
วังศรีมินิมาราธอน 2023 

Wang Sri Mini marathon 2023 

วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 

ณ โรงเรียนบ้านวังศรี 
 

โครงการ       วังศรวีิ่งมินมิาราธอน 2023 

ประเภทกิจกรรม   กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวของชุมชน 

ชื่อหน่วยงาน  โรงเรียนบ้านวังศรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านวังศรี 

องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า
  

1. หลักการและเหตุผล   

จากการพบปัญหาเด็กนักเรียนและประชาชน ในชุมชนใช้เวลาว่างไม่เกิดประโยชน์นั้นทางโรงเรียน
บ้านวังศร ีคณะกรรมการสถานศึกษาและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสบแม่ข่า เห็นความสำคัญในการใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์โดยใช้การออกกำลังกาย ด้วยวิธีเดินหรือวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดของทุกวัยอายุ 
ไม่เลือกว่าจะต้องเป็นสถานที่แห่งใด ในสวนสาธารณะภายในหมู่บ้านตามท้องถนนฯลฯ และอุปกรณ์การออก
กำลังกายก็ไม่ได้มีอะไรมาก เพียงแต่มีแค่รองเท้าเพียงคู่เดียวก็สามารถออกกำลังกายได้แล้ว สำหรับเด็ก วัยรุ่น
หรือผู้มีอายุ สามารถออกกำลังกายได้ตลอดเวลาหรือหากว่าร่างกาย ไม่อำนวย เช่นน้ำหนักมากก็ใช้การเดิน
เป็นการออกกำลังการแทนการวิ่งได้ ดังนั้นโรงเรียนบ้านวังศรี จึงจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
และประชาชนในชุนชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย  
 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและประชาชนหันมาออกกำลังกาย 

2.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมทักษะในกีฬาให้แก่นักเรียนและประชาชน 

2.3 เพ่ือให้นักเรียนและประชาชนห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.4 เพ่ือหารายได้พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาและจัดกีฬาภาคฤดูร้อน 

2.5 เพ่ือเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของโรงเรียน 

2.6 เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลสบแม่ข่า 
 

3. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1  นักเรียนและประชาชนในเขตอำเภอหางดงและพ้ืนที่ใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน 



3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.2.1  นักเรียนและประชาชนในเขตอำเภอหางดงและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้วิ่งออกกำลังกาย 

 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน วันที่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2566 

 

กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1.ประชุมคณะกรรมการ ✓     ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านวังศร ี

2.ออกแบบและจัดทำสื่อ
การประชาสัมพันธ์ การรับ
สมัคร 

✓ ✓    ทีมออกแบบสัญลักษณ์และทีม
ประชาสัมพันธ์ 

3.ออกแบบสัญลักษณ์งาน
วิ่ง เสื้อ เหรียญ โล่รางวัล 

✓ ✓    ทีมออกแบบสัญลักษณ์และทีม
ประชาสัมพันธ์ 

4. คิดรูปแบบโครงการ
ประสานงานด้านต่าง ๆ 

✓ ✓ ✓   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังศรี     
องค์การบริหารส่วนตำบลสบแม่ข่า 

5. เปิดรับสมัครทาง 
online 

 ✓ ✓ ✓  คณะครูโรงเรียนบ้านวังศรี 

6.ดำเนินการผลิต เหรียญที่
ระลึก ถ้วยรางวัล และอ่ืน ๆ 

✓ ✓ ✓ ✓  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านวังศร ี

7.ดำเนินการ เตรียมจัดการ
แข่งขัน 

✓ ✓ ✓ ✓  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านวังศรี องค์การบริหารส่วนตำบลสบ

แม่ข่า 

8. จัดการแข่งขัน เดิน-วิ่ง 
วังศรีมินิมาราธอน 2023 

    ✓ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านวังศร ีองค์การบริหารส่วนตำบลสบ
แม่ข่า 

9. ประเมินผลโครงการ     ✓ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียน
บ้านวังศรี องค์การบริหารส่วนตำบลสบ
แม่ข่า 

 

สถานที่ปฏิบัติงาน 

 โรงเรียนบ้านวังศรี ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 



4. กิจกรรมในการดำเนินโครงการ 

 4.1 วางแผน กำหนดรายละเอียด และรูปแบบการแข่งขัน 

 4.2 เสนอโครงการเข้าสู่พิจารณาจัดสรรงบประมาณ เสนอขออนุมัติโครงการ 

 4.3 ดำเนินการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ฝ่ายสถานที่ เส้นทางการวิ่ง ชุด ชรบ. อาสาฯ 

