
เดิน – วิ่ง รวมใจเพ่ือธรรมโฆสิต มินิมาราธอน ครั้งที่ 1  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1.หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันประชาชนเอาใจใสการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น การออกกําลังกายเปนปจจัย
หนึ่งท่ีทําใหคนเราสุขภาพแข็งแรง การออกกําลังกายมีหลายวิธีตามความเหมาะสมและความ
ตองการของแตละบุคคล การเดิน – ว่ิง เปนการออกกําลังกายอยางงายและลงทุนนอย ทุกคน
สามารถเลือกปฏิบัติได โรงเรียนธรรมโฆสิตสนับสนุนการออกกําลังกายมาโดยตลอด จึงไดจัด
กิจกรรมเดิน – ว่ิง    รวมใจเพื่อธรรมโฆสิตขึ้นในคร้ังนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการออกกําลังกายของ
เยาวชนและประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะศิษยเกาของโรงเรียนธรรมโฆสิตไดมีโอกาสมาพบปะและ
แลกเปล่ียนประสบการณรวมกัน รวมท้ังเปนการระดมทุนชวยเหลือทางดานการศึกษาของ
โรงเรียนตอไป 
 
2. วัตถปุระสงค 

1.  เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายของเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 
2.  เพื่อระดมทุนสรางร้ัวโรงเรียน สนับสนุนโครงการสงเสริมศิลปะการแสดงทองถิ่น 

สนับสนุนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร 
 

3. กําหนดวันจัดงานและสถานที่จัดงาน  
- วันจัดงาน วันอาทิตยท่ี 7 เมษายน 2562 เวลา 05.00 - 09.00 น. 
- สถานที่จัดงาน ณ โรงเรียนธรรมโฆสิต อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา 

 
4. ประเภทการแขงขัน  

1) เดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ (Fun Run 5 Km.)    
2) มินิมาราธอน (Mini Marathon 10.5 Km.)    
3) วีไอพี (VIP)  
4) บุคคลท่ัวไป       



รวมทั้งหมด    5,000   คน 
5. คาสมัคร  

1) ประเภทเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ    คาสมัคร 300 บาท  
2) ประเภทมินิมาราธอน     คาสมัคร 400 บาท  
3) ประเภทวีไอพี (VIP)     คาสมัคร 1,000 บาท  
4) บุคคลท่ัวไป      คาสมัคร 100 บาท 
 

6. การรับสมัคร  
จะเปดใหมีการรับสมัคร 3 ชองทาง ดังนี้  
1) รับสมัครออนไลน-ทางเว็บไซต www.thammakosit.ac.th ระหวางวันท่ี 22 มกราคม 

– 24 มีนาคม 2562 
2) รับสมัคร ณ โรงเรียนธรรมโฆสิต อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ระหวางวันท่ี             

22 มกราคม – 24 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ  
3) รับสมัครสถานท่ีตางๆ คณะกรรมการจัดงานฯ จะประชาสัมพันธหนาเพจเฟสบุก 

โรงเรียนธรรมโฆสิต และเว็บไซต ใหทราบเปนชวงๆ ไป 
4) อื่นๆ เชน อบต. อําเภอ 

(*** รับสมัครจํานวนจํากัด 5,000 คน โดยจํากัดจํานวนตามประเภทท่ีแจงขางตน และจะปด
ระบบรับสมัครทันที ท่ีมีผูสมัครเต็มจํานวนในแตละระยะ ***)  
 
หมายเหต ุ 1. กรณีสมัครออนไลน และตองการใหจัดสงเส้ือ และเบอรว่ิง (BIB) ทางไปรษณีย 
คณะกรรมการจัดงานฯ จะดําเนินการจัดสงใหโดยมีเง่ือนไขดังนี้ 

- กรณีสมัครแบบเดี่ยว (เส้ือตัวเดียว) คาจัดสง 60 บาท  
- กรณีสมัครแบบเปนกลุม คาจัดสงตัวแรกคิด 60 บาท ตัวตอไปบวกเพิ่ม ตัวละ 

10 บาท (ระบบจะคิดคาจัดสงใหอัตโนมัติ)  
 
2. วิธีเช็คสถานะการสมัครและเลขพัสดุ ทําไดโดย ลอคอินท่ีหนาเว็ปไซด 

………………………………………….. --> สถานะลงทะเบียน (*** คณะกรรมการจัดงานฯ ใชบริการ
ขนสงไปรษณียไทย ในการจัดสงเส้ือ และเบอรว่ิง (BIB) ฉะนั้นท่ีอยูในการจัดสง และเบอรโทรตอง
ชัดเจนและถูกตอง ***)  

3. กรณีเลือกรับเส้ือ และเบอรว่ิง (BIB) ดวยตัวเอง ณ โรงเรียนธรรมโฆสิต อําเภอ
นาหมอม จังหวัดสงขลา โดยกําหนดการรับวันท่ี …………………………………………………………………. 
เวลา 09.00-16.00 น. (*** ไมอนุญาตใหมีการรับเส้ือ และเบอรว่ิง (BIB) ในเชาวันแขงขัน ***) 

 
 
 
 
