
 
 
 
 

ค ำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยำคม 
ที ่236/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดการแข่งขันงานเดิน – วิ่ง 120 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม             
……………………………………………………… 

 

 ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้ก าหนดจัดท าโครงการเดิน - วิ่ง 120 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติสถาบันและเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์  ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ศิษย์เก่า และชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เวลา 03.00 น. ซึ่งโครงการ
ดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมวิ่ง 6 ประเภท ดังนี้ 1. วิ่ง VIP   2. วิ่งมาราธอน  3. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 

4. วิ่งมินิมาราธอน  5. วิ่งฟันรัน  และ 6. วิ่งฟันรัน (นักเรียนที่ไม่แข่งขัน)        

 เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการแข่งขันเดิน - วิ่ง 120 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุผล และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจความในมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน ดังต่อไปนี้                         

 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที ่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา ตลอดจนสนับสนุนการจัดงานให้เป็นไป      
ด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย   
  1.1 ทันตแพทย์สมชาย  กิจสนาโยธิน  ประธานกรรมการ 
  1.2 ผศ.ดร.ณัฐพัชร์  พูลสวัสดิ์  รองประธานกรรมการ 
  1.3 นายจิตรกร   ศิริพัฒนานุกูลชัย  กรรมการ 
  1.4 นายพิเชษฐ์   ไทยกล้า   กรรมการ  
  1.5 แพทย์หญิงภาวิณี  เอ่ียมจันทร์  กรรมการ 
  1.6 นายวัฒนินทร ์  เรืองวิชัยวัฒน์  กรรมการ 
  1.7 นายอุฬาร์   ศรีประทักษ์  กรรมการ 
  1.8 นายสมคิด   เดชชุษณนาถ  กรรมการ 
  1.9 นายสมอาจ   มหาวี   กรรมการ 
  1.10 รตอ.จุมพล  พุ่มสิโล   กรรมการ 
  1.11 นางอุบล   พุ่มสิโล   กรรมการ 
  1.12 นายอนุชา   ฉิมพารส   กรรมการ 
  1.13 นางระเบียบ  ฉิมพารส   กรรมการ 
  1.14 นางสาวสรวงสุดา  นวลน่วม  กรรมการ 
  1.15 นายวิรุฬห ์  ยิ่งทวีสิทธิกุล  กรรมการ 
  1.16 นายเจต   อินสะอาด  กรรมการ 
  1.17 นายฉลอม   ชูยิ้ม   กรรมการ 

/1.18 นายวันชัย   คันธนู...
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  1.18 นายวันชัย   คันธนู   กรรมการ 
  1.19 รตต.หญิงเรน ู  สังข์จันทร์  กรรมการ 
  1.20 นางสุภาพร  สุกสุด   กรรมการ 
  1.21 นางสาวอมรา  แก้วประเสริฐ  กรรมการ 
  1.22 นางปนัดดา  นาคประเสริฐ  กรรมการ 
  1.23 นายวชัรินทร์  ม่วงเขียว  กรรมการ 
  1.24 นายมานิต   กิตตินานนท์  กรรมการ 
  1.25 นายภูมินทร์  บุญลือ   กรรมการ 
  1.26 นางสาววันทนีย์  อิสระไพจิตร์  กรรมการ 

1.27 นางจุลเจือ   ศักดิ์สกุล  กรรมการ 
  1.28 นายพิษณุ   กล่อมคุ้ม  กรรมการและเลขานุการ 
  1.29 นายสุวัฒน ์  ภู่พุกก์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.30 นายธนูศักดิ์  ยอดเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

2. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่พิจารณาก าหนดแนวทางการจัดการแข่งขัน ให้ค าปรึกษา  
ให้ข้อเสนอแนะ ติดตาม ควบคุม ก ากับ ตัดสินใจ และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ด าเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย   

