ประกาศสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
ที่ 08/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ
“ฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอน 120 ปี
เบญจมราชูทศิ Benjama Half Marathon #3” ประจาปี 2562
.......................................................................
ด้วยสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช ได้กาหนดจัดการแข่งขัน “ฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอน
120 ปี เบญจมราชูทิศ Benjama Half Marathon #3”ประจาปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม
๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ดังนี้
1. ส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เล็งเห็นความสาคัญของ
การออกกาลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนบนเส้นทางวิ่ง และเครือข่ายภาคประชาชน ในการ
ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น ส่ง เสริ ม นโยบายด้ านการท่ องเที่ ย ว การประชาสัม พั นธ์ สิ นค้ าชุ ม ชน วัฒ นธรรม
ประเพณี ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอันเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและพัฒนา
สังคมอย่างยั่งยืน
4. จัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์และกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า
เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
5. ประชาสัมพันธ์การดาเนินกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช
เพื่อให้การจัดกิจกรรมดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาคมฯ
จึงขอแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดงานตามประกาศแนบท้ายนี้
1. ฝ่ายอานวยการ
1.1 นายวิทยา สังข์ทอง
1.2 นายภักดี เหมทานนท์
1.3 รศ.ดรศิริวัฒน์ โพธิเวชกุล
1.4 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

1.5 นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์

กรรมการ

1.6 นายจิรชัย เชาวลิต

กรรมการ

1.7 นายบริรักษ์ ชูสิทธิ์

กรรมการ

1.8 นพ.อิสระ หัสดินทร์

กรรมการ

1.9 นพ.กิตติ รัตนสมบัติ

กรรมการ

1.10 นายสุธรรม ปานจีน

กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
1. อานวยการ และวางแผนกาหนดแนวทาง การดาเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. ประสานการดาเนินการของทุกฝ่าย ให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
2. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์
2.1 นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์

ประธานคณะกรรมการ

2.2 นายแก่นชน บุญต่อ

กรรมการ

2.3 ว่าที่ ร.ต.โกวิทย์ เหมทานนท์

กรรมการ

2.4 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์

กรรมการ

2.5 นายกรณ์ วิมลแก้ว

กรรมการ

2.6 นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี

กรรมการ

2.7 นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว

กรรมการ

2.8 นายศิรมิ งคล ปานประเสริฐ

กรรมการ

2.9 นายสุธรรม บุญติด

กรรมการ

2.10 นายจรัญ ขุนอินทร์

กรรมการและเลขานุการ

2.11 นางสาวจิรภา พลการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
1. วางแผนงานและการดาเนินการจัดหารายได้
2. กาหนดสิทธิประโยชน์และจานวนของผู้สนับสนุน
3. ดาเนินการเกี่ยวกับผูส้ นับสนุนในทุกระดับ และ สถานศึกษา/หน่วยงาน ที่มผี บู้ ริหารเป็นเครือข่าย
เบญจมราชูทิศ
4. จัดหาผูใ้ ห้การสนับสนุน โดยกาหนดสิทธิประโยชน์ที่ทางผูส้ นับสนุนจะได้รับ เช่น กาหนดจานวน
เงินที่บริจาคและสมาคมฯจะนาโลโก้ของทางผู้สนับสนุ นไปประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆที่ได้กาหนด
ไว้ในสิทธิประโยชน์ เช่น ซุ้มปล่อยตัว ป้ายเวที โลโก้บนเสื้อวิ่ง ป้ายต่างๆบริเวณงาน ในเวปไซต์
และสื่อต่างๆของทางสมาคมฯ

3. คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการแข่งขันและเทคนิคกีฬา
3.1 นางชนันธร ธนานราสิน
3.2 นายตรีฤกษ์ เพ็ชรมนต์
3.3 นายจารุพงศ์ พฤกษ์ไพบูลย์
3.4 นางสาวสมลักษณ์ ฝั่งชลจิตร

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. กาหนดเส้นทางการเดิน – วิ่ง และจุดวางป้ายระยะทาง ป้ายกลับตัว รวมทั้งจุดในการให้น้าดื่ม
และผลไม้ดูแลนักวิ่งตลอดเส้นทางที่กาหนด
2. จัดเตรียมอุปกรณ์การแข่งขันและเครื่องอานวยความสะดวกที่ใช้ในการ เดิน – วิ่ง
3. ทาหน้าที่ในด้านเทคนิคการเข้าเส้นชัย
4. รับเรื่องและวินจิ ฉัยชีข้ าดตัดสิน หากเกิดกรณีโต้แย้งใดๆ ของนักวิ่ง และคาวินิจฉัยนั้น ให้ถือเป็น
ที่สุด
4. คณะกรรมการ ฝ่ายปฏิคม
4.1 นายสุเทพ บัวจันทร์