    โรงพยาบาล ตำรวจ รพ.สต.ในถิ่นทุรกันดาร ฯลฯ เป็นต้น 

 4.4 ประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ 

 4.5 ดำเนินการรับสมัครนักกีฬาเข้าแข่งขันในการวิ่ง ระยะต่าง ๆ 

4.6 ดำเนินการจัดทำเสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัลและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการแข่งขัน 

4.7 ดำเนินการแข่งขัน 

4.8 ประเมินผลโครงการ 

5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5.1 นักเรียนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
 5.2 ประชาชนใส่ใจการออกกำลังกายและรักสุขภาพมากขึ้น 

5.3 ประชาชนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ ได้ผ่อนคลายความตึงเคลียดจากการทำงาน 

 5.4 ช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพตติดและสริมสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับประชาชน            

              ในชุมชนและพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประเภทของการแข่งขัน 
1.ฟันรัน ว่ิงระยะทาง 6.3 กิโลเมตร 

รางวัลผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 (Overall) ชาย-หญิง ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 

 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  ชาย-หญิง 

 รุ่นอายุ 13 - 39 ปี      ชาย-หญิง 

 รุ่นอายุ 40 ปีขึ้นไป ชาย-หญิง 

2 มินิมาราธอน ว่ิงระยะทาง 9.2 กิโลเมตร 

รางวัลผู้ชนะเลิศลำดับที่ 1 (Overall) ชาย-หญิง ผู้ที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5   

รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี  ชาย-หญิง  

  รุ่นอายุ 20- 29 ปี   ชาย-หญิง   

  รุ่นอายุ 30 - 39 ปี   ชาย-หญิง 

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี   ชาย-หญิง  

  รุ่นอายุ 50 - 59 ปี   ชาย-หญิง   

รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป   ชาย-หญิง 

3 รุ่น VIP 1,000 บาท เลือกว่ิงได้ทุกระยะ (ได้รับถ้วยรางวัลและเหรียญท่ีระลึก)  

 

 

 

 

 

 

 



ลิงค์การรับสมัคร 

 

สมัครว่ิง 1.FUNRUN 6.3 K + 2.MINIMARATHON 9.2 K  
https://forms.gle/qSAnNoPt4zvfLvFL6 
 

สมัครว่ิง 3.VIP เลือกได้ทุกระยะ 
https://forms.gle/DKRjvHKKGD4vsNn16 
 

สั่งซื้อเสื้อ 4 จำหน่ายเฉพาะเสือ้  
https://forms.gle/3dirErpMsjZkpUVr6 
 

Facebook : วังศรีมินิมาราธอน 

https://forms.gle/qSAnNoPt4zvfLvFL6
https://forms.gle/DKRjvHKKGD4vsNn16
https://forms.gle/3dirErpMsjZkpUVr6


แบบเสื้อ”วังศรีวิ่งมินิมาราธอน 2023” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



แบบเหรียญรางวัลที่ระลึก ”รายการวังศรีว่ิงมนิิมาราธอน 2023” 

 

 

 

 

 



แผนท่ีแสดงเส้นทางการวิ่ง 

 

 

 

 

 



แผนท่ีเส้นทางที่ขออนญุาตใช้ในการจัดกิจกรรม วังศรีมินมิาราธอน 2023 

- ใช้เส้นทางหลวงชนบท หมายเลข ชม. 4032 
- ทางหลวง หมายเลข 2001 
- ทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.3011 
- ทางหลวงชนบท หมายเลข ชม.3077 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการแข่งขัน วันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 
............................................................... 

 
05.00น.  ผู้เข้าร่วมการแข่งขันลงทะเบียน 
05.50น.  พิธีเปิด 
06.00น.  ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทมินิมาราธอน 9.2 กิโลเมตร 
06.15น.  ปล่อยตัวผู้เข้าร่วมการแข่งขันประเภทฟันรัน 6.3 กิโลเมตร 
08.00น.  ประกาศผลการแข่งขันและมอบรางวัล 
10.00น.  สิ้นสุดการแข่งขัน 

 

วันเวลารับบีบ 
รับบบีและเส้ือ วันเสาร์ ที่ 1 เมษายน 2566 เวลา10.00 น. - 20.00 น.  
และวันอาทิตย์ ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 05.00 น. - 05.50 น. ณ โรงเรียนบ้านวังศรี 
ตำบลสบแม่ข่า  อำเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ติดตอ่สอบถาม 0811794646, 0846368824 


