
 

ประกาศอ าเภอรัตภูมิ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการโครงการอสม.ชวนว่ิง ฟันรันมินิมาราธอน อ าเภอรัตภูมิ   ครั้งที่ 2 

.................................................... 

ด้วยชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิโดยกำรสนับสนุนจำกชมรมกรีฑำ จังหวัดสงขลำ ร่วมกับภำคีเครือข่ำยทุกเครือข่ำยของ
อ ำเภอรัตภูมิ จะจัดกิจกรรม อสม.ชวนวิ่ง ฟันรันมินิมำรำธอน ครั้งที่ 2 เพ่ือน ำเงินรำยได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในพระรำชำนุเครำะห์  
ผู้ป่วยติดเตียง  ที่ยำกไร้  ในวันอำทิตย์ที่ 4 กันยำยน 2565 ณ สนำมกีฬำกลำงเทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร อ ำเภอรัตภูมิ 
จังหวัดสงขลำ ตั้งแต่เวลำ 04.00 น.เป็นต้นไป ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ส ำเร็จเกิด
ประสิทธิผล จึงขอประกำศแต่งตั้งคณะกรรม ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำตลอดจนสนับสนุนกำรจัดงำนให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อยตำมรูปแบบและขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 

1.๑  นำยเดชอิศม์  ขำวทอง รองหัวหน้ำพรรคประชำธิปัตย์   ประธำนที่ปรึกษำ 
1.2  นำงสำวสภุำพร ก ำเนิดผล สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดสงขลำ เขต6  ที่ปรึกษำ 
1.3  นำยอำคม บุญญโส   นำยอ ำเภอรัตภูมิ      ที่ปรึกษำ 
1.4  พ.ต.อ.ศิรโกศล  ปรำบกรี ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจภูธรรัตภูมิ    ที่ปรึกษำ 
1.5  นพ.สุวิทย์ คงชูชว่ย  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรัตภูมิ    ที่ปรึกษำ 
1.6  นำยประกอบ จันทรสุวรรณ นำยกเทศมนตรีต ำบลคูหำใต ้           ที่ปรึกษำ 
1.7  นำยอนุวัช  แก้วสว่ำง  นำยกเทศมนตรีต ำบลก ำแพงเพชร              ที่ปรึกษำ 
1.8  นำยชวน มุณีแนม  รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดสงขลำ   ที่ปรึกษำ 
1.9 นำยเจริญ สุวรรณชนะ  ผจก.ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตรสำขำรัตภูมิ ที่ปรึกษำ 
1.10 นำยบุญให้ ถิระผลิกะ ผจก.สยำมบรรจุภัณฑ์ จ ำกัด    ที่ปรึกษำ 
1.11 นำยประยูร สุวรรณจันทร์ นำยกสมำคมศิษย์เก่ำวิทยำลัยเกษตรกรรมสงขลำ  ที่ปรึกษำ 
1.12 นำยชนัต แจ่มจันทำ ผจก.บริษัท ลูกปลำฟำร์ม จ ำกัด    ที่ปรึกษำ 
1.13  สมำชิกสภำจังหวัดเขตอ ำเภอรัตภูมิ       ที่ปรึกษำ 
1.14 นำยพยอม  สังข์ทอง ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอ ำเภอรัตภูมิ   ที่ปรึกษำ 
1.15 นำยวัฒนำ เรืองมำก ประธำนชมรมกรีฑำจังหวัดสงขลำ    ที่ปรึกษำ 
1.16 นำงพจณีย์ สุวรรณเวหำ ประธำนชมรม อสม.จังหวัดสงขลำ    ที่ปรึกษำ 
๑.๑7 นำยกิตติธัช ณ วำโย ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรรัตภูมิจ ำกัด   กรรมกำร 
๑.๑8 นำยสุทิศ  พงษ์จีน  ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรควนเนียงจ ำกัด   กรรมกำร 
๑.19 นำยพรรณภพ  อุ่นเสียม ผู้อ ำนวยกำรกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ภำค๔  กรรมกำร 
๑.20 นำยประทีป  ชัยประสิทธิ์ ผู้จัดกำรฝ่ำยกิจกรรมพิเศษ บริษัทหำดทิพย์จ ำกัด มหำชน กรรมกำร 



 

2.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ ให้ข้อเสนอแนะ ติดตำม ควบคุม ก ำกับ ตัดสินใจ อ ำนวยควำม
สะดวกและให้กำรสนับสนุนกำรปฎิบัติงำนของคณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมีประสิทธิ์
ภำพตำมวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 

