
 
ค ำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสำธิต 

ท่ี  ๐๐๕ / ๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำน “วชิรธรรมสำธิตมินิมำรำธอน ครั้งท่ี ๑”  เดินว่ิงเฉลิมพระเกียรติ   

ชิงถ้วยรำงวัลพระรำชทำนสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี  
 ***************************** 

  ตามที่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน            
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับโรงเรียนวชิร
ธรรมสาธิต ก าหนดจัดงาน เดินว่ิงการกุศล “วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑” เดินว่ิงเฉลิมพระเกียรติชิง
ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ มกราคม  
๒๕๖๒  ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๗ (๑)  แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและ  บุคลากรทางการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งคณะด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
๑. คณะกรรมกำรท่ีปรึกษำ 
 พลโท นายแพทย์ ค ารณ หะวะนิช นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 พล.อ.ต.มล. เฉกฉันท์   เกษมสันต์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 นายสุทธิ  ปัญญาสกลุวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 

นายอ านวย  ศรีตระกลูทรัพย ์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง 
 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการ 
 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต  กรรมการ 
หน้ำท่ี ให้ค าปรึกษา แนะน า แก้ไขปัญหาและอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ 
๒. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

นางสาวจินตนา    ศรีสารคาม  ประธานกรรมการ 
นายธรรมนูญ      สวนสุข                      กรรมการ  
นายสมชัย  ก้องศักดิ์ศร ี  กรรมการ 
น.ส.ภรณ์กมนส ์  ดวงสุวรรณ์  กรรมการ  
นางปานทิพย ์  สุขเกษม   กรรมการและเลขานุการ 

  นายณรงค์  หนูนาร ี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  ว่าที่ ร.ต.ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำท่ี อ านวยการ สั่งการ ประสานงาน แก้ปัญหาใหง้านทุกฝ่ายด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน      
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม   ประธานกรรมการ 
   นายณรงค์ หนูนาร ี   รองประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล        รับส่ง   รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ 
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นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ  นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ
น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ  ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์      กรรมการ          
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ  น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์   กรรมการ    
น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการ  น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง             กรรมการ
น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง กรรมการ  น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ
น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นายนพดล   ค าพร  กรรมการ  นายสุชาติ    รัตนเมธากรู กรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ 
   น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   นายกิติศักดิ์       โฉมวิไล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
หน้ำท่ี ๑. วางแผนในการจัดงาน วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ 
 ๒. จัดท าค าสั่ง ก าหนดเส้นทางและประเภทการแข่งขัน 
 ๓. จัดท าป้ายบอกระยะทาง และทิศทางการว่ิงของระยะต่างๆ 
 ๔. ด าเนินการขอถ้วยพระราชทาน และขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
 ๕. ติดต่อประสานงานขอใช้สถานที่ สวนหลวง ร.๙ 
 ๖. ก าหนดจุดเช็คพอยท์ตามระยะต่างๆ 
 ๗. ประสานงานกบัผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อใหก้ารด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยขอรับกำรสนับสนุนและท ำเอกสำรขอรับกำรสนับสนุน 

นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
 นางปานทิพย ์ สุขเกษม  รองประธานกรรมการ  
 นายธรรมนูญ     สวนสุข            รองประธานกรรมการ          
 น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ รองประธานกรรมการ   

นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ กรรมการ น.ส.ธัญยธรณ์ ผาลา  กรรมการ 
นางวันเพ็ญ    สุขสมพืช กรรมการ นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา กรรมการ  
น.ส.ธัญญฐ์ิตา เยาวยอด กรรมการ นายทินกร   พานจันทร ์ กรรมการ  
นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ กรรมการ นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการ  
น.ส.ศศิธร   เมืองมูล  กรรมการ  
   นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ติดต่อประสานงานขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ จัดท าและจัดส่งหนงัสอืเชิญ หนงัสอื 
ขอความอนุเคราะหร์ับการสนับสนุน หนังสือขอบคุณ และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินการ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดสถำนท่ี 
   นายธรรมนูญ      สวนสุข         ประธานกรรมการ      
นายวรธรรม   หนูประดิษฐ ์ กรรมการ    น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว กรรมการ   
น.ส.เกศินี จันทร์ครบ กรรมการ    นายธวัช   แจ่มแจง้  กรรมการ   
น.ส.ทัศนีย์   บุญประเสริฐ กรรมการ    นายธีรยุทธ จันทรห์อม กรรมการ   
น.ส.สุขบัญญัติ   วงษา  กรรมการ    นางละออง   จันทรห์อม กรรมการ   
นางเมตรตา   พงษ์ศิลา กรรมการ    นางชุลีพร   บุตรศิร ิ  กรรมการ   
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น.ส.บญุเรือน   บุตรศิร ิ  กรรมการ    น.ส.วัลย์ดี    พิทักษ์วงษ์โยธิน กรรมการ   
นางจันทร์ทอง    บุตรศิร ิ  กรรมการ    นางสุทธิวรรณ เมธาเมลือง กรรมการ   
น.ส.ยุพา   พิมสุวรรณ กรรมการ    นางรจนา    ศิวะพฤกษ์พงศ์  กรรมการ 
นายสมศักดิ์   สวนสุข  กรรมการ   

นายศุภกิจ หนองหัวลิง กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้ำท่ี ๑. จัดเวที/ไม้ประดบั พร้อมทั้งตกแตง่เวทบีรเิวณพิธีเปิด ณ สวนหลวง ร.๙ ใหส้วยงามสมพระเกียรต ิ
 ๒. จัดเต้นทส์ าหรับแขกผู้มเีกียรตทิี่มาร่วมงาน 
 ๓. จัดสถานทีร่ับฝากของ ส าหรบัผู้เข้าร่วมงาน 

      ๔. จัดเตรียมชุดรบัแขก เก้าอีส้ าหรับแขกผู้มเีกียรติ โต๊ะส าหรับจ าหน่ายบัตร โต๊ะรับรายงานตัว โต๊ะ
ส าหรับวางอาหารว่างและเครื่องดืม่ และโต๊ะวางของรางวัล ของที่ระลึก 

 ๕. จัดวางป้ายบอกระยะทาง และทิศทางการว่ิงของระยะต่างๆ 
 ๖. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร พิธีกรและประชำสมัพันธ์ 

 นายธรรมนูญ     สวนสุข     ประธานกรรมการ      
   นางมลิวรรณ อันพิมพ ์ รองประธานกรรมการ 
   น.ส.ลาวัลย ์ คงแก้ว  รองประธานกรรมการ 
นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์  กรรมการ  นายชนินทร ์ บัวแจ้ง  กรรมการ 
นายศราวุธ คารมหวาน กรรมการ  นายสมพร โพธ์ิศรี  กรรมการ 
นางทิพย์จันทร ์ หงษา  กรรมการ 
   น.ส.เมทิตา ชัยมา  กรรมการและเลขานุการ   
หน้ำท่ี ๑. ด าเนินการพิธีการตามล าดับข้ันตอน พิธีเปิดและการเริ่มเดิน – ว่ิง 
 ๒. จัดเตรียมการมอบถ้วยรางวัล 

๓. ด าเนินการประชาสมัพันธ์การจัดงาน วชิรธรรมสาธิตมินมิาราธอน ครั้งที่ ๑ทัง้ก่อนการแข่งขันและ       
วันแข่งขัน 

 ๔. บรรยายบรรยากาศการแข่งขันและผลการแข่งขันเพื่อเพิม่ความสนุกสนานให้กบันักว่ิงและผูร้่วมงาน 
 ๕. ประชาสมัพันธ์ผลการแข่งขันและสรปุผลการแข่งขันตามแผนการจัดการแข่งขัน 
 ๖. ประสานงานอ านวยความสะดวกแกผู่ร้่วมงาน 
 ๗. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๗. คณะกรรมกำรฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
นายสุวิท ปิ่นอมร  รองประธานกรรมการ 

นายปวิตร สมนึก กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี กรรมการ  นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ 
นายภาคภูมิ แก้วเย็น กรรมการ  นายจักรกฤษณ์ ชัยปราโมทย ์ กรรมการ 
นายวัชระ   เต๋งเจรญิสุข กรรมการ  น.ส.ภัทรนันท ์ แดนวงศ์  กรรมการ 
น.ส.ชลิตา    บุญรกัษา กรรมการ  นายสัณห์   พินิจมณีรัตน์ กรรมการ 

