คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต
ที่ ๐๐๕ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “วชิรธรรมสำธิตมินิมำรำธอน ครั้งที่ ๑” เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ
ชิงถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี
*****************************
ตามที่ ส มาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า โรงเรี ย นวชิ ร ธรรมสาธิ ต คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต กาหนดจัดงาน เดินวิ่งการกุศล “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑” เดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติชิง
ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๖๒ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อาศัยอานาจตามมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ
พลโท นายแพทย์ คารณ หะวะนิช
นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
พล.อ.ต.มล. เฉกฉันท์ เกษมสันต์
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายสุทธิ
ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
นายอานวย
ศรีตระกูลทรัพย์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครอง
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กรรมการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กรรมการ
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กรรมการ
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
กรรมการ
หน้ำที่ ให้คาปรึกษา แนะนา แก้ไขปัญหาและอานวยความสะดวกในการดาเนินการ
๒. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
นางสาวจินตนา
ศรีสารคาม
ประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ
สวนสุข
กรรมการ
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์
ดวงสุวรรณ์
กรรมการ
นางปานทิพย์
สุขเกษม
กรรมการและเลขานุการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ
เซียะสวัสดิ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ อานวยการ สั่งการ ประสานงาน แก้ปัญหาให้งานทุกฝ่ายดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
๓. คณะกรรมกำรดำเนินงำน
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
รองประธานกรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ

-๒นายเพชร
น.ส.กุลยา
น.ส.ธนิดา
นางอาภาภรณ์
น.ส.ภัทรนันท์
น.ส.ภานุมาศ
น.ส.อโนชา
นายศิรณัฏฐ์
นายนพดล

สาระจันทร์
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
บูรพางกูร
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง กรรมการ
ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
อริวัน
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง
กรรมการ
ชาติทองแดง กรรมการ
น.ส.พิกลุ ทา หงษ์ทอง
กรรมการ
โปซิว
กรรมการ
น.ส.ณิชา
แสงทอง
กรรมการ
ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
คาพร
กรรมการ
นายสุชาติ
รัตนเมธากูร กรรมการ
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. วางแผนในการจัดงาน วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑
๒. จัดทาคาสั่ง กาหนดเส้นทางและประเภทการแข่งขัน
๓. จัดทาป้ายบอกระยะทาง และทิศทางการวิง่ ของระยะต่างๆ
๔. ดาเนินการขอถ้วยพระราชทาน และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
๕. ติดต่อประสานงานขอใช้สถานที่ สวนหลวง ร.๙
๖. กาหนดจุดเช็คพอยท์ตามระยะต่างๆ
๗. ประสานงานกับผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยขอรับกำรสนับสนุนและทำเอกสำรขอรับกำรสนับสนุน
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์ สุขเกษม
รองประธานกรรมการ
นายธรรมนูญ สวนสุข
รองประธานกรรมการ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
รองประธานกรรมการ
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ
น.ส.ธัญยธรณ์ ผาลา
กรรมการ
นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา
กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด
กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
น.ส.ศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ติดต่อประสานงานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จัดทาและจัดส่งหนังสือเชิญ หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุน หนังสือขอบคุณ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนที่
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมการ
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว
กรรมการ
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
นายธวัช
แจ่มแจ้ง
กรรมการ
น.ส.ทัศนีย์
บุญประเสริฐ กรรมการ
นายธีรยุทธ
จันทร์หอม
กรรมการ
น.ส.สุขบัญญัติ วงษา
กรรมการ
นางละออง
จันทร์หอม
กรรมการ
นางเมตรตา พงษ์ศิลา
กรรมการ
นางชุลีพร
บุตรศิริ
กรรมการ

-๓น.ส.บุญเรือน
นางจันทร์ทอง
น.ส.ยุพา
นายสมศักดิ์

บุตรศิริ
กรรมการ
บุตรศิริ
กรรมการ
พิมสุวรรณ
กรรมการ
สวนสุข
กรรมการ
นายศุภกิจ
หนองหัวลิง

