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คาสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ 9 / ๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ” ประจาปีการศึกษา ๒๕61
-------------------------------------------ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้กาหนดจัดกิจกรรม “ค่ายวิชาการ” สาหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2562 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเพื่อให้งานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรี ยบร้อยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ มีห น้าที่ กากั บดูแล ให้ คาปรึกษา และอานวยความสะดวก
ในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1.1 ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ ผู้อานวยการ
ประธานกรรมการ
1.2 อ.ดร.กฤษฎา บุญชม
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางปริยาพร กองคา
รองผู้อานวยการ
กรรมการ
1.4 นางชนิตา อิศรเสนา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
กรรมการ
1.5 นางสาวราพึง โนพวน
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
กรรมการ
1.6 นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
1.7 นางกนกวรรณ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
๒. คณะกรรมการฝ่ายดาเนินการ มีหน้าที่ ประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ปฏิบัติงานให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ประกอบด้วย
2.1 นางสาวราพึง
โนพวน
ประธานกรรมการ
2.2 นางกนกวรรณ
มณีวรรณ
รองประธานกรรมการ
2.3 นางดาวเรือง
นันตาราช
กรรมการ
2.4 นายประสงค์
เรือนคา
กรรมการ
2.5 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
กรรมการ
2.6 นางสาวปรวิศา
นาบุญจิตร์
กรรมการ
2.7 นายไพรสันต์
สุวรรณศรี
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ มีหน้าที่ ประสานงาน จัดโต๊ะ เก้าอี้ ห้องจัดกิจกรรม ดูแลความ
สะอาดสถานที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
3.1 นางกนกวรรณ
มณีวรรณ
ประธานกรรมการ
3.2 นายไพรสันต์
สุวรรณศรี
รองประธานกรรมการ
3.3 นายทศพล
ยานันท์
กรรมการ
3.4 นายฉลอง
ทรายแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมการฝ่ายควบคุมดูแลนักเรียน มีหน้าที่ ควบคุมดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามชั่วโมงสอนของตนเองและชั่วโมงว่าง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ประกอบด้วย
4.1 นายไพรสันต์
สุวรรณศรี
ประธานกรรมการ
4.2 นางกนกวรรณ
มณีวรรณ
รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
กรรมการ
4.4 นางสาวปรวิศา
นาบุญจิตร์
กรรมการ
4.5 นายทศพล
ยานันท์
กรรมการ
4.6 นายฐิติพงษ์
วงศ์รัตนมัจฉา
กรรมการ
4.7 นายวีระวัฒน์
ฤทธิ์ศร
กรรมการ
4.8 นายจักรกฤษณ์
แสนใจ
กรรมการ
4.9 นายฉลอง
ทรายแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมการฝ่ายพิธี การ มีหน้าที่ จัดเตรียมพิธีการและดาเนิ นรายการให้ เป็นไปตาม
ขั้นตอน ประกอบด้วย
5.1 นางสาวปรวิศา
นาบุญจิตร์
ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวราพึง
โนพวน
รองประธานกรรมการ
5.3 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
กรรมการ
5.4 นางกนกวรรณ
มณีวรรณ
กรรมการและเลขานุการ
6. คณะกรรมการติดต่อประสานงานวิทยากรและฝ่ายต้อนรับ มีหน้าที่ ติดต่อประสานงาน
วิทยากรและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน เตรียมเครื่องดื่ม ประกอบด้วย
6.1 นางกนกวรรณ
มณีวรรณ
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสาวปรวิศา
นาบุญจิตร์
กรรมการ
6.4 นางสาวราพึง
โนพวน
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน มีหน้าที่ เบิก–จ่าย งบประมาณการดาเนินการและสรุปผล
การใช้จ่ายหลังเสร็จสิ้นงาน ประกอบด้วย
7.1 นายประสงค์
เรือนคา
ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวราพึง
โนพวน
รองประธานกรรมการ
7.3 นางสาวรัชฎาพรรณ ธรรมธิ
กรรมการ
7.4 นางสาวนิชชิมา
บัวประเสริฐยิ่ง
กรรมการ
7.5 นายกิตสชนม์
ศรีตุลา
กรรมการและเลขานุการฃ
8. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ จัดรวบรวมข้อมูล และสรุปการประเมินผลตลอด
กิจกรรมเสนอผู้อานวยการ ประกอบด้วย
8.1 นางสาวจุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์
ประธานกรรมการ
8.2 นางสาวปรวิศา
นาบุญจิตร์
รองประธานกรรมการ
8.3 นางสาวราพึง
โนพวน
กรรมการและเลขานุการ
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9. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่ จัดเตรียมอาหารกลางวันและน้าดื่มสาหรับวิทยากร
ประกอบด้วย
9.1 นางดาวเรือง
9.2 นางสาวบัวลอย
9.3 นางสุถิรนันท์
9.4 นางอุไรวรรณ
9.5 นางเดือนงาม
9.6 นางจันทร์ดี

นันตาราช
คงคล
บุตรพรม
สันตติภัค
คาใจ
คงคล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.๒๕62

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ)
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