2.1  นำยอำคม บุญญโส   นำยอ ำเภอรัตภูมิ     ประธำนกรรมกำร 
2.2  นำยอนุวัช แก้วสว่ำง นำยกเทศมนตรีต ำบลก ำแพงเพชร              กรรมกำร 
2.3  นำยวัฒนำ เรืองมำก  ประธำนชมรมกรีฑำจังหวัดสงขลำ    กรรมกำร 
2.4  นำยประเวช ชูเพชร  ประธำนชมรมรักวิ่งรัตภูมิ     กรรมกำร 
2.5  นำยประเชิญ โนรดี   สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ     กรรมกำร 
2.6  นพ.สุวิทย์ คงชูชว่ย  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลรัตภูมิ    กรรมกำร 
2.7  นำยพะยอม  สังข์ทอง       ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอ ำเภอรัตภูมิ   กรรมกำร 
๒.8  ประธำนชมรม อสม.ทุก รพ.สต.       กรรมกำร 
2.9  นำยวิรชั ชูสิน  ผอ.โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลำ   กรรมกำร 
2.10 ดร.ภำนุมำศ สุยบำงด ำ  ผอ.วิทยำลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย สงขลำ   กรรมกำร 
๒.11 นำงพจณีย์ สุวรรณเวหำ    ประธำนชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.  คณะกรรมการด าเนินงาน  มีดังนี ้
3.1  คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการ  มีหน้ำที่ประชุม    วำงแผน  กำรด ำเนินกำรจัดกำรแข่งขัน    ในวันอำทิตย์       

ที่ 27 ธันวำคม 2562  ณ สนำมกีฬำกลำงเทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร รวมทั้งประสำนงำนกับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

๓.๑.๑  นำยวัฒนำ  เรืองมำก ประธำนชมรมกรีฑำจังหวัดสงขลำ   ประธำนกรรมกำร 
3.1.2  นำยชนะ  ทองกรด ประธำนกองทุน พชอ.     กรรมกำร 
3.1.3  นำยส ำสุดดีน เต๊ะหมำน        กรรมกำร 
๓.๑.๔   นำยพะยอม  สังข์ทอง ปรธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอ ำเภอรัตภูมิ   กรรมกำร 
3.1.5  นำกิตติธัช ณ วำโย ผู้จัดกำรสหกรณ์กำรเกษตรรัตภูมิจ ำกัด   กรรมกำร 
3.1.6  นำงพจนีย์  สุวรรณเวหำ  ประธำนชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิ    กรรมกำร 
3.1.8  นำยอนันต์  ยอดสวัสดิ์ นักวิชำกำรสำธำรสุขช ำนำญกำร        กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.2 คณะกรรมการเลขานุการ มีหน้ำที่จัดท ำค ำสั่ง หนังสือเชิญแขกผู้มีเกียรติ หนังสือขอกำรสนับสนุน หนังสือเชิญ

ชมรมวิ่งหน่วยงำนต่ำงๆ รวมถึงสถำนศึกษำต่ำงๆ มำร่วมโครงกำรและจัดส่งเอกสำรให้เรียบร้อย นอกจำกนี้เม่ือเสร็จสิ้นงำนให้
ท ำหนังสือขอบคุณหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

3.2.1  นำยประเชิญ  โนรด ี สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ    ประธำนกรรมกำร 
3.2.2 นำยเสรี  โต๊ะเด็น  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ    กรรมกำร 
3.2.3 นำยอนันต์  ยอดสวัสดิ์ นักวิชำกำรสำธำรสุขช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.2.4 นำงพจณีย์  สุวรรณเวหำ   ประธำนชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 



3.3  คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  มีหน้ำที่จัดเตรียม ตกแต่ง ดูแลควำมสะอำดบริเวณอำคำรสถำนที่และที่พักนักกีฬำ 
รถสุขำ เครื่องเสียงส ำหรับผู้รับสมัครเข้ำร่วมโครงกำรและกิจกรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย รวมถึง
จัดเตรียมสถำนที่ส ำหรับรำยงำนตัว พิธีเปิด ปิด ในวันที่ 4 กันยำยน 2565 และป้ำยประชำสัมพันธ์และไฟส่องสว่ำงในงำน 
ประกอบด้วย 