ประธานคณะกรรมการ

4.2 นายสุชีพ ทิพย์บุญแก้ว

กรรมการ

4.3 นายภูตินันท์

กรรมการ

เฮ้งศิริ

4.4 นายดุสิต คงจันทร์

กรรมการ

4.5 ดร.วจินี จงจิตร

กรรมการ

4.6 นางเพ็ญรัตน์ จินดาพล

กรรมการ

4.7 นายสมชาย พันธรักษ์

กรรมการ

4.8 คณะแม่บ้าน รุ่น 77

กรรมการ

4.9 นางปิยรัตน์ รอดแก้ว

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. วางแผน และดาเนินการต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอน ทุกคน
2. ให้การต้อนรับ รับรองสมาชิก บุคลากร ผูม้ าเยือน และการจัดสถานที่ เพื่ออานวยความสะดวก
3. จัดเตรียม จัดหา และประสานงาน เพื่อเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ในการรับรอง
บุคลากรต่างๆ ที่มาร่วมกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอน ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ตามวาระ
อย่างเหมาะสม

5. คณะกรรมการ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
5.1 นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค
5.2 นายนุกูล พรหมชาติ
5.3 นายบุญธรรม เลขมาศ

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5.4 นายสันติ แก้วประดิษฐ์

กรรมการ

5.5 นายเดโช กาลังเกื้อ

กรรมการ

5.6 นายสุธรรม บุญติด

กรรมการ

5.7 นายสง่า ปรีชา

กรรมการ

5.8 นายชัชนันท์ ยอดศรี

กรรมการ

5.9 นางสาวจิรภา พลการ

กรรมการ

5.10 นางราตรี ชูสุวรรณ

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่ม ให้เพียงพอสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอน
2. จัดทาและจาหน่ายของที่ระลึก
3. ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบของบริเวณ ซุ้มให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
6. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
6.1 นายวิชัย คัมภีรปรีชา
ประธานคณะกรรมการ
6.2 ว่าที่รอ้ ยเอก คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ

กรรมการ

6.3 พ.อ.ประยูร เจริญพันธุ์

กรรมการ

6.4 นายชาตรี หัตถประดิษฐ์

กรรมการ

6.5 นายวรพล คุณาธรกุล

กรรมการ

6.6 นายสุเทพ บัวจันทร์

กรรมการ

6.7 นายสมบัติ กาจรฤทธิ์

กรรมการ

6.8 นายประเชษฐ์ จุลศักดิ์

กรรมการ

6.9 นายเผชิญ ศิริพงศ์

กรรมการ

6.10 นายกอเฉน วาดวงศ์พักตร์

กรรมการ

6.11 นายอธิศ ระแบบเลิศ

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. จัดเตรียมสถานที่สาหรับการจัดกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ ให้เรียบร้อย สวยงาม และ
เหมาะสม ประกอบด้วย สถานที่ลงทะเบียน จุดถ่ายรูป จุดเช็คอินที่พักนักกีฬา และสถานที่อื่นๆ
ที่กาหนด
2. จัดเตรียมและดูแลระบบสาธารณูปโภค แผนผังงาน กองอานวยการ ป้ายบอกเส้นทาง ป้ายชื่อ
งาน และป้ายอื่นๆ ของสถานที่จัดกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ รวมถึงระบบไฟฟ้าและแสง
สว่างภายในบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ
7. คณะกรรมการ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
7.1 นายกฤษณะ มหากาฬ
7.2 นายปราโมทย์ สุวรรณแก้ว
7.3 นายวิทย์พงศ์ ศรีเพชร
7.4 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
7.5 เจ้าหน้าทีม่ ูลนิธิประชาร่วมใจ
7.6 นายณัฐพงศ์ นาคดา

