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คำสั่งศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ที่ 009 /๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำชุน และร.ร.ภำยใน
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
_______________________
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรค่ำยอำสำพัฒนำชุน และร.ร.ภำยใน ระหว่ำงวันที่ 5 - 7 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ยและมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ อำศั ยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่ งพระรำชบั ญญั ติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุน และ
ร.ร.ภายใน ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สถำพร ถำวรอธิวำสน์
ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยชินกร
จิรขจรจริตกุล
กรรมกำร
๑.๓ นำยวิจิตร
จำรุโณประถัมภ์
กรรมกำร
๑.๔ นำงสำววิลำสินี
ชูทอง
กรรมกำร
๑.๕ นำงสำวสุภำพร
คำปลิว
กรรมกำร
1.6 นำงสำวจุฬำลักษณ์
ตลับนำค
กรรมกำร
1.7 นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
กรรมกำร
1.8 นำงสำวอภิญญำ
อิทธิเวชชัย
กรรมกำร
1.9 นำงสำวมำรยำท
วงษ์พวง
กรรมกำร
1.10 นำงสำวสุภำพร
วงษ์พวง
กรรมกำร
1.๑1 นำงสำววำสนำ
คำสงค์
กรรมกำร
1.๑2 นำงสำวยุพำพร
รัตนจันทร์
กรรมกำร
1.๑3 นำยติณณ์
วิไลขำ
กรรมกำร
1.๑4 นำยอรินทร์ศักดิ์
รัตนะวงษ์
กรรมกำร
1.๑5 นำงสำวอุไร
รื่นฤทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้ คำแนะนำ ปรึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยให้ เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของโครงกำร
๒. คณะกรรมการดาเนินงานและประสานงาน ประกอบด้วย
๒.๑ นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
2.2 นำงสำวธันยวีร์
จุ้ยอ่วม
2.3 นำยเรืองวิทย์
ทับมงคล
2.4 นำยพีระพัฐ
อรรถรุ่งโรจน์
2.5 นำยณัฐภัทร
รอดพินิจ
2.6 นำยสิทธิกำนต์
ใจแสน

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
.../ 2.6 นายสิทธิกานต์ ใจแสน
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2.7 นำยเกียรติศักดิ์
ทองจันทร์
กรรมกำร
2.8 นำยสุธิรำช
แก้วเขียว
กรรมกำร
2.9 นำงสำวอภิสรำ
บัวชื่น
กรรมกำร
2.10 นำยวีรภัทร
จงเจริญ
กรรมกำร
2.11 นำงสำวสุนิสำ
เหล่ำเขตกิจ
กรรมกำร
2.12 นำงสำวสุดำรัตน์
ใจเก่งดี
กรรมกำร
2.13 นำยณัฐภัทร
รอดพินิจ
กรรมกำร
2.14 นำยวรพงษ์
ศุขกสิกร
กรรมกำร
2.15 นำยวงศธร
ศรีพรหมทอง
กรรมกำร
2.16 นำงสำวจันทมำศ
บุญมีโพธิ์
กรรมกำร
2.17 นำยวีรภัทร
จงเจริญ
กรรมกำร
2.18 นำยรณกร
สุขม่วง
กรรมกำร
2.19 นำยอภิสิทธิ์
จันทร์สด
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. ดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร และควบคุมกำรจัดกิจกรรม
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
2. ประสำนงำนกับโรงเรียนที่ประสงค์จะส่งนักเรียนเข้ำร่วมกิจกรรม
3. จัดทำหนังสือเชิญประธำน บุคคลภำยนอก บุคลำกรภำยใน คำกล่ำวรำยงำน คำสั่ง
กำหนดกำร โครงกำร
3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ และความปลอดภัย ประกอบด้วย
3.1 นำยติณณ์
วิไลขำ
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำงสำวมำรยำท
วงษ์พวง
กรรมกำร
3.3 นำงสำวธันยวีร์
จุ้ยอ่วม
กรรมกำร
3.4 นำยเรืองวิทย์
ทับมงคล
กรรมกำร
3.5 นำยพีระพัฐ
อรรถรุ่งโรจน์
กรรมกำร
3.6 นำงสำวสุดำรัตน์
ใจเก่งดี
กรรมกำร
3.7 นำงสำวอภิสรำ
บัวชื่น
กรรมกำร
3.8 นำยอภิสิทธิ์
จันทร์สด
กรรมกำร
3.9 นำยวงศธร
ศรีพรหมทอง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมอำหำร วำงแผนกำรทำอำหำร ประสำนงำนเกี่ยวกับอุปกรณ์กำรทำอำหำร
2. จัดเตรียมยำ และเวชภัณฑ์เบื้องต้น
3. ดูแลกำรปฐมพยำบำล ประสำนงำนกับสถำนพยำบำลใกล้เคียงสถำนที่จัดค่ำย
4. ประสำนงำนตำรวจ ผู้นำชุมชน เรื่องควำมปลอดภัยผู้เข้ำร่วมโครงกำร
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ประกอบด้วย
4.1 นำยติณณ์
วิไลขำ
4.2 นำยณัฐภัทร
รอดพินิจ
4.3 นำยวีรภัทร
จงเจริญ
4.4 นำงสำวสุนิสำ
เหล่ำเขตกิจ

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร
.../มีหน้าที่
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มีหน้าที่ 1. ประสำนงำนกับบริษัท ห้ำง ร้ำน จัดหำและจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมอำคำร
2. รับเงิน เบิกจ่ำยเงิน ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่ำยเงินทุกประเภท
3. ดำเนินกำรด้ำนสถำนที่จัดโครงกำร สำธำรณูปโภค กำรประสำนงำนกับท้องถิ่น
5. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประชาสัมพันธ์ และสันทนาการ ประกอบด้วย
5.1 นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยเกียรติศักดิ์
ทองจันทร์
กรรมกำร
5.3 นำยสุธิรำช
แก้วเขียว
กรรมกำร
5.4 นำยวงศธร
ศรีพรหมทอง
กรรมกำร
5.5 นำยรณกร
สุขม่วง
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยำยเสียง ควบคุมระบบเสียง หรืออื่นๆ
2. ดำเนินกำรด้ำนประชำสัมพันธ์กำรเข้ำร่วมโครงกำร
3. ดูแลด้ำนสันทนำกำรตลอดกำรจัดกิจกรรม
6. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
6.๑ นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
ประธำนกรรมกำร
6.2 นำงสำวอภิสรำ
บัวชื่น
กรรมกำร
6.3 นำยอมรเทพ
อยู่เจริญ
กรรมกำร
6.4 นำงสำววำสนำ
คำสงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยำยเสียง ควบคุมระบบเสียง ถ่ำยภำพนิ่ง ประชำสัมพันธ์โครงกำร
7. คณะกรรมการด้านประเมินผลและจัดทารายงาน ประกอบด้วย
7.1 นำยอรินทร์ศักดิ์
รัตนะวงษ์
ประธำนกรรมกำร
7.2 นำยรณกร
สุขม่วง
กรรมกำร
7.3 นำงสำวอภิญญำ
อิทธิเวชชัย
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จั ด เตรี ย มและแจกแบบประเมิ น โครงกำร จั ด ท ำรำยงำนผลกำรด ำเนิ น งำนให้ ค ณะและ
มหำวิทยำลัยรับทรำบ
สั่ง ณ วันที่ 20 มีนำคม พ.ศ. ๒๕62

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สถำพร ถำวรอธิวำสน์)
ผู้อำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม

