
โครงการ นาน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 
กองทุนเพื่อการศึกษา 

 

************************************* 
 

1. หลักการและเหตุผล   
จากจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนเก่ง ดี มีสุขและต้องได้รับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ ซึ่งความสามารถทางด้านกีฬาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ส่งเสริมและสร้าง
เสริมนักเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
ได้เล็งเห็นความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดให้มีโครงการ นาน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ขึ้น ประกอบกับในปี พ.ศ.
2561 เป็นปีที่โรงเรียนนาน้อยครบรอบ 51 ปี การก่อตั้งโรงเรียนและนอกเหนือจากนี้ยังเป็นการระดมทุนเพ่ือ
จัดตั้งเป็นกองทุนเพ่ือการศึกษาต่อไป  
 

2. วัตถปุระสงค์ 
  1.  เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี 

2.  เพ่ือจัดหางบประมาณพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย 
 

3. เป้าหมาย 
เยาวชนและประชาชนเข้าร่วมการโครงการ นาน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 1  จ านวน 1,500 คน 

 

4. วิธีการด าเนินงาน 
 1. วางแผนการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน 
 2. จัดท าและเสนอโครงการ 
 3. ประชาสัมพันธ์โครงการ 
 4. ด าเนินงานตามแผนงาน 
 5. สรุปและประเมินผลของโครงการ 

6. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานในครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 27 มกราคม 2562 

 

6. สถานที ่
โรงเรียนนาน้อย 

7. งบประมาณ 
30,000 บาท 

 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนนาน้อย 
 

9. ผู้สนับสนุนโครงการ 
โรงเรียนนาน้อย 



 

10. ผู้ร่วมโครงการ      
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนาน้อย 
ที่ว่าการอ าเภอนาน้อย 
สถานีต ารวจภูธรนาน้อย 
สถานีอานามัยนาน้อย 
โรงพยาบาลนาน้อย 
เทศบาลต าบลนาน้อย  
เทศบาลต าบลศรีษะเกษ  
องค์การบริหารส่วนต าบลนาน้อย  
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงของ  
องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน  
องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ  
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวใหญ่  
องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตก  
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรและสถานประกอบการภาคเอกชน 
ธนาคารออมสิน สาขานาน้อย 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาน้อย 
ชมรมส่งเสริมสุขภาพจังหวัดน่าน (สสส.) 
ชมรมวิ่งช้างเผือก 
ชมรมวิ่งวรนคร 
ประชาชนทั่วไป 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. เยาวชนและประชาชนมีสุขภาพดี 

2. เยาวชนและประชาชนเห็นความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกก าลังกายท่ีเหมาะสม 
3. เยาวชนและประชาชนมีการตื่นตัวในการออกก าลังกาย 
4. ได้งบประมาณเพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาของนักเรียนโรงเรียนนาน้อย 

 
 
  

 

    .................................... ผู้เสนอโครงการและผู้รับผิดชอบโครงการ 
  (นายชาติชาย  ทองแดง) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 ว่าที่ร้อยตรี.................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (อดุลย์  อะทะยศ) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย 

 

      ..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นายสุพัฒน์  แสนวงศ์) 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนาน้อย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดประเภทของการแข่งขัน โครงการ นาน้อยมินิมาราธอน คร้ังที่ 1 กองทุนเพ่ือการศึกษา 
 

ประเภทของรายการการแข่งขัน START ค่าสมัคร เสื้อว่ิง เหรียญ เกียรติบัตร ถ้วยรางวัล หมายเหตุ 
ฟันรัน 3.5 กม.  
รุ่น อายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุไม่เกิน 14 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 15-18 ปี ชาย/หญิง 

06.30 น. 50  บาท - 1-30* ได้ทุกคน 1-3** 

*30คนแรก ของประเภทฟันรัน  
รวมทุกรายการ 

**ที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นจะได้รับ
ถ้วยรางวัล 

ฟันรัน 3.5 กม.  
รุ่น อายุ 19 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง 06.30 น. 400 บาท 1 ตัว ได้ทุกคน - 1-5** 

**ที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับ
ถ้วยรางวัล 

ว่ิงไมโคร 6.5 กม. 
รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 19-29 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 30-40 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 41-50 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 51 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง 

06.00 น. 400 บาท 1 ตัว ได้ทุกคน - 1-5** 
**ที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับ

ถ้วยรางวัล 

ว่ิงมินิมาราธอน 10.5 กม.  
รุ่น อายุไม่เกิน 18 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 19-29 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 30-40 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 41-50 ปี ชาย/หญิง 
รุ่น อายุ 51 ปี ขึ้นไป ชาย/หญิง 

05.30 น. 400 บาท 1 ตัว ได้ทุกคน - 1-5** 
**ที่ 1-5 ในแต่ละรุ่นจะได้รับ

ถ้วยรางวัล 

VIP (สามารถลงได้ทุกรายการ)  1,500 บาท 1 ตัว ได้ทุกคน - 1 ถ้วยรางวัล  



การรับสมัคร 
1. สมัครทางตรง ณ โรงเรียนนาน้อย (ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา) เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที ่1 

พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 
2. สมัครทางระบบออนไลน์  

https://docs.google.com/forms/d/1WbzExRsDs-doYX27tM4QCEFDejEhW2c4g6JGb2xaDR0/edit  หรือ  

 ตั้งแตว่ันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2562 โดยการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี ชื่อ
บัญชี นาน้อยมินิมาราธอน กองทุนเพื่อการศึกษา  เลขที่ 020252188543 ธนาคารออมสิน สาขานาน้อย 
แล้วโปรดน าหลักฐานการสมัครไปติดต่อรับเสื้อและหมายเลขประจ าตัวผู้แข่งขัน ณ โรงเรียนนาน้อย  
(ห้องสุขศึกษาและพลศึกษา) ระหว่างวันที่ 19 - 26 มกราคม 2562 และวันที่ 27 มกราคม 2562 ก่อนเวลาท า
การปล่อยตัวแต่ละประเภท อย่างน้อย 30 นาที 
 

กติกาการแข่งขัน 
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้าม

นักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ ไมรู่้ชนะ ไม่มีน้ าใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด  
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ .ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงบัตรประจ าตัว

ประชาชนตัวจริงก่อนเข้ารับรางวัล 
3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 
4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจ าตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ใน

การให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจ าตัววิ่งพับ การติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุหรือเหตุอ่ืนที่ท าให้ไม่สามารถ
พิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด 
 

การบริการ 
1. บริการน้ าดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
2. ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
3. บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.00 น. 
4. มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น อาสาสมัคร ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง 
5. ก่อนการแข่งขันโรงเรียนนาน้อยมีห้องเรียนให้พักฟรี 1 คืน ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้

เรียบร้อย 
6. โรงเรียนนาน้อย มีสถานที่จอดรถ ฟรี โปรดน ารถเข้าลานจอดตั้งแต่เช้า หากมาช้าควรน ารถจอด

ภายนอกโรงเรียน 
 

https://docs.google.com/forms/d/1WbzExRsDs-doYX27tM4QCEFDejEhW2c4g6JGb2xaDR0/edit%20%20หรือ