  2.1 นายสมพร   สุขอร่าม   ประธานกรรมการ 
  2.2 นางอฑิภา   วรากรเจริญ  รองประธานกรรมการ 
  2.3 นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   รองประธานกรรมการ 
  2.4 นายสุนัย   ศรีม่วง   กรรมการ 
  2.5 นางจรรยา   ตรีกุย   กรรมการ 
  2.6 นายฐิตินันท์   เหรียญทอง  กรรมการ 
  2.7 นางจิดาภา   พรามจร   กรรมการ 
  2.8 นางชนกานต์  กฤติธัญกช  กรรมการ 
  2.9 นางอารีย์   สาเกกูล   กรรมการ 
  2.10 นายพนม   พุฒลา   กรรมการ 
  2.11 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  2.12 นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
  2.13 นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  2.14 นางภัสติ์ทิพา  ยนต์นิยม  กรรมการ 
  2.15 นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
  2.16 นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 
  2.17 นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์  กรรมการ 
  2.18 นางสาวจุฑามาศ  วงษ์เขียว  กรรมการและเลขานุการ 
  2.19 นายวิรัตน์   ตันติกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  2.20 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

/3. คณะกรรมการด าเนินงาน... 
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3. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๓.๑ คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายทะเบียนและรับสมัคร มีหน้าทีด่ังนี้ 

1) จัดโปรแกรมการรับสมัคร ด าเนินการรับสมัครทางออนไลน์และประชาสัมพันธ์ข้อมูล     
ด้านการแข่งขัน ด้านที่พักการเดินทางและอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับรับสมัคร  

2)  ด าเนินการรับสมัครนักวิ่งและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการแข่งขัน ด้านที่พัก การเดินทาง
ที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และนอกสถานที่  

3) จัดท าทะเบียนนักวิ่ง ด าเนินการจัดส่งและแจกของที่ระลึกให้กับนักวิ่ง และประสานงาน   
กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 
  3.1.1 นางวิไล   นิลทวี   ประธานกรรมการ 
  3.1.2 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  3.1.3 นางประเสริฐ  อ้นบางเขน  กรรมการ 
  3.1.4 ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี  มูลดี   กรรมการ 
  3.1.5 นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมการ 
  3.1.6 นางวริยาภรณ์  ธรัชอภิสวัสดิ์  กรรมการ 
  3.1.7 นายฐิตินันท์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3.1.8 นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 
  3.1.9 นางทวีรัตน ์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3.1.10 นางรัชดา  ศิริศรีลดามาศ  กรรมการ 
  3.1.11 นางอารีย์  สาเกกูล   กรรมการ 
  3.1.12 นางปกายดาว  ปานอยู่   กรรมการ 
  3.1.13 นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  3.1.14 นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ   กรรมการ 
  3.1.15 นางสุมาลี  หมากผิน  กรรมการ 
  3.1.16 นางสมใจ  พงษ์สิงห์  กรรมการ 
  3.1.17 นางสาวสุภาพร  นิรันดร์รัตนกิจ  กรรมการ 
  3.1.18 นางลาวัณย์  ถาพันธุ์   กรรมการ 
  3.1.19 นางสาวอนุธิดา  แก้วสีม่วง  กรรมการ 
  3.1.20 นายอนิรุทธ์  พุ่มอ่อน   กรรมการ 
  3.1.21 นางวาริน  สอนง่ายดี  กรรมการ 
  3.1.22 นางอ าพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  3.1.23 นางดวงพร  มากล้ า   กรรมการ 
  3.1.24 นางอรชพร  ญาณสว่าง  กรรมการ 
  3.1.25 นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  3.1.26 นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการ 
  3.1.27 นางสาวยุวล ี  เที่ยงทุ่ง   กรรมการ 
  3.1.28 นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
   

/3.1.29 นางสาวปิยนุช  น้อยคง... 
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  3.1.29 นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 
  3.1.30 นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  3.1.31 นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
  3.1.32 นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  3.1.33 นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  3.1.34 นายวิษณุ  อ้นบางเขน  กรรมการและเลขานุการ 
  3.1.35 นางอุษา  พุฒลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