น.ส.วัลย์ดี
พิทักษ์วงษ์โยธิน กรรมการ
นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง
กรรมการ
นางรจนา
ศิวะพฤกษ์พงศ์ กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้ำที่ ๑. จัดเวที/ไม้ประดับ พร้อมทั้งตกแต่งเวทีบริเวณพิธีเปิด ณ สวนหลวง ร.๙ ให้สวยงามสมพระเกียรติ
๒. จัดเต้นท์สาหรับแขกผู้มเี กียรติที่มาร่วมงาน
๓. จัดสถานทีร่ ับฝากของ สาหรับผู้เข้าร่วมงาน
๔. จัดเตรียมชุดรับแขก เก้าอีส้ าหรับแขกผู้มเี กียรติ โต๊ะสาหรับจาหน่ายบัตร โต๊ะรับรายงานตัว โต๊ะ
สาหรับวางอาหารว่างและเครื่องดืม่ และโต๊ะวางของรางวัล ของที่ระลึก
๕. จัดวางป้ายบอกระยะทาง และทิศทางการวิ่งของระยะต่างๆ
๖. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร พิธีกรและประชำสัมพันธ์
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นางมลิวรรณ อันพิมพ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.ลาวัลย์
คงแก้ว
รองประธานกรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์
กรรมการ
นายชนินทร์ บัวแจ้ง
กรรมการ
นายศราวุธ
คารมหวาน
กรรมการ
นายสมพร
โพธิ์ศรี
กรรมการ
นางทิพย์จันทร์ หงษา
กรรมการ
น.ส.เมทิตา
ชัยมา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดาเนินการพิธีการตามลาดับขั้นตอน พิธีเปิดและการเริ่มเดิน – วิ่ง
๒. จัดเตรียมการมอบถ้วยรางวัล
๓. ดาเนินการประชาสัมพันธ์การจัดงาน วชิรธรรมสาธิตมินมิ าราธอน ครั้งที่ ๑ทัง้ ก่อนการแข่งขันและ
วันแข่งขัน
๔. บรรยายบรรยากาศการแข่งขันและผลการแข่งขันเพื่อเพิม่ ความสนุกสนานให้กบั นักวิ่งและผูร้ ่วมงาน
๕. ประชาสัมพันธ์ผลการแข่งขันและสรุปผลการแข่งขันตามแผนการจัดการแข่งขัน
๖. ประสานงานอานวยความสะดวกแก่ผรู้ ่วมงาน
๗. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
รองประธานกรรมการ
นายปวิตร
สมนึก
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
นายภาคภูมิ
แก้วเย็น
กรรมการ
นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย์ กรรมการ
นายวัชระ
เต๋งเจริญสุข กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.ชลิตา
บุญรักษา
กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นายสุริยา
ทรัพย์เฮง
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
๑. ออกแบบเสื้อ ป้ายเบอร์ติดเสือ้ เหรียญรางวัล และแผ่นพับใบสมัครการแข่งขัน

-๔๒. ออกแบบป้ายไวนิล และ เอ็กซ์สแตน เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าสวนหลวง ร.๙
และปากซอยอ่อนนุช ๔๔
๓. จัดทาไวนิล เอ็กซ์สแตน และแผ่นพับใบสมัครการแข่งขันให้เพียงพอเหมาะสม
๔. ประชาสัมพันธ์ออนไลน์ทางเพจโรงเรียน , เพจวิ่ง
๕. จัดทาคลิปวีดีโอเชิญชวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางเว็บไซต์โรงเรียน
๕. บันทึกภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ ตลอดการจัดกิจกรรม
๖. จัดติดตั้งเครื่องเสียง อานวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ
๗. ประสานงานและอานวยความสะดวกกับทีมงานช่างภาพวิ่งเพื่อสุขภาพ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
๘. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจำหน่ำยบัตร/รับสมัคร
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ประธานกรรมการ
ว่าที่ ร.ต. ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
กรรมการ
นายเพชร
สาระจันทร์
กรรมการ
นายชนเมธี
ศรีษะเทือน
กรรมการ
น.ส.กุลยา
บูรพางกูร
กรรมการ
น.ส.กมลรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น กรรมการ
นายสุวิท
ปิ่นอมร
กรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการ
นายกาพล
จางจะ
กรรมการ
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ
น.ส.จีระภา
ชินภักดี
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ
คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จาหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ประเภทบุคคลทั่วไปและนักเรียน แบ่งออกดังนี้
๑.๑. ประเภท มินมิ าราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร
ผู้ชาย
- รุ่นอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๒๙ ปี
- รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี
- รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี
- รุ่นอายุ ๕๐ – ๕๙ ปี
- รุ่นอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
ผู้หญิง
- รุ่นอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๒๙ ปี
- รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี
- รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี
- รุ่นอายุ ๕๐ ปีขึ้นไป