3.3.1  นำงสงวน เพ็ชรพงศ์ รองนำยกเทศมนตรีต ำบลก ำแพงเพชร   ประธำนกรรมกำร 
3.3.2  นำยชวน  หลุ๊ดหล๊ะ       ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขำพระ   กรรมกำร 
3.3.3  นำยสนต์นำ  รัตนพงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลคลองยำงแดง   กรรมกำร 
3.3.4  นำยบุญส่ง  อยู่นุ่น ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมะขำม   กรรมกำร 
3.3.5  นำยซูลฮิลมี  ดำโอ๊ะ นักวิชำกำรสำธำรณสุข      กรรมกำร 
3.3.6  นำยอิมหร่อน  กำแก้ว นักวิชำกำรสำธำรณสุข      กรรมกำร 
3.3.7  น.ส.กุลชำดำ  ศรีนวล เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข     กรรมกำร 
3.3.8  นำยสำมำรถ  หวันล่ำโส๊ะ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน     กรรมกำร 
3.3.9  น.ส.อำทิตยำณ์  จันทร์อ่อน นักวิชำกำรสำธำรณสุข      กรรมกำร 
3.3.10 น.ส.ชัญญำภัค  สิริธนัธน  นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    กรรมกำร 
๓.๓.11 นำงดรุณี  ขุนเพชร ประธำนชมรม อสม.รพ.สต ทุ่งมะขำม    กรรมกำร 
๓.๓.12 นำยวัฒนำ  เรืองมำก ประธำนชมรมกรีฑำจังหวัดสงขลำ         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.4  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีการ มีหน้ำที่จัดท ำป้ำย จัดท ำค ำกล่ำวรำยงำน ประชำสัมพันธ์    

นัดหมำย ชี้แจง ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทรำบ จัดเตรียมควำมพร้อมพิธีเปิด ก ำหนดตัวพิธีกร พิธีกำรมอบรำงวัล และดูแลกำรปฏบิัติ
หน้ำที่ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

3.4.1  นำยชนะ  ทองกรด ประธำนกองทุน พชอ.     ประธำนกรรมกำร 
3.4.2  นำยประเชิญ  โนรด ี สำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ      กรรมกำร 
3.4.3 นำยบุญส่ง  อยู่นุ่น  ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลทุ่งมะขำม   กรรมกำร 
3.4.4  น.ส.วรุณี  มุสิกพันธ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร     กรรมกำร 
3.4.5  นำยกิตติ  เพชรรงค์  นักวิชำกำรสำธำรณสุข      กรรมกำร 
3.4.6 นำงพจณีย์  สุวรรณเวหำ  ประธำนชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิ     กรรมกำร 
3.4.7 นำงธนวรรณ  ชำดีกรณ์ ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนประชำสัมพันธ์เทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร  กรรมกำร 
3.4.8 นำยนิพนธ์  จิว้จันทร ์         กรรมกำร 
๓.๔.9 นำงปรำณี  ทองรักษ์            กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.5  คณะกรรมการฝ่ายเส้นทางว่ิง  มีหน้ำที่ดูแล อ ำนวยควำมสะดวก ในกำรจอดรถของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ดูแล

ควำมปลอดภัยเส้นทำงวิ่ง ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบ  ประกอบด้วย 
3.5.1   พ.ต.อ.ศิรโกศล  ปรำบกรี  ผู้ก ำกับกำรสถำนีต ำรวจรัตภูมิ   ประธำนกรรมกำร 
3.5.2   นำยอำทิตย์ สังธรรมรอด  ปลัดอ ำเภอหัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรงำนปกครอง  กรรมกำร 
3.5.3  นำยประกอบ  จันทสุวรรณ          นำยกเทศบำลต ำบลคูหำใต้                     กรรมกำร 
3.5.4  นำยปรีชำ สระมุณี  ผู้ช่วยหัวหน้ำหมวดทำงหลวงควนรู    กรรมกำร 