๓.2 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ มีหน้าทีด่ังนี้ 
1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันตามสื่อต่างๆ 
2) จัดพิธีกรด าเนินการบนเวทีมอบรางวัลและพิธีกรภาคสนาม ตามล าดับพิธีการ 

  3) จัดรายชื่อผู้มอบรางวัลบนเวทีและให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน 
4) ด าเนินการถ่ายภาพ และวิดีโอ และดูแลจัดเก็บภาพกิจกรรมและประสานงาน             

กับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 

  3.2.1 นายสุนัย   ศรีม่วง   ประธานกรรมการ 
  3.2.2 นายปฏิฬ   นาคทอง   กรรมการ 
  3.2.3 นางเบญจมาภรณ์  เทียนทอง  กรรมการ 
  3.2.4 นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  3.2.5 นางสาวปารชิาต  ผาสุข   กรรมการ 
  3.2.6 นางสาวสิรินุช  เข็มคง   กรรมการ 
  3.2.7 ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ หมอกมืด  กรรมการ 
  3.2.8 นางสาวมริษา  สอนบุญเกิด  กรรมการ 
  3.2.9 นายกิตติศักดิ์   ทวิชาชาติ  กรรมการ 
  3.2.10 นางสาวพฤกษา  วาตาดา   กรรมการ 
  3.2.11 นางสาวสุภารัตน ์ สุวรรณชื่น  กรรมการ 
  3.2.12 นายภานุพงศ์  ฟักบัว   กรรมการ 
  3.2.13 นายร่มทรัพย์  ศรีธนะ   กรรมการ  
  3.2.14 นางสาวศิริพร   สังกรแก้ว  กรรมการ 
  3.2.15 นางสาวกนกวรรณ เพชรไทย  กรรมการ 
  3.2.16 นางสาววราภรณ ์ ทะชัย   กรรมการ 
  3.2.17 นางสาวอิงฟ้า  ศรีโยธา   กรรมการ 
  3.2.18 นางสาวศิริลักษณ์ มั่งคล้าย   กรรมการ 
  3.2.19 นายจีรพงษ์   พลานไฃย  กรรมการ 
  3.2.20 นางสาวเสาวนีย ์  เชื่อเจริญ  กรรมการ 
  3.2.21 นางสาวจารุวรรณ เพ้ิงจันทร์  กรรมการ  
  3.2.22 นายพลวัฒน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3.2.23 นายวุฒิชัย  พุฒตาล   กรรมการ 
   

/3.2.24 นางสาวกฤษรา  เพ็งอ่ า… 
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  3.2.24 นางสาวกฤษรา   เพ็งอ่ า   กรรมการ 
  3.2.25 นางสาวอภินันทนีย์ เอ่ียมมา   กรรมการ 
  3..2.26 นางสาวศศิธร  นาคสิงห์   กรรมการ 

3.2.27 คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กรรมการ 
  3.2.28 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ชมรมวิ่ง 2.5  กรรมการ 

3.2.29 นางปภัชญา  บรรเทาทุกข์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.2.30 นายวิทยา  อินอยู่   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.3 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดสถานที ่ มีหน้าที่ดังนี้   
1) จัดสถานที่ส าหรับรับสมัครนักกีฬาวิ่ง จัดท าซุ้มจุดปล่อยตัวนักกีฬา (START-FINISH)      

และจัดสถานที่รับรายงานตัวนักวิ่งเข้ารับรางวัล ณ บริเวณหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์   
2) จัดท าป้ายไวนิลและตกแต่งเวทีมอบรางวัลนักกีฬาวิ่ง จัดเตรียมโต๊ะส าหรับวางถ้วยรางวัล 

และจัดเตรียมเก้าอ้ีรับรองแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน ณ เวทีศักยภาพนักเรียนและศาลากรีฑา 
3) จัดเตรียมสถานที่ และประสานขอความอนุเคราะห์เต็นท์ส าหรับจุดบริการน้ าและอาหาร