 
 

http://www.thammakosit.ac.th/


7. ประเภท/รุนที่จัดการแขงขัน  
7.1) ประเภทการแขงขันเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ (Fun Run 5 Km.) (ชาย) แบงเปน 6 รุน 

ดังนี้  
1. รุนอายุไมเกิน 15 ป  
2. รุนท่ัวไป (16–34 ป)  
3. รุนอายุระหวาง 35–44 ป  
4. รุนอายุระหวาง 45–54 ป 
5. รุนอายุระหวาง 55–64 ป 
6. รุนอายุ 65 ปขึ้นไป 
 
7.2) ประเภทการแขงขันเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ (Fun Run 5 Km.) (หญิง) แบงเปน 6 รุน 

ดังนี้  
1. รุนอายุไมเกิน 15 ป  
2. รุนท่ัวไป (16–34 ป)  
3. รุนอายุระหวาง 35–44 ป  
4. รุนอายุระหวาง 45–54 ป 
5. รุนอายุระหวาง 55–64 ป 
6. รุนอายุ 65 ปขึ้นไป 
 
7.3) ประเภทการแขงขันว่ิงมินิมาราธอน (ชาย) 10.5 กม. แบงเปน 5 รุน ดังนี้  
1. รุนอายุไมเกิน 24 ป  
2. รุนอายุระหวาง 25–34 ป  
3. รุนอายุระหวาง 35–44 ป  
4. รุนอายุระหวาง 45–54 ป  
5. รุนอายุ 55 ปขึ้นไป 
 
7.4) ประเภทการแขงขันว่ิงมินิมาราธอน (หญิง) 10.5 กม. แบงเปน 5 รุน ดังนี้  
1. รุนอายุไมเกิน 19 ป  
2. รุนอายุระหวาง 20–29 ป  
3. รุนอายุระหวาง 30–39 ป  
4. รุนอายุระหวาง 40–49 ป  
5. รุนอายุ 50 ปขึ้นไป 

 
7.5) ประเภทการแขงขันวีไอพี (VIP) (สามารถเลือกสมัครเปนประเภท ฟนรัน หรือ มินิ

มาราธอน) 
 

 
 



8. ระยะเวลาการดําเนินการ 
การดําเนินการจัดการแขงขัน วันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2562  
05.00 น. พิธิเปด  
05.15 น. วอรมอัพ เพื่อเตรียมพรอมกอนการว่ิง  
05.15 - 05.30 น. เช็คพอยทเวลา  
05.40 น. ปลอยตัวนักกีฬา (ว่ิง 10.5 กม.) เวลาในการแขงขัน 05.40 - 08.30 น.  
06.10 น. ปลอยตัวนักกีฬา (ว่ิง 5 กม.) เวลาในการแขงขัน 06.10 - 08.00 น.  
07.30 น. พิธีมอบถวยรางวัลชนะเลิศ และผูสนับสนุนการจัดงาน ตามลําดับ  
09.00 น. ปดงาน  
 
9. รางวัลการแขงขัน รางวัลการแขงขันแบงเปนดังนี้  
9.1) รางวัลสําหรับผูเขารวมแขงขัน ประเภทเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ (Fun Run) 5 กม.  

- อันดับท่ี 1-5 ชาย ไดรับถวยรางวัล (ตามรุนอายุ)  
- อันดับท่ี 1-5 หญิง ไดรับถวยรางวัล (ตามรุนอายุ)  
- เหรียญรางวัลท่ีระลึกสําหรับผูเขาเสนชัยทุกคน เดิน-ว่ิงภายในเวลา 90 นาที 

 
9.2) รางวัลสําหรับผูเขารวมแขงขัน ประเภทว่ิงมินิมาราธอน 10.5 กม.  

- อันดับท่ี 1-5 ชาย ไดรับถวยรางวัล (ตามรุนอายุ)  
- อันดับท่ี 1-5 หญิง ไดรับถวยรางวัล (ตามรุนอายุ)  
- เหรียญรางวัลท่ีระลึกสําหรับผูเขาเสนชัยทุกคน ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาที 
 

9.4) รางวัลสําหรับประเภทวีไอพี (VIP) จะไดรับเหรียญรางวัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. เสนทางการเดิน-วิ่ง แสดงดังแผนท่ีดังแนบ  
 

 
 

เสนทางการแขงขันแตละประเภทการแขงขัน 
 
 
 



 
 

เสนทางการแขงขันแตละประเภทการแขงขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. เสื้อ การแขงขันประเภทเดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ (Fun Run) และมินิมาราธอน จะมีเส้ือ 3 แบบ 
ดังนี้  
11.1) แขนส้ัน 

 
เส้ือแขนส้ัน 

11.2) แขนกุด 
 

 
เส้ือแขนกุด 

 
 
 
 
 



11.3) เส้ือคอปก เฉพาะผูสมัครวีไอพี 

 
 

เส้ือคอปก สําหรับผูสมัครวีไอพี 
 

หมายเหตุ ขนาดเสื้อ/ขนาดรอบอก (นิ้ว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. เหรียญรางวัล  

 
 

 
 

