
ว่าท่ีร้อยตร ี
   (สุรสิทธ์ิ  ถิตย์สมบูรณ์) 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

ที่  ศธ  04154/ว 1178  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 สระแก้ว เขต 2 อ าเภออรัญประเทศ   
 จังหวัดสระแก้ว  27120 

   29  เมษายน  2565 

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022) 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกแห่ง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 จ านวน 1  ชุด 

ด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒ ก าหนดจัดกิจกรรม “วิ่งปันสุข”  
สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022) ในวันอาทิตย์ที่  14 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 น. 
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ด้วยการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง การกุศล เพ่ือระดม
ทรัพยากร สนับสนุนกองทุนคนรักเด็ก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ส าหรับช่วยเหลือ
นักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน อาทิ นักเรียนยากจนพิเศษ เจ็บป่วยเรื้อรัง 
ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย เสียชีวิต ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ เป็นต้น และเป็นการสร้างกระแสให้ทุกคนได้
ออกก าลังกาย   

ในการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 จึงขอเชิญชวนท่าน และ 
ข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “วิ่งปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 ในวันที่  
14 สิงหาคม 2565 เวลา 05.00 – 08.30 น. ทางเวปไซต์  www.runlan.club  หรือ QR Code โดยเริ่มต้นจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ถึงด่านถาวรบ้านคลองลึก อ าเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแก้ว และความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจทราบ เพ่ือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง
การกุศล รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

ขอแสดงความนับถือ 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร. 0 3723 2263  ต่อ 48 
โทรสาร. 0 3723 3381 
(ภานุรังษี 085-2233454)  



กิจกรรม “ว่ิงปันสุข” สพป.สระแก้ว เขต 2 (PUN SUK RUN 2022) 
วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม  2565 เวลา 05.00 น. 

ณ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 
*************** 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม  วันอาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม 2565 

สถานที ่ ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ถึง หน้าด่านพรมแดนตลาดโรงเกลือ 

ระยะเวลารับสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 

ค่าสมัคร 
VIP 1,000 บาท ของที่ระลึก BIB / เสื้อ / เหรียญรางวัล / หมวก 
Mini Run 12.5 Km. 499 บาท ของที่ระลึก BIB / เสื้อ / เหรียญรางวัล 
Funrun 5 Km.  399 บาท ของที่ระลึก BIB / เสื้อ / เหรียญรางวัล 
Walk-Run 3 Km. 399 บาท ของที่ระลึก BIB / เสื้อ / เหรียญรางวัล 

ประเภทการแข่งขันและรางวัล 
VIP วิ่งได้ทุกระยะ ไม่มีการแข่งขัน 
3 Km. เดิน-วิ่ง ไม่มีการแข่งขัน 
5 Km. Over All  

- ประเภทชาย อันดับที่ 1 – 5  รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
- ประเภทหญิง อันดับที่ 1 – 5  รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 

12.5 Km. อายุไม่เกิน 19 ปี / 20 – 29 ปี / 30 – 39 ปี / 40 – 49 ปี / 50 – 59 ปี / 60 ปีขึ้นไป 
แบ่งเป็น  

- ประเภทชาย อันดับที่ 1 – 3   รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 
- ประเภทหญิง อันดับที่ 1 – 3   รับเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล 

การสั่งซ้ือเสื้อ (เฉพาะเสื้อ) ในราคาตัวละ 299 บาท  และค่าส่งทางไปรษณีย์ 50 บาท สามารถสั่งโดยตรงได้ที่กลุ่ม
ส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

โทรศัพท์ 037-232263 ต่อ 48 
การจ่ายเงิน โอนเข้าบัญชี  “เดิน ว่ิงการกุศล เพื่อกองทุนคนรักเด็ก สพป.สระแก้ว เขต 2” 

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขที่บัญชี  214-054177-4 



Website/QR Code ที่สมัครว่ิง www.runlan.club   

 
 
สอบถามรายละเอียดท่ี 

1. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  
โทรศัพท์ 037-232263 ต่อ 48 

2. ว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 2 โทร. 084 428 5496 / 
092 956 9009 

3. นายรังสัน พานเพ็ชร  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกสูง โทร. 095 253 5773 
4. นายอาคม รุนสีงาม ผู้อ านวยการโรงเรียน อพป.คลองน้ าใส  โทร. 083 110 5755 
5. นางภานุรังษี ทาประเสริฐ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทร 085 223 3454 
6. นางสุมาลี ศรีสุคนธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  โทร 089 938 8946 
7. นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  โทร. 089 846 9099 
8. นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดิษฐ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โทร. 085 439 3674 

 
*********** 

http://www.runlan.club/


 

แบบฟอร์มการสั่งจองเสื้อ (เฉพาะสั่งจองเสื้อ และไม่ได้สมัครวิ่ง) 
“วิ่งปันสุข” สพป.สระแกว้ เขต 2 เพื่อกองทุนคนรักเด็ก 

********* 
การจัดซื้อเสื้อ (เฉพาะซื้อเสื้อ)  ติดต่อโดยตรงที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สระแก้ว เขต 2  

โทร. 037-232263 ต่อ 48 หรือ 
โอนเข้าบัญชี  “เดิน ว่ิงการกุศล เพื่อกองทุนคนรักเด็ก สพป.สระแก้ว เขต 2” 

ธนาคาร กรุงไทย สาขาอรัญประเทศ เลขท่ีบัญชี  214-054177-4 
ราคาตัวละ  299.-  บาท ค่าส่ง 50 บาท (ส าหรับทางไปรษณีย์) 

 
 
 
 
 
 
ขนาดไซส์เสื้อ 

ขนาดเสื้อ (นิ้ว) 2S S M L XL 2XL 3XL 4XL 
รอบอก 34 36 38 40 42 44 46 48 

ความยาว 25 26 27 28 29 30 30 31 

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................... .............................................. 
ที่อยู่................................................................... ........................................................เบอร์โทรศัพท์.............................. 
ขนาดไซส์เสื้อ................................................................................................................ ............................................... 
การช าระเงิน    การจัดส่ง 

      โอนเข้าบัญชี       มารับเองที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต 2 อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 
      เงินสด        จัดส่งทางไปรษณีย์ (ราคาเสื้อตัวละ 299 + 50 = 349) 
 
 
…หมายเหตุ… 
กรณีจัดส่งทางไปรษณีย์ (ค่าบริการจัดส่งเป็นเงิน 50 บาท) 
กรุณาส่งใบสลิปที่โอนเงินมาที่ ID Line : pimchaya28092525 
สอบถามรายละเอียดที่ 
1.  นางภานุรังษี ทาประเสริฐ   โทร. 085 223 3454  2. นางสุมาลี ศรสีุคนธ์   โทร 089 938 8946 
3.  นางพิมพ์ชญา หิมะคุณ   โทร. 089 846 9099  4. นางสาวณัฐกฤษตา ลายประดษิฐ์ โทร. 085 4393674 

ลงช่ือ................................................ผูรั้บสัง่จอง 

      (.................................................) 

 



 



 
 

 
 

 
 

  