ส าหรับนักวิ่ง จุดปฐมพยาบาล จุดพักผ่อนส าหรับนักวิ่ง เตรียมเต็นท์ส าหรับร้านค้า ณ บริเวณอาคารพยาบาล 
อาคารอุตสาหกรรมและหอประชุมศรีจุฬาลักษณ์   

4) จัดเตรียมสถานที่ ดูแลความเรียบร้อยในการบริการอ านวยความสะดวกห้องสุขาและ
ประสานขอความอนุเคราะห์รถสุขาเคลื่อนที่ 

5) จัดเตรียมที่พักในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมส าหรับนักวิ่ง อ านวยความสะดวกในการเข้าพัก
และการเดินทางให้กับนักวิ่ง จัดที่พักให้กับสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนโครงการ จัดยานพาหนะให้กับฝ่ายต่างๆ 
อ านวยความสะดวกแก่ฝ่ายต่างๆ และผู้เข้าแข่งขัน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง   

ประกอบด้วย 
  3.3.1 นางสาวมารินทร์  กลิ่นเชตุ   ประธานกรรมการ 
  3.3.2 นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  3.3.3 นายบุญมี   มะริด   กรรมการ 
  3.3.4 นางสมปอง  ปานเมือง  กรรมการ 
  3.3.5 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง   กรรมการ 
  3.3.6 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
  3.3.7 นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
  3.3.8 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
  3.3.9 นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  3.3.10 หม่อมหลวงภคเมธี สายสนั่น  กรรมการ 
  3.3.11 นายเสกสรร  เทียนทอง  กรรมการ   
  3.3.12 นายชานนท์  ผ่องฉวี   กรรมการ 
  3.3.13 นางสาวนุศรา  รอดสิน   กรรมการ 
  3.3.14 นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
  3.3.15 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
  3.3.16 นักการภารโรงและนักพัฒนาทุกคน  กรรมการ 
   

/3.3.17 นางภรณี  กังวาน... 
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  3.3.17 นางภรณี  กังวาน   กรรมการและเลขานุการ 
  3.3.18 นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.4 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบันเทิง แสง และเสียง มีหน้าที ่ด าเนินการจัดเตรียมเครื่องเสียง
และไฟบริเวณงาน จุดปล่อยตัวนักกีฬา (START-FINISH) จุดรับรายงานตัวนักวิ่งเข้ารับรางวัล และเวที       
มอบรางวัลนักกีฬา ด าเนินการจัดกองเชียร์ประจ าจุดต่างๆ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ส าหรับเชิญถ้วยรางวัล        
และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย 
  3.4.1 นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ 
  3.4.2 นางรัชน ี   พุดซ้อน   กรรมการ 

3.4.3 นายวิษณุ   อ้นบางเขน  กรรมการ 
3.4.4 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง   กรรมการ 
3.4.5 นางปทุมพร  ชมชัย   กรรมการ 
3.4.6 นางสาวกนกพร  ศรีอ าพันธ์  กรรมการ 
3.4.7 นางกาญจนาภรณ์  กล่อมคุ้ม  กรรมการ 
3.4.8 นางจรรยา  ตรีกุย   กรรมการ 
3.4.9 นางมณชนก  หนูแก้ว   กรรมการ 
3.4.10 นางวร ี   ยงค์เจาะ  กรรมการ 
3.4.11 นายสุนัย  ศรีม่วง   กรรมการ 
3.4.12 นางสาวเรวด ี  ด่านกิตติไกรลาศ  กรรมการ 
3.4.13 นางอุไรวรรณ  เหมืองแก้ว  กรรมการ 
3.4.14 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
3.4.15 นายลิขิต  สอนเทียน  กรรมการ 
3.4.16 นางสาวดาราพร  ซ้อนแดง  กรรมการ 
3.4.17 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
3.4.18 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
3.4.19 นางสาวแพรวพรรณ ขันกสิกรรม  กรรมการ 
3.4.20 นางสาวสุมามาลย์ นวลพิจิตร  กรรมการ  
3.4.21 นางสาวจินตวีร ์  กัดฟัก   กรรมการ 
3.4.22 นางสาวกฤติมา  ตันสุวรรณ  กรรมการ 
3.4.23 นางสาวสุทธิณี  โชติมน   กรรมการ 
3.4.24 นางสาวสิริธร  ปรีชาธรรมรัตน์  กรรมการ 
3.4.25 นางรัชนี   พุดซ้อน   กรรมการ 
3.4.26 นายจิระเมศร์  อัครรังสีธนกุล  กรรมการ 
3.4.27 นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการ 
3.4.28 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการ 
3.4.29 นายณัฐพงศ์  บุญจันทร์  กรรมการ 
3.4.30 นายเฉลิมพล  อินทรสอาด  กรรมการ 
3.4.31 นายคุณากร  สุริยนต์   กรรมการ  
 