เหรียญรางวัล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. กติกาการแขงขัน 
1. ถือตามกติกาของกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา การตัดสินของ

คณะกรรมการถือเปนการส้ินสุด 
2. ผูชนะอันดับ 1 – 5 ของแตละกลุม จะตองแสดงหลักฐานบัตรประชาชน บัตร

ขาราชการ หรือหลักฐานอื่นท่ีสามารถบอกวัน เดือน ปเกิด ท่ีอยู และรูใบหนาอยางชัดเจน ใหราย
งายตัวตอเจาหนาท่ีรับรายงานตัวภายหลังเขาเสนชัยภายใน 20 นาที ถาไมสามารถแสดงหลักฐาน
ได จะถูกตดัสิทธ์ิในการรับรางวัล โดยเล่ือนอันดับรองขึ้นเปนผูมีสิทธ์ิรับรางวัล 

 
14. การดูแลดานการแพทยและความปลอดภัย คณะกรรมการจัดงานฯ ไดเตรียมความพรอมใน
การดูแลนักว่ิงในกรณีฉุกเฉินและอุบัติเหตุบริเวณตางๆ ตามเสนทางว่ิง  
 
15. เทคโนโลยีการคนหาภาพ เทคโนโลยีการคนหาภาพ ในงานจะมีทีมชางภาพจิตอาสา และ 
เครือขายชางภาพ ทําหนาท่ีเก็บภาพนักว่ิง ในหลากหลายอิริยาบถ  
 
16. การบริการผูเขารวมกิจกรรม  
- บริการน้ําดื่ม ตามมาตรฐานการจัดการแขงขัน  
- บริการซุมอาหารเชาหลังเสนชัย  
- บริการพื้นท่ีสําหรับกางเต็นท พักแรมฟรี 
- บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพรอมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแขงขัน 
- มีเจาหนาท่ีและอาสาสมัครดูแลตลอดเสนทางการแขงขัน 
 
> หมายเหต ุ 1. กรณีรับแทนผูสมัครรายอื่นใหแสดงสําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาพาสปอรต 
และแจงเบอรว่ิง (BIB) ของผูสมัครดวย  

2. เพื่อความสะดวกของนักว่ิง หลักฐานการรับเส้ือ สามารถใชหลักฐานในการ
อางอิงเปนรูปถายหรือไฟล ผานหนาจอโทรศัพทแสดงตอเจาหนาท่ี หรือผานเว็บไซต  

3. เมื่อไดรับเส้ือและเบอรว่ิง (BIB) แลว กรุณาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 
ชื่อ-สกุล ประเภทการแขงขัน และขนาดเส้ือท่ีไดรับ หากมีขอมูลใดไมตรงกับท่ีแจงไวตอนสมัคร ให
รีบแจงกับทางคณะกรรมฯ เพื่อตรวจสอบและแกไข โดยคณะกรรมฯ ขออางอิงขอมูลการสมัคร
เดิม  

4. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงระยะว่ิงและไซสเส้ือทุกกรณี  
*** ไมมีการรับเส้ือและเบอรว่ิง ในวันท่ีแขงขัน ในทุกกรณี ***  
5. เบอรว่ิง (BIB) จะออกอตัโนมัติหลังจากไดรับการยืนยันการแจงหลักฐานการ

ชําระเงินคาสมัครผานเว็บไซต http://www.mvskrun.com หรือทางอีเมลแจงผูสมัคร 
 

 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mvskrun.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0P0WP_1XXCGD19vVrv04VEzVzB2vUhH4Hk1aeQmgwJMTvnEbE2oRi9WOw&h=AT2nNQE78cC8qjKTeBLQGnSxT3a7ok87Fs_EnSFYL4wBKX1k6js2qebubC9-_AQLULA7tXfnDI-Tox_fsFTXcum5E9rTnQ4iGnB_0xMCmJkD-vjXYs7c185PJk4dym5QpU_ncQ


สอบถามรายละเอียดโครงการไดที ่Facebook : โรงเรียนธรรมโฆสิต 
 Website : www.thammakosit.ac.th 
 
 

ลงชื่อ                อนันต  แกวชนะ          ผูเสนอโครงการ 
                   (นายอนันต  แกวชนะ) 
             ประธานคณะกรรมการศิษยเกาโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 
 

ลงชื่อ                ราเชนทร  ชูแกว           ผูสนับสนุนโครงการ 
(นายราเชนทร  ชูแกว) 

ผูอํานวยการโรงเรียนธรรมโฆสิต 
 
 

ลงชื่อ                วิชิต  จุฬามณี               ผูอนุมัติโครงการ 
(นายวิชิต  จุฬามณี) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนธรรมโฆสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.mvskrun.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1luLq7VouT6kEzWiaHnE4Iq8lpfNfig4SLXoa8jxbgQfgvyHYkIrRjAJA&h=AT32p7P0ynRlsUwYh2UjFk47hglhIi0-RXIVbphdlHIYGWg9NTfvuhocaZOCSwHYShY2JoFXpMDL9lTBMpKVZa9MJXvBgyz0B8Y91RBC_6gvb2ECs6VYTSBEoYgo0RA6zFZ_nw

