสทรี่ จํากัด
บริษัท อัมรินทรปริ้นติ้ง จํากัด
Orange
AIS
LA / Key Two
GMM Grammy
บ.สาระสิน (รายการชีวิตชีวา ชอง 3)
บริษัท โอสถสภา จก. (M Sport)
บริษัท โอสถสภา จก. (M Sport)
บริษัท วงศไพฑูรย จํากัด
บานควาย
การรถไฟฟาขนสงมวลชน (รฟม.)
บริษัท วีน อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

ชื่องาน
เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ12 สิงหามหาราชินี วันแมแหงชาติ
MITSIBISHI ELECTRIC RUN FOR HEALTH 7 สนาม
วิ่งเพิ่มสุขภาพดี กับ เนเจอรกิฟ
LPN Family Day Run 2013
บางกอกโพสต มินิมาราธอน
NIKE MOVE BANGKOK
Supper Sport Aerobics Marathon
เซ็นทรัลปารค มินิมาราธอน และบอดี้คอมแบด
SPORTS MALL FUN RUN 2002
Robinson-NCC มินิมาราธอนและแอโรบิกเฉลิมพระเกียรติ
Robinson เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวา มหาราช
World Pink Fun run 2009-2010
๙๐ ป ธนาคารไทยพาณิชย มินิมาราธอน
101 มินิ-ฮาลฟมาราธอน
พระโขนง-บางนา มินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ
ดอกบัวคู มินิ-ฮาลฟมาราธอน
SSI คนเหล็ก Thailand Iron Man Mini Marathon
SHAPE RUN THAILAND #1-2-3-4
Orange วิ่งพิชิตภูกระดึง
AIS Walk Rally นครนายก
LA BIKE RALLY
Run for the King 2008
มหากรรมรวมพลคนรักชีวิต(ชีวา) ครั้งที่ 2-4-6
M SPORTS 14 K (ชะอํา / เชียงใหม / กรุงเทพฯ)
M SPORTS สงกรานตเชียงใหมไตรกีฬา 2004/2006
Reebok 14 k. Run (ชะอํา / จอมเทียน / บานเพ-สวนสน)
บานควาย-ศรีประจันต-สุพรรณบุรี มินิ-ฮาลฟมาราธอน 2003
20 ป รฟม.เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหา
เดิน-วิ่ง การกุศลชวยเหลือผูปวยมะเร็งเตานม

หมายเหตุ
21 ครั้ง
2555-2556

2009-2012
17.00 น.
เปดเซ็นทรัลปารค
12 สิงหามหาราชินี
10 สนาม 10 สาขา

รอยเอ็ด
ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 2
2008-2013
เฉพาะผูหญิง

ถึงปจจุบัน

องคกรการกุศล / สมาคม / มูลนิธิ / โรงพยาบาล / สถานการศึกษา / โรงเรียน
ชื่อองคกร
ชื่องาน
สภาผูสูงอายุแหงประเทศไทย
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพผูสูงอายุ
สมาคมธรรมศาสตร
Thailand International Half Marathon
สมาคมนักศึกษาเกา NIDA
NIDA MINI MARATHON
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
วิ่งสูเอดส
สมาคมธุรกิจทองเที่ยวเมืองเลย
เมืองเลยมาราธอน 2004
สมาคมคอสโมโปลิแตนประเทศไทย
คอสโมโปลิแตน มินิมาราธอน
มูลนิธิอนุรักษและพัฒนาอากาศยานไทย
รวมพลคนรักษการบิน สุวรรณภูมิมินิมาราธอน
สมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย ปากกา-เรือใบ ซุปเปอรมินิมาราธอน
สมาคมไทย-ญี่ปุน
30 ป ส.ส.ท. มินิมาราธอน
เหยียวเวหา
SKYHAWK MINI MARATHON 2003
สหพันธอุตสาหกรรมการพิมพไทย
เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ วันการพิมพไทย ครั้งที่ 2
มูลนิธิหัวใจแหงประเทศไทย ในพระฯ
เดินเฉลิมพระเกียรติวันหัวใจโลก World Heart Day
มูลนิธิเพื่อนชาง
วิ่งเพื่อชาง
โรงพยาบาลศิริราช
๑๒๐ ป ศิริราช เดิน-วิ่งผสานชุมชน
โรงพยาบาลชลบุรี
รงพยาบาลชลบุรี มินิมาราธอน
โรงพยาบาลนครธน
10 ป โรงพยาบาลธนบุรี มินิมาราธอน
โรงพยาบาลศิครินทร
ศิครินทร มินิมาราธอน
สมาคมกีฬา อ.กัณทรลักษ
วิ่งเฉลิมพระเกียรติสูอุทยานแหงชาติเขาพระวิหาร
JICA
JICA MINI MARATHON 2004
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนปทุมคงคา
ปทุมคงคา มินิมาราธอน
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนสมถวิล
๕๐ ป โรงเรียนสมถวิล แฟมิลี่วอลคแรลลี่-มินิมาราธอน
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบางกะป
โรงเรียนบางกะป มินิมาราธอน
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนทวีธาภิเษก 113 ป ทวีธาภิเษก มินิมาราธอน
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนดอนบอสโก ดอนบอสโกมินิมาราธอนเพื่อการศึกษา 2008-2010
สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนบูรณวิทย
บูรณวิทยมินิมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
สมาคมองคกรโรคหืดฯ/สมาคมโรคภูมิแพ
เดิน-วิ่งรณรงคเพื่อโรคหืดและโรคภูมิแพ
คณะรัฐประศาสนศาสตร นิดา
คณะรัฐประศาสนศาสตร นิดา มินิมาราธอน
สถาบัน EdNET ศึกษาตอตางประเทศ
EdNET MINI MARATHON 2010
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สิงหดํา มินิมาราธอน

หมายเหตุ
ตอเนื่อง 1-13
ครั้งที่ 1/ครั้งที่ 2
2554-2556
ตอเนื่อง 1-16

สนามบินสุวรรณภูมิ

ตอเนื่อง 1-14
10 ครั้ง
ครั้งที่ 2/3/7/8/9
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 1 / ครั้งที่ 3
3 ครั้ง

2 ครั้ง 50 ป/55 ป
2 ครั้ง
2008-2010/2013
ครั้งที่ 1-2-3-4-5
ครั้งที่ 1-2-3-4
3 ครั้ง

พันธมิตรผูใหการสนับสนุน JOG&JOY
• เครื่องดื่มเกลือแร M SPORT
• SINGHA COPORATION
• นาฬิกาจับเวลา CITIZEN
• โรงพยาบาลนครธน
Update 2-6-2013
www.JogAndJoy.com