/3.4.32 ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง… 



- ๗ - 

 

 

3.4.32 ว่าที่ ร.ต.อภิรัตน์  บุญคง   กรรมการ 
3.4.33 นางสาวภัทรนุช  ศิริพงษ์   กรรมการ  
3.4.34 นางสาวอิงฟ้า  ศรีโยธา   กรรมการ 
3.4.35 นางสาวกฤษรา   เพ็งอ่ า   กรรมการ 
3.4.36 นางสาวอภินันทนีย์ เอ่ียมมา   กรรมการ 
3.4.37 นางสาวกิตติยา  ต้นกลั่น   กรรมการและเลขานุการ 
3.4.38 นางสาวพวงพลอย พรกระแส  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.5 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายการจราจรและความปลอดภัย มีหน้าที่ จัดการจราจรและ  
อ านวยความสะดวกด้านการจราจร และการจอดรถบริเวณในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย 
และดูแลทรัพย์สินของนักวิ่งที่ฝากตามจุดรับฝาก พร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  3.5.1 นายวิรัตน ์  ตันติกุล   ประธานกรรมการ 

3.5.2 นายกนกศักดิ์  สอนเพียร  กรรมการ 
  3.5.3 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3.5.4 นายขวัญชัย  สุขมา   กรรมการ 
  3.5.5 นายวิทยา   อินอยู่   กรรมการ 
  3.5.6 นายก าพล  สุนันทวนิช  กรรมการ 
  3.5.7 นายวีรศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  3.5.8 นายสุเทพ   สิทธิโสภณ  กรรมการ   
  3.5.9 นายอภิสิทธิ ์  มิ่งกลิ่น   กรรมการ 
  3.5.10 นายยุทธ์สพร  รักสิงห์   กรรมการ 
  3.5.11 นางสาวสุภาพร  สีนวล   กรรมการ 
  3.5.12 นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 50 คน  กรรมการ 
  3.5.13 นักเรียนอาสาสมัครจราจร จ านวน 50 คน  กรรมการ 
  3.5.14 นายพนม  พุฒลา   กรรมการเลขานุการ 
  3.5.15 นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.5.16 นายทวีพงศ์  รอดสิน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.6 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายสื่อสารเส้นทาง มีหน้าที่ดังนี้ 
  1) จัดเตรียมวิทยุสื่อสาร ประสานงานร่วมกับฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย           

และหน่วยงานจากภายนอกในการสื่อสารเส้นทาง ประสานงานดูแลความปลอดภัยผู้เข้าแข่งขันตลอดเส้นทางการวิ่ง  
  2) ดูแลการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จัดท าป้ายบอกทาง สิ่งอ านวยความสะดวกในเส้นทางวิ่ง  
  3) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เช็คจุดนักกีฬาวิ่งในแต่ละระยะทาง และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ  