นายสุริยา ทรัพยเ์ฮง กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี  

๑. ออกแบบเสื้อ ป้ายเบอร์ติดเสือ้ เหรียญรางวัล และแผ่นพบัใบสมัครการแข่งขัน 
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๒. ออกแบบป้ายไวนิล และ เอก็ซส์แตน เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์งานบริเวณหน้าโรงเรียน หน้าสวนหลวง ร.๙ 

และปากซอยอ่อนนุช ๔๔ 
๓. จัดท าไวนิล เอ็กซ์สแตน และแผ่นพบัใบสมัครการแข่งขันใหเ้พียงพอเหมาะสม 
๔. ประชาสมัพันธ์ออนไลนท์างเพจโรงเรียน , เพจว่ิง 
๕. จัดท าคลปิวีดีโอเชิญชวนประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางเว็บไซตโ์รงเรียน 
๕.  บันทึกภาพน่ิง ถ่ายวีดีโอ ตลอดการจัดกิจกรรม 

 ๖.  จัดติดต้ังเครื่องเสียง อ านวยความสะดวกด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
๗.  ประสานงานและอ านวยความสะดวกกับทีมงานช่างภาพว่ิงเพื่อสุขภาพ จากหน่วยงานต่างๆ เพื่อ 

ประชาสมัพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน 
๘.  งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยจ ำหน่ำยบัตร/รับสมัคร 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ ร.ต. ศุภกิจ  เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
น.ส.นฤมล รับส่ง  กรรมการ  นายเพชร สาระจันทร ์ กรรมการ 
นายชนเมธี ศรีษะเทือน กรรมการ  น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 
น.ส.กมลรัตน์ ตระกลูสถิตย์มั่น กรรมการ  นายสุวิท ปิ่นอมร  กรรมการ 
นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการ  นายก าพล จางจะ  กรรมการ 
นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุล กรรมการ  น.ส.จีระภา   ชินภักดี  กรรมการ 
นายเสถียร  บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ  น.ส.ภานุมาศ    ชาติทองแดง กรรมการ 
คุณครูที่ปรกึษาทุกท่าน  กรรมการ 
   นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จ าหน่ายใบสมัครและรับสมัคร ประเภทบุคคลทั่วไปและนักเรียน แบง่ออกดงันี้ 
 ๑.๑.  ประเภท มินมิาราธอน ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร 
  ผู้ชาย 

- รุ่นอายตุ่ ากว่า ๒๐ ปี  
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๒๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๕๐ – ๕๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๖๐ ปีข้ึนไป  
ผู้หญิง 
- รุ่นอายตุ่ ากว่า ๒๐ ปี  
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๒๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๓๐ – ๓๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๔๐ – ๔๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๕๐ ปีข้ึนไป   
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๑.๒.  ประเภท ฟันรัน ระยะทาง ๕ กิโลเมตร 

  ผู้ชาย 
- รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี  
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๓๙ ปี   
- รุ่นอายุ ๔๐ ปีข้ึนไป  
ผู้หญิง 
- รุ่นอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี  
- รุ่นอายุ ๒๐ – ๓๙ ปี  
- รุ่นอายุ ๔๐ ปีข้ึนไป   

๑.๓.  ประเภทแฟนซี ไม่จ ากัด ชาย/หญงิ 
หมายเหตผุูท้ี่เข้าเส้นชัยล าดับที่ ๑ ระยะทาง ๑๐ กิโลเมตร ผู้ชาย และ ผู้หญิงได้รบัถ้วยรางวัลพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี และผูท้ีเ่ข้าเส้นชัยล าดับที่ ๑ - ๕ ในแต่ละรุ่นได้ถ้วยและ
เหรียญรางวัล 

 ๒. ประสานงานการจ าหน่ายบัตร – ติดตามบัตรทีจ่ าหน่ายให้แก่กลุ่ม ดังนี ้
- สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
- คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 
- บุคคลภายนอกต่างๆ 
- คุณครูที่ปรกึษาทุกท่าน 

 ๓. คัดกรองแยกประเภทการรบัสมัคร รุ่น จ านวนนักว่ิง และ ไซส์เสื้อนักว่ิง ทัง้ในออฟไลน์และออนไลน์ 
๔. สรุปรายงานการจ าหน่าย/รับสมัครกลุม่ต่างๆ 