3.5.5  นำยพยอม สังข์ทอง  ประธำนชมรมก ำนันผู้ใหญ่บ้ำนอ ำเภอรัตภูมิ  กรรมกำร 
3.5.6  นำยวรเดช สุขขวัญ  ก ำนันต ำบลคูหำใต้    กรรมกำร 
3.5.7  อพ.ปร.เทศบำลต ำบลก ำแพงเพชร       กรรมกำร 
3.5.8  นำงอำรมณ์ พุทธังกุโร  ประธำน อสม.หมู่ 7 ต.คูหำใต้   กรรมกำร 
3.5.9  นำยชำญชัย ชนะวรรณโณ           หัวหน้ำหนว่ยกู้ภัยมูลนิธิกู้ภัยรัตภูมิธรรมำวำส  กรรมกำร 
3.5.10  อพ.ปร.ต ำบลคูหำใต้        กรรมกำร 
3.5.11 นำยณรงค์  สุวรรณรัตน์  หัวหน้ำหน่วยกู้ภัยเอเชีย    กรรมกำร 
3.5.12 นำยพัฒน์เดช ปำนแก้ว  ผู้ใหญ่บ้ำน.หมู่ 7  ต.คูหำใต้   กรรมกำร 
3.5.13 นำยธนำกร สุวรรณโณ  ผู้ใหญ่บ้ำน.หมู่ 5  ต.คูหำใต้      กรรมกำร 
 
3.6  คณะกรรมการฝ่ายเทคนิค  มีหน้ำที่จัดเส้นทำงเดิน วิ่ง ช่องวิ่ง  จุดเข้ำเส้นชัยและปล่อยตัว เช็คนักวิ่งก่อน

ปล่อยตัว เช็คนักวิ่งเข้ำเส้นชัย ดูแลควำมเรียบร้อยทั่วไป ประกอบด้วย 
3.6.1  นำยวัฒนำ เรืองมำก ประธำนชมรมกรีฑำจังหวัดสงขลำ   ประธำนกรรมกำร 
3.6.2  นำยอนันต์  ยอดสวัสดิ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.6.3  นำยองครักษ์  ธรรมสโร   นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์     กรรมกำร 
3.6.4  คณะเจ้ำหน้ำที่  อสม.            กรรมกำร 
3.6.5 นำงวำทินี สว่ำงรัตน์   กรรมกำรชมชมกรีฑำ จังหวัดสงขลำ   กรรมกำร 
3.6.6 นักศึกษำวิทยำลัยรัตภูมิ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย สงขลำ   กรรมกำร 
3.6.7   นำยอดุลย์ ไกรรักษ์  รองผู้อ ำนวยกำร โรงเรียนรัตภูมิวิทยำ   กรรมกำร 
.3.6.8 นำยไกรฤกษ์ วิฬำสุวรรณ ครโูรงเรียนรัตภูมิวิทยำ     กรรมกำร 
3.6.9 นำยพิศัลย์ ดิษฐสุวรรณ  กรรมกำรชมชมกรีฑำ จังหวัดสงขลำ        กรรมกำรและผช.เลขำนุกำร 

 
3.7  คณะกรรมการฝ่ายจัดหารายได้ กำรเงิน มีหน้ำที่หำผู้สนับสนุนกิจกรรม เบิกจ่ำยงบประมำณในกำรด ำเนินกำร

ให้กับคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำงๆที่เก่ียวข้อง  ประกอบด้วย 
3.7.1  นำยส ำสุดดีน เต๊ะหมำน       ประธำนกรรมกำร 
3.7.2  นำยเสรี  โต๊ะเด็น  ผู้ช่วยสำธำรณสุขอ ำเภอรัตภูมิ    กรรมกำร 
3.7.3  นำงพจณีย์  สุวรรณเวหำ  ประธำนชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิ    กรรมกำร 
3.7.4  นำยประเวช ชูเพชร ประธำนชมรมรักวิ่งรัตภูมิ     กรรมกำร 
3.7.5  ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง        กรรมกำร 
3.7.6  นำยดิเรก  เอียดหมำน ผจก.อิซูซุ สำขำรัตภูมิ     กรรมกำร 

 3.7.7  นำยบุญเกียรติ  รักเกตุ ปศุสัตว์อ ำเภอรัตภูมิ     กรรมกำร 
3.7.8  นำงสำวฟำรีฮำน  อุเส็นยำง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



3.8  คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมรางวัลและมอบรางวัล  มีหน้ำที่จัดเตรียมถ้วยรำงวัล เหรียญรำงวัล ของที่ระลึก
ส ำหรับนักกีฬำ ผู้สนับสนุน จัดล ำดับขั้นตอนกำรมอบรำงวัล และเชิญรำงวัลให้ประธำนในพิธีมอบรำงวัลแก่ผู้แข่งขันทุกรุ่น  
ประกอบด้วย 

