คำสั่งโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ที่ 5 / 2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกิจกรรม “วันเด็กแห่งชำติ”
ประจำปีกำรศึกษำ 2563 ระดับปฐมวัย
............................................................................
ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดับปฐมวัย กาหนดให้มีการจัดกิจกรรม
“วันเด็กแห่งชาติ” ประจาปีการศึกษา 2563 สาหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารปฐมวัย โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายของ
กิจกรรม จึงแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการต่างๆ ดังรายนามต่อไปนี้
๑. คณะกรรมกำรอำนวยกำร มีหน้าที่ วางแผน กากับดูแล ให้คาปรึกษา และอานวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย
1.1 อ.ดร.กฤษฎา บุญชม
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ ประธานกรรมการ
1.2 นางปริยาพร กองคา
รองผู้อานวยการ
รองประธานกรรมการ
1.3 นางชนิตา อิศรเสนา
หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
กรรมการ
1.4 นางสาวราพึง โนพวน
หัวหน้าฝ่ายประถมศึกษา
กรรมการ
1.5 นายฐิติพงษ์ วงศ์รัตนมัจฉา หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ
1.6 นางกนกวรรณ มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมกำรฝ่ำยดำเนินกำร มีหน้าที่ ดาเนินการประสานงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย ประกอบด้วย
2.1 นายบุญรัตน์
สดใส
ประธานกรรมการ
2.2 นางชนิตา
อิศรเสนา
รองประธานกรรมการ
2.3 นายกันตภณ
วิชัยทา
กรรมการ
2.4 นางสาววรรณวิไล เม็งทอง
กรรมการ
2.5 นางสาวอิสริยา
ชุมภูศรี
กรรมการ
2.6 นายประสงค์
เรือนคา
กรรมการ
2.7 นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
กรรมการและเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร มีหน้าที่ พิธีกรและดาเนินการกิจกรรมตามขั้นตอน ประกอบด้วย
3.1 นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
ประธานกรรมการ
3.2 นายกันตภณ
วิชัยทา
รองประธานกรรมการ
3.3 นางธนิดา
ปิ่นแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
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4. คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่ มีหน้าที่ จัดเตรียมสถานที่ และตกแต่งสถานที่ กิจกรรมวันส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ประกอบด้วย
4.1 นายบุญรัตน์
สดใส
ประธานกรรมการ
4.2 นางสาวสุพิชญา ฑีฆาวงค์
รองประธานกรรมการ
4.3 นางสาวอิสริยา
ชุมภูศรี
กรรมการ
4.4 นางสาวณัฐธิดา
พะก่าพันธ์
กรรมการ
4.5 นางสาวทิพานัน นันตาราช
กรรมการ
4.6 นางณิชกานต์
รินยศ
กรรมการ
4.7 นางเกศแก้ว
มีทรัพย์
กรรมการ
4.8 นางนงลักษณ์
เฮืองโฮม
กรรมการ
4.9 นางสาวทิพวรรณ คายอดใจ
กรรมการ
4.10 นางสาวณิชาภัทร วันดี
กรรมการ
4.11 นางสาวอามีนา หมันเส็น
กรรมการ
4.12 นางสาวกัณฐิกา คาภีระ
กรรมการ
4.13 นางสาวเฆษยารัตนช์ ยอดชมภู
กรรมการและเลขานุการ
5. คณะกรรมกำรควบคุมนักเรียน มีหน้าที่ จัดนักเรียนเข้าแถว ดูแลนักเรียนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ประกอบด้วย
5.1 นายกันตภณ
วิชัยทา
ประธานกรรมการ
5.2 นางธนิดา
ปิ่นแก้ว
รองประธานกรรมการ
5.3 นางชนิตา
อิศรเสนา
กรรมการ
5.4 นางสาววรรณวิไล เม็งทอง
กรรมการ
5.5 นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
กรรมการ
5.6 นางสาวสุพิชญา ฑีฆาวงค์
กรรมการ
5.7 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยขาว
กรรมการ
5.8 นางณิชกานต์
รินยศ
กรรมการ
5.9 นางเกศแก้ว
มีทรัพย์
กรรมการ
5.10 นางนงลักษณ์
เฮืองโฮม
กรรมการ
5.11 นางสาวทิพานัน นันตาราช
กรรมการ
5.12 นางสาวธัญญารัตน์ แซวหลี
กรรมการ
5.13 นางสาวเฆษยารัตช์ ยอดชมภู
กรรมการ
5.14 นางสาวอิสริยา ชุมภูศรี
กรรมการ
5.15 นางสาวทิพวรรณ คายอดใจ
กรรมการ
5.16 นางสาวณิชาภัทร วันดี
กรรมการ
5.17 นางสาวอามีนา หมันเส็น
กรรมการ
5.18 นางสาวกัณฐิกา คาภีระ
กรรมการ
5.19 นายบุญรัตน์
สดใส
กรรมการและเลขานุการ
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6. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์ มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม รวมทั้ง
บันทึกภาพกิจกรรมตลอดงาน ประกอบด้วย
6.1 นางสาวอิสริยา
ชุมภูศรี
ประธานกรรมการ
6.2 นางสาวทิพานัน นันตาราช
รองประธานกรรมการ
6.3 นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
กรรมการ
6.4 นางสาวเฆษยารัตช์ ยอมชมภู
กรรมการและเลขานุการ
7. คณะกรรมกำรจัดทำของรำงวัลและงำนกำดหมั่ว มีหน้าที่ จัดเตรียมของรางวัล และ
อุปกรณ์ในการแจกของรางวัล จัดเตรียมกิจกรรมงานกาดหมั้ว ประกอบด้วย
7.1 นางสาววรรณวิไล เม็งทอง
ประธานกรรมการ
7.2 นางธนิดา
ปิ่นแก้ว
รองประธานกรรมการ
7.3 นายกัณตภณ
วิชัยทา
กรรมการ
7.4 นายบุญรัตน์
สดใส
กรรมการ
7.5 นางสาวสุดารัตน์ ปัญญาเจริญ
กรรมการ
7.6 นางสาวสุพิชญา ฑีฆาวงค์
กรรมการ
7.7 นางสาวรัตนาภรณ์ ชัยขาว
กรรมการ
7.8 นางชนิตา
อิศรเสนา
กรรมการและเลขานุการ
8. คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน มีหน้าที่ บริหารการเงินตามงบประมาณโครงการ ประกอบด้วย
8.1 นายประสงค์
เรือนคา
ประธานกรรมการ
8.2 นายบุญรัตน์
สดใส
รองประธานกรรมการ
8.3 นายกิตสชนม์
ศรีตุลา
กรรมการและเลขานุการ
9. คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล มีหน้าที่ สรุปผลงานของแต่ละฝ่ายจากแบบประเมินและ
จัดทารูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย
9.1 นายบุญรัตน์
สดใส
ประธานกรรมการ
9.2 นางสาวสุพิชญา ฑีฆาวงค์
รองประธานกรรมการ
9.3 นางสาวเฆษยารัตช์ ยอดชมภู
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

(อาจารย์ ดร.กฤษฎา บุญชม)
รักษาราชการแทนผู้อานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