 ๕. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศ 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.นงคราญ     ค าลัยวงษ์ กรรมการ  นายเสถียร        บุญมหาสทิธ์ิ กรรมการ 
น.ส.จีระภา      ชินภักดี  กรรมการ  นายวรธรรม      หนูประดิษฐ ์ กรรมการ 
นายทินกร พานจันทร ์ กรรมการ  นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการ 
   นายสมุฎฎ์ิ ภาษาดี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดท าเว็บประชาสัมพันธ์ 

๒.จัดท าโปรแกรมการรับสมัครแบบออนไลน ์
๓. ควบคุมการรบัสมัครทางออนไลน ์
๔. ประสานงานการรบัเงินค่าสมัครจากผูส้มัครผ่านช่องทางออนไลน์และประสานกบัเจ้าหน้าที่การเงิน

โรงเรียนเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
๕. จัดส่งข้อมูลการสมัครผ่านระบบออนไลน์ให้ฝ่ายจ าหน่ายบัตรเพื่อคัดกรองแยกประเภทรุ่นนักว่ิง 

จ านวนนักว่ิง และไซส์เสื้อนักว่ิง 
 ๖. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
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๑๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 

 นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ      
นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ  นายทินกร   พานจันทร ์ กรรมการ 
นางบุญเยี่ยม พิทักษ์วงศ์ กรรมการ  นายศิรวิชญ์ ประยรูวิวัฒน ์ กรรมการ 

นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ควบคุมดูแลการใช้จ่ายการเงินใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด 
 ๒. จัดท าเอกสารเบิกจ่ายตรงตามระเบียบของทางราชการ 

๓. รับเงินการจ าหน่ายใบสมัครจากฝ่ายรับสมัครทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์พร้อมตรวจสอบ
ความถูกต้องการโอนเงิน 

 ๔. ท าบัญชีรบั – จ่ายเงิน และสิง่ของที่ได้รับการสนบัสนุน  
๕. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๑. คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดและส่งมอบเสื้อและเบอร์ว่ิง 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
   ว่าที่ร.ต.ศุภกิจ เซียะสวัสดิ ์ รองประธานกรรมการ 
   น.ส.นฤมล         รับส่ง  รองประธานกรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการ  น.ส.วชิราภรณ์ สันตวงษ์ กรรมการ 
นายอภิวัฒน์ บุญอ่อน  กรรมการ  ว่าที่ร้อยตรปีระจักษ์ จอมทอง กรรมการ 
น.ส.ธนิดา ไชยสุนทรกิตติ กรรมการ  นายสัณห์          พินิจมณีรัตน์      กรรมการ           
นางอาภาภรณ์ อริวัน  กรรมการ  น.ส.อโนชา โปซิว  กรรมการ 
น.ส.สมฤดี เจียรสกลุวงศ์   กรรมการ      น.ส.ภัทรนันท์    แดนวงศ์           กรรมการ 
น.ส.อรวรรณ นิ่มดวง             กรรมการ  น.ส.ภานุมาศ     ชาติทองแดง กรรมการ 
น.ส.พิกลุทา หงษ์ทอง กรรมการ  น.ส.ณิชา แสงทอง  กรรมการ 
นายศิรณัฏฐ์   ภูพิเศษศักดิ์ กรรมการ  นายอรรถพล   ยตะโคตร กรรมการ 
นายนพดล   ค าพร  กรรมการ  นายนิธิภัทร์   สร้อยเช้ือด ี กรรมการ 
คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คนกรรมการ 

น.ส.กลุยา บูรพางกูร   กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. รับเสื้อและเบอร์ว่ิงจากคณะกรรมการฝ่ายจัดท าเสื้อ จัดเป็นชุดๆ ตามระยะและขนาดเสื้อ 
     เพื่อสะดวกในการแจก 
 ๒. จัดท าทะเบียนการจ่ายเสือ้ 
 ๓. จัดส่งเสือ้และเบอร์ว่ิงทางไปรษณีย์ กรณีผูส้มัครแจ้งความจ านงผ่านระบบออนไลน ์

๔. แจกเสื้อและเบอร์ว่ิงตามจ านวนผูส้มัครจากฝ่ายรบัสมัครและฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้ก่อนวัน
จัดกิจกรรมและวันจัดกจิกรรม 

 ๕. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๒. คณะกรรมกำรรับสมัครนักว่ิงและรำยงำนตัว 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
นายศิรวิชญ์        ประยูรวิวัฒน์ กรรมการ  .ส.ธัญยธรณ์ ผาลา  กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย พงษ์เกสา กรรมการ  น.ส.ธัญญฐ์ิตา เยาวยอด กรรมการ 
นายทินกร   พานจันทร ์ กรรมการ  นางบุญเยี่ยม   พิทักษ์วงค์ กรรมการ 
นางทัศนีย์  วงค์เขียว กรรมการ นายสมจิตร ์ แพทย์รัตน์ กรรมการ 
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   น.ส.ศศิธร   เมืองมูล  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. รับลงทะเบียนนักว่ิงทีส่มัครในวันแข่งขันพร้อมสง่ข้อมูลให้คณะกรรมการจัดส่งมอบเสื้อและเบอร์

ว่ิง 
 ๒. ส่งเงินค่าสมัครทีฝ่่ายการเงิน 
 ๓. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๓. คณะกรรมกำรรับรำยงำนเส้นชัยและคณะกรรมกำรฝ่ำยเทคนิค 
   น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
ว่าที่ร.ต.ประจักษ์  จอมทอง กรรมการ  นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์ กรรมการ 
น.ส.สมฤดี        เจียรสกลุวงศ์ กรรมการ  น.ส.ณัฐภรณ์ ฉ่อนเจริญ กรรมการ 
น.ส.อญัชิสา    เหมทานนท ์ กรรมการ  น.ส.พรทิพย ์ นาคเกิด  กรรมการ 
น.ส.ทพิวรรณ โล่กิตติธรกลุ กรรมการ  น.ส.ปรัชญา   การรกัษา กรรมการ 
น.ส.วทันยา     ใจนันตา  กรรมการ  น.ส.ณิชานันทน์   ศรีโพธ์ิอ่อน กรรมการ 
น.ส.อญัชนา   แซ่จิว  กรรมการ  น.ส.รัตยา   ร่างกายด ี กรรมการ 
น.ส.วิไลวรรณ์ รัตนะ  กรรมการ  น.ส.อรวรรณ พันธ์ุภครินทร ์ กรรมการ 
น.ส.ช่ืนกมล   คงหอม  กรรมการ  น.ส.พรทิวา   สมเนตร ์ กรรมการ 
ว่าที่ร.ต.หญิงปริยากร  งามตรง กรรมการ  น.ส.จิตรลดา   อินทรขุนทศ กรรมการ 
น.ส.พรวลี   สุขสอาด  กรรมการ  นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ 
น.ส.จินต์จุฑา   เกษร  กรรมการ  นางสาวปรารถนา  รุ่งเรื่อง กรรมการ 
นางปัทมา รัตนจ านงค์ กรรมการ  นางสาวปิยวรรณ    ฑิมัจฉา กรรมการ 
นายสุพัฒน์ชัย   พงษ์เกสา กรรมการ  ว่าที่ ร.ต.หญงิกิ่งกมล  ชูกะวิโรจน ์ กรรมการ
นายนิพนธ์    พจนสุวรรณชัย กรรมการ  น.ส.อนสุรา   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   พงศ์เทพปูถัมภ์ กรรมการ  น.ส.ศิรลิักษณ์   อภิรมย์พฤกษา กรรมการ 
น.ส.มวารี    ใจชูพันธ์  กรรมการ  น.ส.ศิราภร     นาบุญ  กรรมการ 
   นายณรงค์ หนูนาร ี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ปล่อยตัว เช็คนักว่ิงมินิมาราธอนก่อนปล่อยตัว และเช็คนักว่ิงหลงัเข้าเส้นชัย พร้อมทั้งมอบป้าย 
     อันดับที่ ๑ – ๕ ของแต่ละกลุ่มอายุชาย/หญิง 