-๕๑.๒. ประเภท ฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร
ผู้ชาย
- รุ่นอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๓๙ ปี
- รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
ผู้หญิง
- รุ่นอายุต่ากว่า ๒๐ ปี
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๓๙ ปี
- รุ่นอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป
๑.๓. ประเภทแฟนซี ไม่จากัด ชาย/หญิง
หมายเหตุผทู้ ี่เข้าเส้นชัยลาดับที่ ๑ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ผู้ชาย และ ผู้หญิงได้รบั ถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และผูท้ เี่ ข้าเส้นชัยลาดับที่ ๑ - ๕ ในแต่ละรุ่นได้ถ้วยและ
เหรียญรางวัล
๒. ประสานงานการจาหน่ายบัตร – ติดตามบัตรทีจ่ าหน่ายให้แก่กลุ่ม ดังนี้
- สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
- บุคคลภายนอกต่างๆ
- คุณครูที่ปรึกษาทุกท่าน
๓. คัดกรองแยกประเภทการรับสมัคร รุ่น จานวนนักวิ่ง และ ไซส์เสื้อนักวิ่ง ทัง้ ในออฟไลน์และออนไลน์
๔. สรุปรายงานการจาหน่าย/รับสมัครกลุม่ ต่างๆ
๕. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
น.ส.นงคราญ คาลัยวงษ์
กรรมการ
นายเสถียร
บุญมหาสิทธิ์ กรรมการ
น.ส.จีระภา
ชินภักดี
กรรมการ
นายวรธรรม หนูประดิษฐ์ กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นายสมุฎฎิ์
ภาษาดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาเว็บประชาสัมพันธ์
๒.จัดทาโปรแกรมการรับสมัครแบบออนไลน์
๓. ควบคุมการรับสมัครทางออนไลน์
๔. ประสานงานการรับเงินค่าสมัครจากผูส้ มัครผ่านช่องทางออนไลน์และประสานกับเจ้าหน้าที่การเงิน
โรงเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
๕. จัดส่งข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้ฝ่ายจาหน่ายบัตรเพื่อคัดกรองแยกประเภทรุ่นนักวิ่ง
จานวนนักวิ่ง และไซส์เสื้อนักวิ่ง
๖. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย

-๖๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์
กรรมการ
นายศิรวิชญ์ ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
๒. จัดทาเอกสารเบิกจ่ายตรงตามระเบียบของทางราชการ
๓. รับเงินการจาหน่ายใบสมัครจากฝ่ายรับสมัครทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องการโอนเงิน
๔. ทาบัญชีรบั – จ่ายเงิน และสิง่ ของที่ได้รับการสนับสนุน
๕. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดและส่งมอบเสื้อและเบอร์วิ่ง
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.นฤมล
รับส่ง
รองประธานกรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการ
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์
กรรมการ
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรีประจักษ์ จอมทอง กรรมการ
น.ส.ธนิดา
ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
นางอาภาภรณ์ อริวัน
กรรมการ
น.ส.อโนชา
โปซิว
กรรมการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
น.ส.ภัทรนันท์ แดนวงศ์
กรรมการ
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง
กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ ชาติทองแดง กรรมการ
น.ส.พิกลุ ทา หงษ์ทอง
กรรมการ
น.ส.ณิชา
แสงทอง
กรรมการ
นายศิรณัฏฐ์ ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ
นายอรรถพล ยตะโคตร
กรรมการ
นายนพดล
คาพร
กรรมการ
นายนิธิภัทร์ สร้อยเชื้อดี
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คนกรรมการ
น.ส.กุลยา
บูรพางกูร
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. รับเสื้อและเบอร์วิ่งจากคณะกรรมการฝ่ายจัดทาเสื้อ จัดเป็นชุดๆ ตามระยะและขนาดเสื้อ
เพื่อสะดวกในการแจก
๒. จัดทาทะเบียนการจ่ายเสือ้
๓. จัดส่งเสือ้ และเบอร์วิ่งทางไปรษณีย์ กรณีผสู้ มัครแจ้งความจานงผ่านระบบออนไลน์
๔. แจกเสื้อและเบอร์วิ่งตามจานวนผูส้ มัครจากฝ่ายรับสมัครและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ ก่อนวัน
จัดกิจกรรมและวันจัดกิจกรรม
๕. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๒. คณะกรรมกำรรับสมัครนักวิ่งและรำยงำนตัว
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายศิรวิชญ์
ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ
.ส.ธัญยธรณ์ ผาลา
กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา
กรรมการ
น.ส.ธัญญ์ฐิตา เยาวยอด
กรรมการ
นายทินกร
พานจันทร์
กรรมการ
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงค์
กรรมการ
นางทัศนีย์
วงค์เขียว
กรรมการ
นายสมจิตร์
แพทย์รัตน์
กรรมการ

-๗น.ส.ศศิธร
เมืองมูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. รับลงทะเบียนนักวิ่งทีส่ มัครในวันแข่งขันพร้อมส่งข้อมูลให้คณะกรรมการจัดส่งมอบเสื้อและเบอร์
วิ่ง
๒. ส่งเงินค่าสมัครทีฝ่ ่ายการเงิน
๓. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๓. คณะกรรมกำรรับรำยงำนเส้นชัยและคณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิค
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์ จอมทอง
กรรมการ
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ กรรมการ
น.ส.สมฤดี
เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ
กรรมการ
น.ส.อัญชิสา เหมทานนท์ กรรมการ
น.ส.พรทิพย์ นาคเกิด
กรรมการ
น.ส.ทิพวรรณ โล่กิตติธรกุล กรรมการ
น.ส.ปรัชญา การรักษา
กรรมการ
น.ส.วทันยา ใจนันตา
กรรมการ
น.ส.ณิชานันทน์ ศรีโพธิ์อ่อน กรรมการ
น.ส.อัญชนา แซ่จิว
กรรมการ
น.ส.รัตยา
ร่างกายดี
กรรมการ
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ
กรรมการ
น.ส.อรวรรณ พันธุ์ภครินทร์ กรรมการ
น.ส.ชื่นกมล คงหอม
กรรมการ
น.ส.พรทิวา
สมเนตร์
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร งามตรง กรรมการ
น.ส.จิตรลดา อินทรขุนทศ กรรมการ
น.ส.พรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
น.ส.จินต์จุฑา เกษร
กรรมการ
นางสาวปรารถนา รุ่งเรื่อง
กรรมการ
นางปัทมา
รัตนจานงค์
กรรมการ
นางสาวปิยวรรณ ฑิมัจฉา
กรรมการ
นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล ชูกะวิโรจน์ กรรมการ
นายนิพนธ์
พจนสุวรรณชัย กรรมการ
น.ส.อนุสรา
สุขสุคนธ์
กรรมการ
น.ส.ฌัชชา
ปัญญาเมา
กรรมการ
น.ส.วราลี
สินธุวา
กรรมการ
น.ส.วณิชชา อเนกวิชวิทยา กรรมการ
น.ส.จิรา
จั่นเล็ก
กรรมการ
น.ส.กวินวัณณ์ กาฬดิษฐ์
กรรมการ
น.ส.นิภาพรรณ อดุลย์กิตติชัย กรรมการ
นางโสภา
พงศ์เทพูปถัมภ์ กรรมการ
น.ส.ศิรลิ ักษณ์ อภิรมย์พฤกษา กรรมการ
น.ส.มวารี
ใจชูพันธ์
กรรมการ
น.ส.ศิราภร
นาบุญ
กรรมการ
นายณรงค์
หนูนารี
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ปล่อยตัว เช็คนักวิ่งมินิมาราธอนก่อนปล่อยตัว และเช็คนักวิ่งหลังเข้าเส้นชัย พร้อมทั้งมอบป้าย
อันดับที่ ๑ – ๕ ของแต่ละกลุ่มอายุชาย/หญิง
๒. รับรายงานตัวนักวิ่งที่เข้าเส้นชัยเพื่อรับรางวัล
๓. มอบเหรียญรางวัลให้กับนักวิง่ เข้าเส้นชัย
๔. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเหรียญและถ้วยรำงวัล
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
น.ส.ศศิธร
เมืองมูล
กรรมการ
น.ส.ณัฐวดี
โพธิจักร
กรรมการ
น.ส.อรณัท
รัตนอาภา
กรรมการ
น.ส.ณัฐพร
อ้วนล่า
กรรมการ
นางเกษรา
ก้องศักดิ์ศรี
กรรมการ
น.ส.อรวรรยา ภาคคา
กรรมการ
น.ส.สุทธิดา
แซ่หล่อ
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและบุคคลภายนอกที่ชนะเลิศการแข่งขัน

