
โครงการเดิน-ว่ิง “ฟากท่าวิทยามินิมาราธอน   ครั้งท่ี 2” 
 

วัตถุประสงค์   
1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ออกกำลังกาย 
2. เพ่ือเผยแพร่ชื่อเสียงอำเภอฟากท่า 
3. เพ่ือสมทบทุนก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนฟากท่าวิทยา 

ประเภทการแข่งขัน 
1. เดิน-ว่ิงเพื่อสุขภาพ 3 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.30 น.  

• บุคคลทั่วไป(ไม่มีรางวัล) 
 
2. ว่ิงไมโครมาราธอน 5 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.  

• ชาย  ไม่จำกัดอายุ 

• หญิง  ไม่จำกัด 
 
3. ว่ิงมินิมาราธอน 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น. แบ่งกลุ่มอายุดังนี้ 

• ชาย  ต่ำกว่า 16 ปี/ 16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป 

• หญิง ต่ำกว่า 16 ปี/ 16-29/ 30-39/ 40-49/ 50-59/ 60 ปีขึ้นไป 
 

รายละเอียดประเภทของกิจกรรม 
ประเภทกิจกรรม START ค่าสมัคร จำนวน เสื้อว่ิง เหรียญ ถ้วย 

วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. 06.00 น. 450 บาท  
1500 

1 ตัว ทุกคน 1-5 
วิ่งไมโครมาราธอน  5 กม. 06.10 น. 399 บาท 1 ตัว ทุกคน 1-10 
เดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ 3 กม. 06.20 น. 399  บาท 1 ตัว ทุกคน  

 
*** เดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพ 3 กม. กลุ่มบุคคลทั่วไป ได้เหรียญ ไม่ได้ถ้วย *** 
 
การรับเบอร์-เสื้อที่ระลึก 
วันที่ 3 ธันวาคม  2565 เวลา 10.30-16.30 น โรงเรียนฟากท่าวิทยา และ วันที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 04.30 
-05.30 น 
สถานที่รับสมัคร (เริ่มรับสมัคร 1 กันยายน  2565 ปิดรับสมัคร 15 พฤศจิกายน 2565) 
1.  สมัครผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต www.faktharun.com  โดยการโอนเงินค่าสมัครเข้า บัญชีธนาคารออม
สิน  สาขาฟากท่า ชื่อบัญชี “ฟากท่าวิทยามินิมาราธอน2” หมายเลขบัญชี 020396725424 



2  สมัครที่โรงเรียนฟากท่าวิทยา (กลุ่มบริหารงานวิชาการ) คุณครูนายณัฐพงษ์  จันทร์มณี  0962738351 ,
คุณครนูายพงศ์ธร  อินทร์ลา  โรงเรียนฟากท่าวิทยา เบอร์โทร 0820219102 
3. สมัครที่ชมรมเดินว่ิงฟากท่า (กลุ่มงานบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลฟากท่า) เวลา 08.30-16.30 (เว้น
วันหยุดราชการ)  คุณจรัส  สีกา 0987467959,   คุณนัฐกิจ   แก้วทองดี  0814951641 
 
กติกาการแข่งขัน 

1. การแข่งขันวิ่งในรายการ FAKTHAWITTAYA MINI MARATHON AT FAKTHAWITTAYA 
SCHOOL #2 นี้ยึดถือตามกติกาการแข่งขันของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ ( IAAF) และให้ถือ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัครโดยนับวันเกิดถึงวันแข่งขัน 4 ธันวาคม พ.ศ. 
2565 กรณีได้รับรางวัลนักวิ่งต้องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ตที่มี วัน -เดือน-ปี
เกิด และรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับรางวัล 
3. ผู้เข้าแข่งขันต้องผ่านจุด CHECK POINT ครบถ้วน (นักวิ่งในระยะ MINI MARATHON 10 กม.) 
4. ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดหมายเลขแข่งขันได้เพียง 1 หมายเลขเท่านั้น ไม่อนุญาตให้วิ่งแทนผู้อ่ืน
และรับเหรียญหรือถ้วยรางวัลมากกว่า 1 รางวัล 
6. การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 10 นาที ภายหลังคณะกรรมการประกาศผล
อย่างเป็นทางการ 
7. ผู้จัดสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ผู้ชนะที่สมัครเข้าแข่งขันแบบสมบูรณ์ตามกฎกติกาภายในวันอาทิตย์
ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เท่านั้น 

ข้อตกลงการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี 
2.สิทธิ์การสมัครเข้าร่วมแข่งขันไม่สามารถโอน เปลี่ยนชื่อ หรือจำหน่ายให้ผู้อ่ืนได้  
3.การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นสิทธิ์ของผู้จัดการแข่งขันในการปรับเปลี่ยนได้โดยคำนึงถึงความ
ปลอดภัยและความเหมาะสม 
4.เมื่อท่านได้ยืนยันการสมัครนี้แล้วถือว่าท่านได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขต่างๆ นี้แล้ว  

 
การบริการ 

• บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน   

• ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 

• บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน 

• บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.00 น. 



• มีเจ้าหน้าที่และนักวิทยุสมัครเล่น, อาสาสมัคร ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง 

• มีพ้ืนที่ กางเต็นท์พักแรม ฟรี.  

• มีพ้ืนสถานที่จอดรถ ฟรี โปรดนำรถเข้าลานจอดแต่เช้า  
สถานที่จัดงาน  โรงเรียนฟากท่าวิทยา  

 
9  จุดจอดรถ      11 12 บริการอาหาร        2      ถนนหน้าหอประชุม จุดปล่อยตัว  เส้นชัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เสื้อ เหรียญที่ระลึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รางวัล สำหรับผู้ชนะเลิศ ตามลำดับ รุ่น ประเภท รูปหล่อปู่ตาพญาปาด แร่เหล็กน้ำพี้ สีมันปู่เงิน 
 



 
 
 
อ้างองิ : คู่มือการจัดกิจกรรมวิ่งประเภทถนน สสส 
 
ผู้ประสานงาน  
นางภคพร สีกา ผู้อำนวยการโรงเรียนฟากท่าวิทยา เบอร์โทร 0848126969  
นายณัฐพงษ์  จันทร์มณี  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนฟากท่าวิทยา เบอร์โทร 0962738351 
นายพงศ์ธร  อินทร์ลา   คร ู โรงเรียนฟากท่าวิทยา เบอร์โทร 0820219102 
นายสัญญา ดีตุ เลขาฯชมรมวิ่งฟากท่า เบอร์โทร 0815554758  
นายธงชัย แช่มชื่น กีฬาอำเภอฟากท่า เบอร์โทร 0956951724 
นายจรัส สีกา หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลฟากท่า เบอร์โทร 0987467959  
นายนัฐกิจ   แก้วทองดี  กลุ่มงานบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลฟากท่า เบอร์โทร  0814951641 
นายกฤษณะ   สกุลพิทักษ์ดี  กลุ่มงานรังสี โรงพยาบาลฟากท่า  เบอร์โทร 0845743798 
 
ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขัน  
นายยงยุทธ สุขศรี ประธานชมรมเดิน-วิ่งอุตรดิตถ์ เบอร์โทร 0899609117 