๒. รับรายงานตัวนักว่ิงที่เข้าเส้นชัยเพื่อรบัรางวัล 
 ๓. มอบเหรียญรางวัลใหก้ับนักว่ิงเข้าเส้นชัย 
 ๔. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๔. คณะกรรมกำรฝ่ำยมอบเหรียญและถ้วยรำงวัล 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ 
น.ส.ศศิธร   เมืองมูล  กรรมการ  น.ส.ณัฐวดี   โพธิจักร  กรรมการ
น.ส.อรณัท รัตนอ าภา กรรมการ  น.ส.ณัฐพร   อ้วนล่ า  กรรมการ 
นางเกษรา   ก้องศักดิ์ศร ี กรรมการ  น.ส.อรวรรยา    ภาคค า  กรรมการ 
   น.ส.สุทธิดา แซ่หลอ่  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาและบุคคลภายนอกที่ชนะเลิศการแข่งขัน 
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๒. มอบเหรียญรางวัลให้นกัว่ิงทีเ่ข้าเส้นชัยทกุคนณ บริเวณจดุเข้าเส้นชัย พร้อมท าเครื่องหมาย 

เป็นสัญลักษณ์ให้ชัดเจน 
 ๓. เตรียมผู้เชิญเหรียญรางวัลแตล่ะรายการและประสานงานการมอบรางวัลใหเ้ป็นที่เรียบร้อย 
 ๔. ประสานงานกบัคณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายจัดการแข่งขันและฝ่ายตัดสินการแข่งขัน 
 ๕. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๕. คณะกรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร 
   นางปานทิพย ์ สุขเกษม  ประธานกรรมการ 
นายสัณห ์ พินิจมณีรัตน์ กรรมการ  ว่าที่ร.ต.หญิงกิง่กมลชูกะวิโรจน ์ กรรมการ 
นายสุมังครัตน์ โคตรมณ ี กรรมการ  นายสาธิต แก้วศรีทัศน์ กรรมการ 
นักศึกษาวิชาทหาร  กรรมการ 

นายกิติศักดิ์      โฉมวิไล   กรรมการและเลขานุการ  
หน้ำท่ี ๑. ดูแลอ านวยความสะดวกในการจอดรถของผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 ๒. ควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยแก่ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม 
 ๓. ควบคุมดูแลให้นักเรียนประพฤติอยู่ในระเบียบวินัย 
 ๔. ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในกรณีที่มีเหตุร้าย ที่ไม่สามารถด าเนินการได้เอง 
 ๕. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๖. คณะกรรมกำรฝ่ำยรับฝำกของ 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.ภัทรนุช    ค าดี  รองประธานกรรมการ 

น.ส.พทิธิดา   ปราโมทย ์ กรรมการ  น.ส.สุนทร ี วีระปรีชา กรรมการ 
น.ส.จีญาพัชญ ์ แก้มทอง กรรมการ   ว่าที่ร.ต.หญิงนุชนาถ  สนามไชย กรรมการ 
น.ส.กิตติมา   ธรรมวิสทุธ์ิ กรรมการ   น.ส.ทวินันท์   ใสขาว  กรรมการ 
น.ส.ธัญญารัตน์  พิมสา  กรรมการ  นางสุภาภรณ์    ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
น.ส.เกวลี   เงินศรสีุข กรรมการ  น.ส.ทรงพร   อรุณรัมย ์ กรรมการ 

น.ส.อโนชา   โปซิว  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. ประสานฝ่ายสถานที่จัดเต้นท์ เตรียมโต๊ะรับฝากของ 
 ๒. เตรียมวัสดอุุปกรณ์ ส าหรับรับฝากของให้แก่นักว่ิง 
 ๓. รับฝากของสัมภาระนกัว่ิงที่มาร่วมงานและคืนของให้เป็นที่เรียบรอ้ย 
 ๔. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
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.ศิรมิา   บุญสวัสดิ ์ กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารว่าง น้ าดื่ม พรอ้มภาชนะ วัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับเลี้ยงแขกผู้มเีกียรติและคณะครทูี่มา

ร่วมงาน 
 ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์บริการน้ าดื่มส าหรับนักกีฬาตามจุดต่างๆ 



 - ๙ - 
๓. ขอรับการสนบัสนุนอาหารและเครื่องดื่ม จากหน่วยงานต่างๆ 

 ๔. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
 
๑๘. คณะกรรมกำรฝ่ำยเช็คนักว่ิงและจุดส่งน้ ำ 

น.ส.ภรณ์กมนส ์ ดวงสุวรรณ์ ประธานกรรมการ 
น.ส.มณทพิย์    เจริญรอด รองประธานกรรมการ 
นางนลินพร    สมสมัย  รองประธานกรรมการ 