ที่เก่ียวข้อง 
ประกอบด้วย 

3.6.1 นายพนม   พุฒลา   ประธานกรรมการ  
  3.6.2 นายวิรัตน ์  ตันติกุล   กรรมการ 

3.6.3 นายสมชาย  ดวงเนตร  กรรมการ 
   

/3.6.4 นายสมชาย จินะ… 
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  3.6.4 นายสมชาย   จินะ   กรรมการ 
  3.6.5 นายศุภชัย  ยงค์เจาะ  กรรมการ 
  3.6.6 นายอรรถพล  บาทบ ารุง  กรรมการ 
  3.6.7 นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
  3.6.8 นางสาวจารุวรรณ  ไชยพันโท  กรรมการ 
  3.6.9 นายสรุเชษฐ ์  ชูเตชะ   กรรมการ 
  3.6.10 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
  3.6.11 นายสายชล  ด าแลลิบ  กรรมการ 
  3.6.12 นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่   กรรมการ 
  3.6.13 นายสมชาย  จรแจ่ม   กรรมการ 
  3.6.14 ผศ.อัฐชลากร    เกิดช่าง   กรรมการ 
             สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย  

3.6.15 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย กรรมการ  
             จ านวน 50 คน 

3.6.16 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 
  3.6.17 นายภัคพล  หล่ าทุ่ง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 3.7 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจัดการแข่งขันและมอบรางวัล มีหน้าทีด่ังนี้ 
  1) จัดเตรียมป้ายปล่อยตัวนักวิ่ง และป้ายเข้าเส้นชัย ล าดับที่ 1-10  
  2) จัดระบบป้องกันการประท้วงต่างๆ นาฬิกาจับเวลา อุปกรณ์ปล่อยตัว  
  3) ด าเนินการรบัรายงานตัวนักวิ่งเข้ารับรางวัลประเภทต่างๆ 
  4) จัดเตรียมอุปกรณ์ในพิธีมอบถ้วยรางวัล ประสานงานกับพิธีกรด าเนินการบนเวทีจัดล าดับ
การมอบรางวัล และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
 ประกอบด้วย 
  3.7.1 นายบุญม ี  มะริด   ประธานกรรมการ 
  3.7.2 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3.7.3 นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
  3.7.4 นางวิไล   นิลทวี   กรรมการ 

3.7.5 นางอุษา   พุฒลา   กรรมการ 
3.7.6 นางสาวปั้นหยา  สุขโรจน์บัณฑิตย์  กรรมการ 

  3.7.7 นางสาวอนงค์นาฏ  ปานด้วง   กรรมการ 
  3.7.8 นางอรชพร  ญานสว่าง  กรรมการ 
  3.7.9 นางสาวอัญญารัตน์ ค าก้อน   กรรมการ 
  3.7.10 นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการ 
  3.7.11 นางณัฏฐชา  อ าพร   กรรมการ 
  3.7.12 นายดุลภัทร  บาทบ ารุง  กรรมการ 
  3.7.13 นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูล    กรรมการ 
  3.7.14 นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
   

/3.7.15 นายเตชดล  กิจอุดมโภคิน… 
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  3.7.15 นายเตชดล  กิจอุดมโภคิน  กรรมการ 
  3.7.16 นางสาววิภาดา  สุขเกตุ   กรรมการ 
  3.7.17 นายพชรพล  แซ่หาญ   กรรมการ 
  3.7.18 นายไพทูรย์  พิกาด   กรรมการ 
  3.7.19 นายภคพล  ก่อกุลเกียรติ  กรรมการ 
  3.7.20 นายอรรถพล  บาทบ ารุง  กรรมการ 
  3.7.21 นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
  3.7.22 นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  3.7.23 นายสุรเชษฐ ์  ชูเตชะ   กรรมการ 
  3.7.24 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
  3.7.25 นายสายชล  ด าแลลิบ  กรรมการ 
  3.7.26 นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่   กรรมการ 
  3.7.27 นายสมชาย  จรแจ่ม   กรรมการ 
  3.7.28 นางสาวมริษา  สอนบุญเกิด  กรรมการ 
  3.7.29 นายภานุพงศ์  ฟักบัว   กรรมการ 
  3.7.30 นายร่มทรัพย์  ศรีธนะ   กรรมการ 
  3.7.31 นางสาวศิริลักษณ์ มั่งคล้าย   กรรมการ 
  3.7.32 นายจีรพงษ์   พลานไฃย  กรรมการ 
  3.7.33 นางสาวเสาวนีย ์  เชื่อเจริญ  กรรมการ 
  3.7.34 นางสาวจารุวรรณ เพ้ิงจันทร์  กรรมการ 
  3.7.35 นายพลวัฒน์  เหรียญทอง  กรรมการ 
  3.7.36 นายวุฒิชัย  พุฒตาล   กรรมการ 
  3.7.37 ผศ.อัฐชลากร    เกิดช่าง   กรรมการ 
             สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย   

