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MOMA-THAI & NONU-THAI : 10 WEIGHTS 10 STYLES ( THIN / EXTRA LIGHT / LIGHT / REGULAR / MEDIUM / SEMI BOLD / BOLD / EXTRA BOLD / BLACK / ULTRA ) 299 PT

WEIGHT : ULTRA 460 PT
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ALTERNATES

THIN

CONSONANTS

MARKS & VOWELS

NUMERALS

CONSONANTS

MARKS & VOWELS

NUMERALS

CONSONANTS

MARKS & VOWELS

NUMERALS

MEDIUM

ULTRA
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ผู้ส่ งข่ าวสารชาวกรี ก ตํานานกล่ าวว่ าถูกส่ งจาก
สนามรบในเมืองมาราธอนไปเอเธนส์ เพ่ือท่ีจะ
ประกาศว่ าชาวเปอร์ เซียได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ ท่ี
มาราธอน คือการวิ่ งแข่ งระยะ ๔๒ กิ โลเมตร และจั ดให้
มีการแข่ งขั นในกี ฬาโอลิ มปิ กและเอเชี ยนเกมส์ การวิ่ ง
มาราธอนนั้ นเกิ ดขึ้ นครั้ งแรกเม่ือ ๒,๕๐๐ กว่ าปี มาแล้ ว

ULTRA
90 PT

LIGHT
90 PT



THIN
47 PT

BLACK
47 PT

BOLD
47 PT

SEMI BOLD
47 PT

REGULAR
47 PT

EXTRA LIGHT
47 PT

การวิ่ งมาราธอนครั้ งแรกในประเทศไทย เกิ ดขึ้ นเม่ือปี พ.ศ.๒๕๒๘ ท่ีจั งหวั ดราชบุ รี  ภายใต้
ชื่ อว่ า  จอมบึงมาราธอน  เป็ นการจั ดงานวิ่ งระยะมินิ มาราธอน ๑๐ กิ โลเมตร โดยในครั้ งนั้ น งาน
แข่ งขั นวิ่ งมาราธอนมีผู้เข้ าร่ วมแข่ งขั นไม่ถึง ๑๐๐ คน แต่ทํ าให้ เป็ นที่ รู้ จั กมากยิ่ งขึ้ น ในเวลา
ต่อมาทํ าให้ เกิ ดนั กวิ่ งหน้ าใหม่เพ่ิมขึ้ น  ใน ๒ ปี ถั ดมา ได้ มีงานวิ่ งมาราธอนที่ ยิ่ งใหญ่ที่ สุ ดในประ เทศ
ไทยจั ดเม่ือวั นที่  ๒๒ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๓๐ เป็ นงานวิ่ งลอยฟ้ าเฉลิ มพระที่ เป็ นงานวิ่ งที่ ฉลอง
การเปิ ดสะพานพระราม ๙ โดยจั ดงานวิ่ งระดับนานาชาติ ในงานวั นนั้ นมีชาวไทยและชาวต่างชาติได้
เข้ าร่ วมการแข่ งขั นเป็ นจํ านวนมาก เพียงแค่ระยะ ๑๐ กิ โลเมตร แต่มีผู้สมัครจํ านวน ๘๐,๐๐๐ คน เป็ น
ภาพบรรยากาศบนสะพานที่ เต็มไปด้ วย นั กวิ่ งและผู้ที่ มาร่ วมงาน นั บว่ าเป็ นภาพประวั ติศาสตร์ งานวิ่ งใน
เมื่ อเวลาผ่านไปงานวิ่ งก็เริ่ มได้ รั บกระแสท่ีดีขึ้ นอยู่ เรื่ อยๆ จึ งทําให้ เกิ ดนั กวิ่ งหน้ าใหม่ขึ้ นมาเป็ นจํ านวนมากกว่ า
แต่ก่ อนและยั งมี ภาพยนตร์ ท่ีปลุ กกระแสการวิ่ ง รวมไปถึงกระแสการวิ่ งรั บบริ จาคช่ วยเหลื อโรงพยาบาลของ
บุ คคลท่ีมี ชื่ อเสี ยง จึ งทําให้ ปั จจุ บั นผู้คนต่างก็ ได้รู้ จั กการแข่ งขั นวิ่ งมาราธอนในหลากหลายบริ บทมากยิ่ งขึ้ นจนบางคน
รู้ สึ กชื่ นชอบและหลงใหลในการวิ่ งเพ่ือออกกํ าลั งกายหรื อการวิ่ งทางระยะยาว ท่ีเป็ นท่ีขึ้ นชื่ อได้เทียบเท่าอย่ างกี ฬา
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