-๘๒. มอบเหรียญรางวัลให้นกั วิ่งทีเ่ ข้าเส้นชัยทุกคนณ บริเวณจุดเข้าเส้นชัย พร้อมทาเครื่องหมาย
เป็นสัญลักษณ์ให้ชัดเจน
๓. เตรียมผู้เชิญเหรียญรางวัลแต่ละรายการและประสานงานการมอบรางวัลให้เป็นที่เรียบร้อย
๔. ประสานงานกับคณะกรรมการดาเนินงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายตัดสินการแข่งขัน
๕. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร
นางปานทิพย์ สุขเกษม
ประธานกรรมการ
นายสัณห์
พินิจมณีรัตน์ กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่ กมลชูกะวิโรจน์ กรรมการ
นายสุมังครัตน์ โคตรมณี
กรรมการ
นายสาธิต
แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นักศึกษาวิชาทหาร
กรรมการ
นายกิติศักดิ์ โฉมวิไล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ดูแลอานวยความสะดวกในการจอดรถของผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
๒. ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรม
๓. ควบคุมดูแลให้นักเรียนประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย
๔. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตารวจ ในกรณีที่มีเหตุร้าย ที่ไม่สามารถดาเนินการได้เอง
๕. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับฝำกของ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
ประธานกรรมการ
น.ส.ภัทรนุช คาดี
รองประธานกรรมการ
น.ส.พิทธิดา ปราโมทย์
กรรมการ
น.ส.สุนทรี
วีระปรีชา
กรรมการ
น.ส.จีญาพัชญ์ แก้มทอง
กรรมการ
ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ สนามไชย กรรมการ
น.ส.กิตติมา ธรรมวิสทุ ธิ์
กรรมการ
น.ส.ทวินันท์ ใสขาว
กรรมการ
น.ส.ธัญญารัตน์ พิมสา
กรรมการ
นางสุภาภรณ์ ภู่ระหงษ์
กรรมการ
น.ส.เกวลี
เงินศรีสุข
กรรมการ
น.ส.ทรงพร
อรุณรัมย์
กรรมการ
น.ส.อโนชา
โปซิว
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. ประสานฝ่ายสถานที่จัดเต้นท์ เตรียมโต๊ะรับฝากของ
๒. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ สาหรับรับฝากของให้แก่นักวิ่ง
๓. รับฝากของสัมภาระนักวิ่งที่มาร่วมงานและคืนของให้เป็นที่เรียบร้อย
๔. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยอำหำรว่ำง/เครื่องดื่มและปฏิคม
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
นางพัชรา
ไตรยวงศ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.รุ่งตะวัน ทาโสต
รองประธานกรรมการ
น.ส.พัชราวัลย์ บุตรพรม
กรรมการ
น.ส.กมลลักษณ์ สร้อยเงิน
กรรมการ
น.ส.ญาณิศา ชาญกิจกรรณ์ กรรมการ
นางวันเพ็ญ
สุขสมพืช
กรรมการ
นางสุมิตรา
สุวรรณธาดา กรรมการ
น.ส.ศิรมิ า
บุญสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง น้าดื่ม พร้อมภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ สาหรับเลี้ยงแขกผู้มเี กียรติและคณะครูที่มา
ร่วมงาน
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์บริการน้าดื่มสาหรับนักกีฬาตามจุดต่างๆ