3.7.38 นักศึกษาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย  กรรมการ 
             จ านวน 50 คน 
  3.7.39 เจ้าหน้าที่จากชมรมวิ่ง 2.5   กรรมการ 
  3.7.40 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  กรรมการและเลขานุการ 
  3.7.41 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.8 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายปฐมพยาบาล มีหน้าที่ วางแผนเตรียมความพร้อมในการ
รักษาพยาบาลระหว่างการแข่งขัน โดยจัดหน่วยปฐมพยาบาลประจ ากองอ านวยการและจุดบริการตามเส้นทาง
การแข่งขัน พร้อมรถพยาบาลเคลื่อนที่ให้การรักษาพยาบาลส าหรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องกรณีบาดเจ็บฉุกเฉิน
ระหว่างการแข่งขัน อ านวยความสะดวกในการส่งต่อและประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
  3.8.1 นางสาวนิพพิชฌาน์ นาคทรัพย์  ประธานกรรมการ 
  3.8.2 นายบุญม ี  มะริด   กรรมการ 
  3.8.3 นายชัยณรงค์  เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3.8.4 นายก าพล  สุนันทวนิช  กรรมการ 
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  3.8.5 นายธงชัย   รักถึง   กรรมการ 
  3.8.6 นายวีระศักดิ์  หมอกมืด  กรรมการ 
  3.8.7 นายสุเทพ   สิทธิโสภณ  กรรมการ  
  3.8.8 นายจรสั   สุริโย   กรรมการ 
  3.8.9 นายสมชาย  จินะ   กรรมการ 
  3.8.10 นายดุลภัทร  บาทบ ารุง  กรรมการ 
  3.8.11 นายโอฬาร  จอกทอง  กรรมการ 
  3.8.12 นายเตชดล  กิจอุดมโภคิน  กรรมการ 
  3.8.13 นางสาววิภาดา  สุขเกตุ   กรรมการ 
  3.8.14 นายพชรพล  แซ่หาญ   กรรมการ 
  3.8.15 นายไพทูรย์  พิกาด   กรรมการ 
  3.8.16 นายภคพล  ก่อกุลเกียรติ  กรรมการ 
  3.8.17 นายอรรถพล  บาทบ ารุง  กรรมการ 
  3.8.18 นายรณชัย  จินาเกตุ   กรรมการ 
  3.8.19 นางสาวจารุวรรณ ไชยพันโท  กรรมการ 
  3.8.20 นายสุรเชษฐ ์  ชูเตชะ   กรรมการ 
  3.8.21 นางสาวนิภาพร  แจ่มทุ่ง   กรรมการ 
  3.8.22 นายสายชล  ด าแลลิบ  กรรมการ 
  3.8.23 นางสาวสุนิษา  เรืองอยู่   กรรมการ 
  3.8.24 นายสมชาย  จรแจ่ม   กรรมการ  
  3.8.25 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุโขทัย   กรรมการ 
  3.8.26 นางสาววิจิตรา  สุริย์วงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
  3.8.27 นางสาวพฤกษา  เพ่ิมพูน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.9 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้าที่ดังนี้ 
1) จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักวิ่ง บริเวณจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดการแข่งขัน 
2) จัดเตรียมน้ าดื่ม แก้วน้ า น้ าแข็งและถังใส่น้ าแข็ง ส าหรับบริการตามจุดต่างๆ          

