โครงการกิจกรรมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อการกุศล
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๑. ชื่อโครงการ จัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน เพื่อการกุศล สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๒. ผู้รับผิดชอบ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๓. ผู้ให้การสนับสนุน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บริษัทหาดทิพย์ จากัด
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
๔. ควบคุมการแข่งขันโดย ชมรมวิ่งสงขลารันนิ่ง (SONGKHLA RUNNING)
๕. หลักการและเหตุผล
ด้ ว ยสมาคมผู้ ป กครองและครู โ รงเรี ย นน วมิ น ทราชู ทิ ศ ทั ก ษิ ณ ร่ ว มกั บ ชมรมวิ่ ง สงขลารั น นิ่ ง
(SONGKHLA RUNNING) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บริษัทหาดทิพย์ จากัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศ
ไทย กาหนดจัดการแข่งขันเดิน -วิ่งมินิมาราธอน เพื่อการกุศลขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความ
สามัคคี และส่งเสริม ให้หน่วยงานราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสาคัญในการออก
กาลังกาย การดูแลสุขภาพของตนเอง
๖. วัตถุประสงค์
๖.๑ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
๖.๒ เพื่อใช้ในการจัดหาอุปกรณ์ สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนของนักเรียน
๖.๓ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้นักวิ่งและผู้ที่รักสุขภาพ หน่วยงานราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เห็นความสาคัญของการออกกาลังกายมากขึ้น และมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งตอบสนองตามนโยบาย
ของภาครัฐ
๗. กาหนดวันจัดกิจกรรม เริ่มรับสมัคร วันพุธ ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๔.๐๐น. – ๐๙.๐๐น.
๘. สถานที่จัดงาน จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เข้าสู่เส้นทางสะพานติณสูลานนท์ช่วงที่ ๑
และ ๒ แล้วเลี้ยวกลับ
๙. ประเภทของกิจกรรม
๙.๑ เดิน-วิ่งการกุศล ทุกรุ่น ปล่อยตัวเวลา ๐๕.๔๙น.
๙.๒ วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี , ๒๐-๒๙ ปี, ๓๐-๓๙ ปี, ๔๐-๔๙ ปี, ๕๐-๕๙ ปี และ ๖๐ ปี ขึ้นไป
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี , ๒๐-๒๙ ปี, ๓๐-๓๙ ปี, ๔๐-๔๙ ปี, ๕๐-๕๙ ปี และ ๖๐ ปี ขึ้นไป
๙.๓ วิ่งฟันรัน ๔.๕ กิโลเมตร
ชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี , ๒๐-๒๙ ปี, ๓๐-๓๙ ปี, ๔๐-๔๙ ปี, ๕๐-๕๙ ปี และ ๖๐ ปี ขึ้นไป
หญิง รุ่นอายุไม่เกิน ๑๙ ปี , ๒๐-๒๙ ปี, ๓๐-๓๙ ปี, ๔๐-๔๙ ปี, ๕๐-๕๙ ปี และ ๖๐ ปี ขึ้นไป
๙.๔ ค่าสมัครเข้าแข่งขัน
๙.๔.๑ วิ่งมินิมาราธอน ๑๐.๕ กิโลเมตร
ค่าสมัครคนละ ๔๐๐ บาท
๙.๔.๒ วิ่งฟันรัน ๔.๕ กิโลเมตร
ค่าสมัครคนละ ๓๐๐ บาท
๙.๔.๓ วีไอพี (VIP)
ค่าสมัครคนละ ๑,๐๐๐ บาท

๙.๕ รางวัล
๙.๕.๑ วิ่งมินิมาราธอน ได้รับเสื้อทุกคน ผู้เข้าเส้นชัย ลาดับที่ ๑ – ๑,๒๐๐ ได้รับเหรียญ
๙.๕.๒ วิ่งฟันรัน ได้รับเสื้อทุกคน ผู้เข้าเส้นชัย ลาดับที่ ๑ – ๗๐๐ ได้รับเหรียญ
๙.๕.๓ ผู้เข้าแข่งขันทั้ง ๒ ประเภท ชาย – หญิง เข้าเส้นชัย ลาดับที่ ๑ – ๕ ได้รับถ้วยรางวัลตามลาดับ
๙.๕.๔ วีไอพี (VIP) ได้รับเสื้อและเหรียญ
๑๐. งบประมาณ
๑๐.๑ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ไวนิล และโปรชัวร์
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐.๒ ค่าเหรียญรางวัล
เป็นเงิน ๙,๕๐๐ บาท
๑๐.๓ ค่าถ้วยรางวัล
เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๔ ค่าเสื้อวิ่ง ๒,๐๐๐ ตัว
เป็นเงิน ๒๕๕,๐๐๐ บาท
๑๐.๕ ค่าเวที เต็นท์ เครื่องเสียง
เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐ บาท
๑๐.๖ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
เป็นเงิน ๗๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๗ ค่าโล่ผู้มีอุปการคุณ
เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐.๘ เอกสารใบสมัคร บัตร สติกเกอร์
เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท
๑๐.๙ ค่าเกียรติบัตรสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๓,๕๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๑๑.๒ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนจะได้มีปริมาณเพียงพอกับจานวนนักเรียน
๑๑.๓ ผู้ปกครอง นักเรียน บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ องค์กรหน่วยงานอื่น ๆ และประชาชน
ทั่วไปมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ มีเครือข่ายความร่วมมือสรรค์สร้างความสามัคคี
๑๑.๔ โรงเรียนนวมิน ทราชูทิศ ทักษิณ เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากบุคคลภายนอกมากขึ้น สร้างความ
เชื่อมั่นให้แก่ชุมชน และเครือข่ายผู้ปกครองยิ่งขึ้น
๑๒. การประเมินผล
การประชุมสรุปรายงาน และรายงานรายรับ - จ่าย โดยคณะกรรมการของ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ผู้เสนอโครงการ

(นายทนง เฝือแก้ว)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

งานเลขานุการสมาคมฯ
โทร : ๐๙๓-๗๒๙๒๕๔๗, ๐๘๙-๖๔๗๔๘๔๖