-๙๓. ขอรับการสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานต่างๆ
๔. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเช็คนักวิ่งและจุดส่งน้ำ
น.ส.ภรณ์กมนส์ ดวงสุวรรณ์
น.ส.มณทิพย์ เจริญรอด
นางนลินพร สมสมัย
จุดบริกำรน้ำดื่มที่ ๑
น.ส.กนกภรณ์ โพธิ์เขียว
กรรมการ
น.ส.เมธาวี
สุขเจริญ
กรรมการ
จุดบริกำรน้ำดื่มที่ ๒
น.ส.เจนจิรา เพ็งจันทร์
กรรมการ
น.ส.จันทรา ตระกูลเศรษฐสิริ กรรมการ
จุดบริกำรน้ำดื่มที่ ๓
น.ส.อลิษา
ไชยรินทร์
กรรมการ
น.ส.สุภิดา
โลเกษ
กรรมการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
น.ส.เกศินี
จันทร์ครบ
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คน กรรมการ
น.ส.วิไลพรรณ คงดี
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คน กรรมการ
น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คน กรรมการ

จุดเช็คพอยท์
น.ส.เยาวรัตนา พรรษา
กรรมการ
น.ส.อมรรัตน์ มะลิงาม
กรรมการ
น.ส.ณัฏฐณิชา โมสันเทียะ
กรรมการ
นางสุภาพร
จันทร์กิตติคุณ กรรมการ
นางนวรัตน์
นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน ๒๐ คน กรรมการ
นางธัญญา
สติภา
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. บริการน้าดื่มให้แก่นกั วิ่ง
๒. เช็คนักวิ่งตามจุดต่างๆ พร้อมให้เครื่องหมายผ่านจุด
๓. เช็คนักวิ่ง จุดปล่อยตัว และจุดเข้าเส้นชัยทาเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน เพื่ออานวยความสะดวกใน
การตัดสิน
๔. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
๑๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำลและสุขำภิบำล
นายธรรมนูญ สวนสุข
ประธานกรรมการ
น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย
รองประธานกรรมการ
น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์
รองประธานกรรมการ
น.ส.พรวลี
สุขสอาด
กรรมการ
น.ส.กุลยา
บูรพางกูร
กรรมการ
น.ส.วนิดา
ตนภู
กรรมการ
คณะกรรมการสภานักเรียน๑๐ คน กรรมการ
นายศักรินทร์ ศรีตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดเตรียมเครือ่ งเวชภัณฑ์ สาหรับบริการผู้มาร่วมงาน
๒. ประสานขอรถพยาบาล ไว้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน
๓. ประสานงานขอรถสุขาเคลื่อนที่ ไว้บริการนักวิ่ง
๔. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย

- ๑๐ ๒๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล
นายสมชัย
ก้องศักดิ์ศรี
ประธานกรรมการ
นายเกรียงศักดิ์ มะละกา
กรรมการ
น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์
กรรมการ
น.ส.พนิดา
ยอดรัก
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่ ๑. จัดทาแบบประเมินผลการจัดงาน และสรุปผลงาน เดินวิ่งการกุศล วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน
ครั้งที่ ๑ เพื่อนาเสนอท่านผูอ้ านวยการต่อไป
๒. งานอื่นๆที่ได้รบั มอบหมาย
ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ ปฏิบัตหิ น้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกาลังความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เกิดผลดีตอ่ ทางราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางสาวจินตนา ศรีสารคาม)
ผู้อานวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