จุดบริกำรน้ ำดื่มท่ี ๑ 
น.ส.กนกภรณ์ โพธ์ิเขียว กรรมการ  น.ส.เกศินี   จันทร์ครบ กรรมการ 
น.ส.เมธาวี   สุขเจริญ  กรรมการ คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คน กรรมการ 

จุดบริกำรน้ ำดื่มท่ี ๒  
น.ส.เจนจิรา   เพ็งจันทร ์ กรรมการ  น.ส.วิไลพรรณ   คงด ี  กรรมการ 

 น.ส.จันทรา ตระกลูเศรษฐสิร ิกรรมการ  คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คน กรรมการ 
จุดบริกำรน้ ำดื่มท่ี ๓  

น.ส.อลิษา ไชยรินทร ์ กรรมการ น.ส.วิลัยภรณ์ ปิยะวงค์  กรรมการ
 น.ส.สุภิดา โลเกษ  กรรมการ คณะกรรมการสภานักเรียน ๑๐ คน กรรมการ 
 

จุดเช็คพอยท์ 
น.ส.เยาวรัตนา    พรรษา  กรรมการ  น.ส.อมรรัตน์   มะลงิาม  กรรมการ 

 น.ส.ณัฏฐณิชา   โมสันเทียะ กรรมการ นางสุภาพร   จันทรก์ิตติคุณ กรรมการ 
นางนวรัตน์      นาคะเสนีย์กลุ กรรมการ คณะกรรมการสภานักเรียน ๒๐ คน กรรมการ 

นางธัญญา สติภา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้ำท่ี ๑. บริการน้ าดื่มให้แก่นกัว่ิง 
 ๒. เช็คนักว่ิงตามจุดต่างๆ พร้อมให้เครื่องหมายผ่านจุด 

๓. เช็คนักว่ิง จุดปลอ่ยตัว และจุดเข้าเส้นชัยท าเครื่องหมายสัญลักษณ์ให้ชัดเจน เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การตัดสิน 

๔. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
๑๙. คณะกรรมกำรฝ่ำยพยำบำลและสุขำภิบำล 
   นายธรรมนูญ      สวนสุข           ประธานกรรมการ  
   น.ส.จุฑารัตน์ เกาะหวาย รองประธานกรรมการ 
   น.ส.อาภาพร ภิระบรรณ์ รองประธานกรรมการ 
น.ส.พรวล ี สุขสอาด  กรรมการ  น.ส.กลุยา บูรพางกูร กรรมการ 
น.ส.วนิดา   ตนภู  กรรมการ  คณะกรรมการสภานักเรียน๑๐ คน กรรมการ 
   นายศักรินทร์   ศรีตระกลู กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้ำท่ี ๑. จัดเตรียมเครือ่งเวชภัณฑ์ ส าหรับบรกิารผู้มาร่วมงาน 
 ๒. ประสานขอรถพยาบาล ไว้บริการผู้ป่วยฉุกเฉิน  

๓. ประสานงานขอรถสุขาเคลื่อนที่ ไว้บริการนักว่ิง 
๔. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
 
 



- ๑๐ - 
๒๐. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล 
   นายสมชัย ก้องศักดิ์ศร ี ประธานกรรมการ    
   นายเกรียงศักดิ ์ มะละกา  กรรมการ  

น.ส.ณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์ กรรมการ                        
น.ส.พนิดา ยอดรัก  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำท่ี   ๑. จัดท าแบบประเมินผลการจัดงาน และสรุปผลงาน เดินว่ิงการกุศล วชิรธรรมสาธิตมินิมาราธอน 
ครั้งที่ ๑ เพื่อน าเสนอท่านผูอ้ านวยการต่อไป 

 ๒. งานอื่นๆที่ได้รบัมอบหมาย 
 

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ปฏิบัตหิน้าที่ที่ไดร้ับมอบหมายอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุด และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และให้เกิดผลดีต่อทางราชการต่อไป 
 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ๘  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
    
 
 
 
          (นางสาวจินตนา  ศรีสารคาม) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 
 