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. ควบคุมดูแลระบบการจราจร บนเส้นทาง เดิน - วิ่ง
2. ดูแลความปลอดภัยเส้นทาง เดิน - วิ่ง
3. ประสานการปิดเส้นทางจราจรในระหว่างการแข่งขัน
4. จัดเตรียมรถนา รถประจาจุดกลับตัว
8. คณะกรรมการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
8.1 นายสุรโรจน์ นวลมังสอ
8.2 นายจิรชัย เชาวลิต
8.3 นายวิชัย สุขพันธุ์
8.4 นางอรอุมา เรียบร้อย เรืองสังข์
8.5 นายทวี อัยยะศิริ
8.6 นายเรืองฤทธิ์ คาคะวารี
8.7 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแผ่นพับ ป้ายไวนิล ป้ายคัตเอาท์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ
2. ดาเนินการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ ทางวิทยุ
3. ดาเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ โดยสื่อต่างๆ
4. ดาเนินการประชาสัมพันธ์โดยตรง ในกิจกรรม เดิน – วิ่ง ขององค์กรอื่นๆ
5. จัดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ
6. จัดประชาสัมพันธ์กิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ โดยรถยนต์ โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. คณะกรรมการ ฝ่ายพิธีการและบันเทิง
9.1 นายอรรจน์ สุวรรณนุรักษ์
ประธานคณะกรรมการ
9.2 นายชัชนันท์ ยอดศรี
กรรมการ
9.3 นายสมชาย มาลากาญจน์
กรรมการ
9.4 นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี
กรรมการ
9.5 นางสาวเกศราภรณ์ เพชรรัตน์
กรรมการ
9.6 นางอรอุมา เรียบร้อย เรืองสังข์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดังนี้
1. จัดหาพิธีกร ศิลปินแสดงในงาน
2. จัดหาการแสดง และกิจกรรมต่างๆภายในงานให้เกิดความสนุกสนาน
- ระบบแสงและสีเวที จานวน ๑ ชุด
- ระบบเสียงเวที จานวน ๑ ชุด
- ชุดปั่นไฟ ขนาด ๑๕๐ KVA จานวน 1 ชุด
- จัดหาศิลปินสาหรับการแสดงดนตรี
3. ประสานงาน ทีมกองเชียร์จากพรรคสีต่างๆให้มาร่วมกิจกรรมเชียร์ตลอดเส้นทางการแข่งขัน
10. คณะกรรมการ ฝ่ายการแพทย์และพยาบาล
10.1 น.พ.พีระ คงทอง
ประธานคณะกรรมการ
10.2 น.พ.คารพ เดชรัตนวิไชย
กรรมการ
10.3 น.พ.อิสระ หัสดินทร์
กรรมการ
10.4 น.พ.กิตติ รัตนสมบัติ
กรรมการ
10.5 น.พ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ
กรรมการ
10.6 น.พ.สวรรค์ กาญจนะ
กรรมการ
10.7 น.พ.ไพศาล แก้วนพรัตน์
กรรมการ
10.8 น.พ.อภิชาต วชิรพันธ์
กรรมการ
10.9 น.พ.ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย
กรรมการ
10.10 น.พ.ธามน เต็มสงสัย
กรรมการ

10.11 ผศ.อุทัยวรรณ พุทธรัตน์
10.12 นางปิยรัตน์ รอดแก้ว

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ดังนี้
1. วางแผนการดูแลความปลอดภัยแก่นักวิ่ง
2. ประสานรถฉุกเฉิน แพทย์ พยาบาลและโรงพยาบาลเพื่อการส่งต่อ
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ยาและเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
11. คณะกรรมการ ฝ่ายการเงิน
11.1 นายสัมพันธ์ แก้วชุม
ประธานคณะกรรมการ
11.2 นายเรืองฤทธิ์ คาคะวารี
กรรมการ
11.3 ดร.กุสุมา ใจสบาย
กรรมการ
11.4 นางเพ็ญรัตน์ จินดาพล
กรรมการ
11.5 นายจรัญ ขุนอินทร์
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาบัญชีแสดง รายรับ - รายจ่าย พร้อมรวบรวมเอกสารประกอบการจัดทาบัญชี
2. ดาเนินการเบิก-จ่าย
3. สรุปค่าใช้จา่ ยและปิดงบกิจกรรมฮาล์ฟมาราธอนเมืองคอนฯ
12. คณะกรรมการ ฝ่ายติดตามประเมินผล
12.1 ดร.กุสุมา ใจสบาย
ประธานคณะกรรมการ
12.2 นางอรุณี เปาะทองคา
กรรมการ
12.3 ดร.วจิณี จงจิตร
กรรมการ
12.4 นายสุรเชษฐ์ สุรภักดี
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาแบบประเมินผล
2. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
3. จัดทารายงานสรุป ประเมินผลการจัดกิจกรรม
ทั้ ง นี้ ขอให้ ค ณะกรรมการทุ ก ฝ่ า ยประสานงาน หรื อ ประชุ ม มอบหมายหน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ และ
ดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นที่เรียบร้อยสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

(นายวิทยา สังข์ทอง)
นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทศิ นครศรีธรรมราช