ตลอดเส้นทางวิ่ง  
3) จัดเตรียมอาหารส าหรับเจ้าหน้าที่และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ประกอบด้วย 
  3.9.1 นางจิดาภา  พรามจร   ประธานกรรมการ 
  3.9.2 นางภรวรรณ  อ่ิมประเกียนธรรม กรรมการ 
  3.9.3 นางวันทนีย์  สุขเจริญ   กรรมการ 
  3.9.4 นางแววดาว  อยู่สุข   กรรมการ 
  3.9.5 นางอ าพร   เขียวแก้ว  กรรมการ 
  3.9.6 นางนภาพร  โพธิ์เงิน   กรรมการ 
  3.9.7 นางสาวยุพิน  อยู่เปีย   กรรมการ 
  3.9.8 นางสาววิภาศิร ิ  ทากะถา   กรรมการ 
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  3.9.9 นางสาวนริศรา  ประเสริฐสิทธิ์  กรรมการ 
  3.9.10 นางสาวปิยนุช  น้อยคง   กรรมการ 
  3.9.11 นางสาวภิราณี  โรจน์ธนพิพัฒน์  กรรมการ 
  3.9.12 นางสาวนุชนารถ  ทองเงิน   กรรมการ 
  3.9.13 นางสาวธัญญา  น้อยถึง   กรรมการ 
  3.9.14 นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  3.9.15 นางสาวมริษา  สอนบุญเกิด  กรรมการ 
  3.9.16 นางทวีรัตน์  เหรียญทอง  กรรมการและเลขานุการ 
  3.9.17 นางค ามี   ชัยรักษา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

3.10 คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายการเงินและประเมินผลการจัดการแข่งขัน มีหน้าที่ดังนี้ 
1)  ประสานฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมเงินส ารองจ่ายในการด าเนินงานจัดการแข่งขันงาน 

เดิน – วิ่ง 120 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  
2) จัดท าบัญชี รายรับ-รายจ่าย หลังจากจัดการแข่งขันเรียบร้อยแล้วสรุปและน าเงินฝาก    

เข้าบัญชีธนาคารเป็นรายได้สถานศึกษาตามระเบียบของทางราชการ  รวมทั้งรายงานและแจ้งยอดเงินแก่ฝ่ายจัดงาน 
120 ปี โรงเรียนสโุขทัยวิทยาคม 

3) ประเมินผลการจัดการแข่งขัน สรุปผลการจัดการแข่งขัน และรายงานแกฝ่่ายต่างๆ        
ที่เก่ียวข้องต่อไป  

ประกอบด้วย 
  3.10.1 นางวิไล   นิลทวี   ประธานกรรมการ 
  3.10.2 นางมัญชุสา  ศรีวิเศษ   กรรมการ 
  3.10.3 นางอรชพร  ญาณสว่าง  กรรมการ 
  3.10.4 นางวันเพ็ญ  ยิ้มประดิษฐ์  กรรมการ 
  3.10.5 นางสาวปาริชาต  ผาสุข   กรรมการ 
  3.10.6 นางสาวจิรภัทร  ขาวทุ่ง   กรรมการ 
  3.10.7 นายพัชรพงษ์  ทิพย์ธานี  กรรมการ 
  3.10.8 นางสุชาดา  ยงค์เจาะ  กรรมการและเลขานุการ 
  3.10.9 นางอุษา  พุฒลา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  3.10.10 นายสุรเชษฐ ์  ชูเตชะ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ให้ผู้ทีไ่ด้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หากมี
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อขัดข้องให้รายงานประธานกรรมการแต่ละฝ่ายและกรรมการอ านวยการทันที  
   

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่ 30  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

          (นายสมพร  สุขอร่าม) 
                   ผู้อ านวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 