3.8.1  นำยวัฒนำ   เรืองมำก  ประธำนชมรมกรีฑำจังหวัดสงขลำ   ประธำนกรรมกำร 
๓.๘.2  นำงประดิตร  ปะนะรัตน์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.8.3 น.ส.ฮัซนำ หลงอะหลี    เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน   กรรมกำร
3.8.4 น.ส.นนทิยำ เทพญำ    แพทย์แผนไทย      กรรมกำร
3.8.5 น.ส.ณัฐธิดำ คงข ำ     เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน   กรรมกำร 
3.8.6 น.ส นโิซเฟีย   เจ๊ะแม     นักวิชำกำรสำธำรณสุข     กรรมกำร 
3.8.7 น.ส.พิชญ์สินี  โนรดี            พนักงำนช่วยเหลือคนไข้     กรรมกำร

 3.8.8 น.ส.จรรจิรำ ม้องพร้ำ     เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    กรรมกำร
 3.8.9 น.ส.สริดำ อับดุลกะเดช    นักวิชำกำรสำธำรณสุข     กรรมกำร 

3.8.10 น.ส.ซูไวบ๊ะ จิชำ    เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    กรรมกำร
 3.8.11 น.ส.อัสมำ  หมัดหมำน  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    กรรมกำร 

3.8.12 น.ส.วรรณศร  หลำยประดิษฐ์ พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร                                          กรรมกำร 
๓.๘.13 น.ส.ณัฏฐณิชำ ริทธิ์โต     นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร      กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.9  คณะกรรมการฝ่ายรับสมัครและลงทะเบียน  มีหน้ำที่วำงแผนระบบกำรรับสมัครล่วงหน้ำ จุดรับสมัคร จัดทีม

ลงรับสมัครตำมจุดต่ำงๆเช่น สนำมกีฬำ งำนวิ่งต่ำงๆ ลงทะเบียนผู้สมัครตำมกลุ่มอำยุและประเภทกำรแข่งขัน ออกหมำยเลข
ประจ ำตัวนักกีฬำ ตลอดจนรำยงำนตัวนักกีฬำที่เข้ำเส้นชัยเพื่อเตรียมรับรำงวัลในวันที่ 21 ก.ค.62 ด้วย ประกอบด้วย 

3.9.1 นำยอนันต์  ยอดสวัสดิ์   นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร   ประธำนกรรมกำร 
3.9.2 นำยองครักษ์  ธรรมสโร  นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์     กรรมกำร 
๓.๙.๓ น.ส.อนงค์  หนูพัฒ  เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    กรรมกำร 
3.9.4 น.ส.มูนำ  หลงตรี   เจ้ำพนักงำนทันตสำธำรณสุข    กรรมกำร 
3.9.5 น.ส.นันทิยำ  หว่ำงเปีย  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข    กรรมกำร 
3.9.6 นส.อำซีซ๊ะ หะแมดอง  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน    กรรมกำร 
3.9.7 นส.สุพิชญำ สุวรรณมะโน  ผู้ช่วยเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข    กรรมกำร 
3.9.8 น.ส.วัชรี ถิระผะลิกะ     พนักงำนช่วยเหลือคนไข้     กรรมกำร 
3.9.9 คณะกรรมกำรชมรม อสม.อ ำเภอรัตภูมิ                 กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.10  คณะกรรมการฝ่ายการพยาบาล  มีหน้ำที่ประสำนงำนติดต่อขอรถพยำบำลจำกโรงพยำบำลรัตภูมิ 

หน่วยกู้ภัยรัตภูมิ รถกู้ชีพขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูหำใต้ เพื่อกำรดูแลผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันตลอดเส้นทำง ประกอบด้วย 
3.10.1  นำงจิรวัตร์  พสุศำสตร์     นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร สสอ.รัตภูมิ ประธำนกรรมกำร 
3.10.2  นำงประกอบ เกตุแก้ว   พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.10.3  นำงสมพร  ชิตณรงค์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.10.4  นำงเจริญศรี  เมืองแก้ว  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 



3.10.5 น.ส.รุสนีย์  หลงตรี    แพทย์แผนไทย      กรรมกำร 
3.10.6 นำงอรุณรัตน์  เอียดขนำน พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.10.7 นำงอำซียะ  เอียดหมำน  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร    กรรมกำร 
3.10.8 น.ส.อรจรรยำ  สุขบัว            พยำบำลวิชำชีพปฏบิัติกำร               กรรมกำร 
3.10.9 ประธำนชมรม อสม.รพ.สต.ทุกแห่ง              กรรมกำร 
3.10.10 มูลนิธิกู้ภัยรัตภูมิธรรมำวำส               กรรมกำร 
3.10.11 ศูนย์กู้ภัยเอเชีย มูลนิธิวรวิทย์ขำวทอง                    กรรมกำร 
๓.๑๐.12 นำงสุกัญญำ โต๊ะอะ  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
3.11  คณะกรรมการฝ่ายบริการจุดส่งน้ า  มีหน้ำที่จัดเตรียมอุปกรณ์บริกำรน้ ำให้กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตลอด

เส้นทำงวิ่งทั้ง 4 กม.และ 10.5 กม. ก ำหนดจุดบริกำรน้ ำทุกระยะทำง 2 กม. และจัดเตรียมอุปกรณ์ให้น้ ำ แก้ว โต๊ะวำงน้ ำ
และถุงเก็บแท็งน้ ำ  ประกอบด้วย 

3.11.1  นำงพจณีย์ สุวรรณเวหำ ประธำนชมรม อสม.จังหวัดสงขลำ    ประธำนกรรมกำร 
3.11.2   คณะเจ้ำหน้ำที่ และ อสม.            กรรมกำร 
3.11.3  ประธำนอสม.ต ำบลคูหำใต้         กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
3.12  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้ำที่ประชุม วำงแผนจัดซื้ออำหำรว่ำง อำหำรเช้ำ น้ ำดื่มพร้อม

ภำชนะอุปกรณ์ ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนให้เพียงพอทุกกิจกรรม  ประกอบด้วย 
3.12.1  น.ส.อิสรำ  บุญก ำเหนิด    เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขช ำนำญงำน         ประธำนกรรมกำร 
3.12.2  นำงจตุพร  บัวด ำ            ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลหนองกวำงข้อง    กรรมกำร 
3.12.3  นำงอุสนะห์  หมัดศิริ    ผู้อ ำนวยกำรโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลควนรู           กรรมกำร 
3.12.4  น.ส.สุธิรำ  หวันเต๊ะ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3.12.5  นำงวิทัศนีย์  พวงแก้ว    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร          กรรมกำร 
3.12.6  นำงจีระวรรณ  ทองอนันต์  จพ.ธุรกำร  สสอ.รัตภูมิ            กรรมกำร 
3.12.7  น.ส.ภัณฑิรำ  ปะดุกำ    พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร           กรรมกำร 
3.12.8  น.ส.ฟำรีดำ  ด้วงสำ    นักวิชำกำรสำธำรณสุข            กรรมกำร 
3.12.9  น.ส.ฟำรีดำ  บินตะสอน    พยำบำลวิชำชีพปฏิบัติกำร           กรรมกำร 
3.12.10 นส.กรสกุล  วิเศษศิลป์    นักวิชำกำรสำธำรณสุข            กรรมกำร 
3.12.11 น.ส.นูรอัยนี  มูฮำมะ นักวิชำกำรสำธำรณสุข                     กรรมกำร 
3.12.12 น.ส.อำอีฉ๊ะ  บุญสัน แพทย์แผนไทย            กรรมกำร 
3.12.13  คณะเจ้ำหน้ำที่และ อสม.              กรรมกำร 

 3.12.14  นำงอรวรรณ  บุญเรือง    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 



3.13  คณะกรรมการฝ่ายรับฝากของ  มีหน้ำที่เตรียมสถำนที่ แบบฟอร์ม กำรรับฝำกของสัมภำระของนักวิ่ง 
บริเวณท่ีที่จัดกิจกรรมและจัดเตรียมป้ำยประชำมสัมพันธ์สถำนที่และเวลำรับฝำกสัมภำระให้ชัดเจน ประกอยด้วย 

3.13.๑  นำงสำวปวีณำ  ติงหวัง    นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร    ประธำนกรรมกำร   
3.13.๒  นำงสำวมำริสำ  เพชรกระ  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน              กรรมกำร
 3.13.3  นำงสำวอัสมะห์  ดอแม็ง  นักวิชำกำรสำธำรณสุข     กรรมกำร 
3.13.4  นำงสำวฟำรีฮำน  อุเส็นยำง นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี    กรรมกำร 
3.13.5  นำงสำวรุสนำ  เต๊ะหมำน  เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน               กรรมกำรและเลขำนุกำร     
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ วันที่    4    เดอืน  สิงหำคม  พ.ศ.2565     
 

นำยอำคม บุญญโส 
นำยอ ำเภอรัตภูมิ 

 
 
 
 
 


