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คำสั่งศูนย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม-ชัยนำท
ที่ 010 /๒๕62
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรสงกรำนต์น้ำทิพย์
ประจำปีกำรศึกษำ 2561
_______________________
เพื่อให้กำรดำเนินงำนโครงกำรสงกรำนต์น้ำทิพย์ วันที่ 19 เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
และมีประสิทธิภำพ อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.
๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรสงกรำนต์น้ำทิพย์ ศูนย์กำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทร
เกษม-ชัยนำท ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ
๑.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สถำพร
ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร
๑.๒ นำยชินกร
จิรขจรจริตกุล รองประธำนกรรมกำร
๑.๓ นำยวิจิตร
จำรุโณประถัมภ์ กรรมกำร
๑.๔ นำงสำววิลำสินี
ชูทอง
กรรมกำร
๑.๕ นำงสำวสุภำพร
คำปลิว
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ ให้คำแนะนำ ปรึกษำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒. คณะกรรมการดาเนินการ
๒.๑ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สถำพร
ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร
๒.๒ นำยชินกร
จิรขจรจริตกุล รองประธำนกรรมกำร
๒.๓ นำยวิจิตร
จำรุโณประถัมภ์ กรรมกำร
๒.๔ นำงสำววิลำสินี
ชูทอง
กรรมกำร
๒.๕ นำงสำวจุฬำลักษณ์
ตลับนำค
กรรมกำร
๒.๖ นำงสำวสุภำพร
คำปลิว
กรรมกำร
๒.๗ นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
กรรมกำร
๒.๘ นำงสำวอภิญญำ
อิทธิเวชชัย
กรรมกำร
๒.๙ นำงสำวมำรยำท
วงษ์พวง
กรรมกำร
๒.๑๐ นำงสำววำสนำ
คำสงค์
กรรมกำร
๒.๑๑ นำงสำวยุพำพร
รัตนจันทร์
กรรมกำร
๒.๑๒ นำยติณณ์
วิไลขำ
กรรมกำร
๒.๑๓ นำยอรินทร์ศักดิ์
รัตนะวงษ์
กรรมกำร
2.14 นำงสำวสุภำพร
วงษ์พวง
กรรมกำร
๒.๑5 นำงสำวอุไร
รื่นฤทธิ์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ คือ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของโครงกำร รวมทั้งกำรควบคุมกำร
จัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
.../ 3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
ประกอบด้วย
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3. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย
3.1 นำงสำวมำรยำท
วงษ์พวง
ประธำนกรรมกำร
3.2 นำงสำวธันยวีร์
จุ้ยอ่วม
กรรมกำร
3.3 นำยเรืองวิทย์
ทับมงคล
กรรมกำร
3.4 นำยพีระพัฐ
อรรถรุ่งโรจน์
กรรมกำร
3.5 นำงสำวสุดำรัตน์
ใจเก่งดี
กรรมกำร
3.6 นำงอนันต์
หวังดี
กรรมกำร
3.7 นำงสุรี
แสนนำใต้
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมภัตรำหำรเพลและเครื่องดื่มถวำยพระสงฆ์
2. จั ดเตรี ยมอำหำรและเครื่องดื่มส ำหรับนักศึกษำ บุคลำกร เจ้ำหน้ำที่ และ ประสำนงำน
เกี่ยวกับอุปกรณ์รับประทำนอำหำร
4. คณะกรรมการฝ่ายสถานทีจ่ ัดโครงการ ประกอบด้วย
4.1 นำยนิพนธ์
จันทร์สุเทพ
4.2 นำยอมรเทพ
อยูเจริญ
4.3 นำยณัฐภัทร
รอดพินิจ
4.4 นำยไพร
สุวรรณ์
4.5 นำยวรพงษ์
ศุขกสิกร
4.6 นำยสิทธิกำนต์
ใจแสน
มีหน้าที่ ดำเนินกำรด้ำนสถำนที่จัดโครงกำร ตกแต่งสถำนที่บริเวณพิธี

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

5. คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ ประกอบด้วย
5.1 นำยติณณ์
วิไลขำ
ประธำนกรรมกำร
5.2 นำยเกียรติศักดิ์
ทองจันทร์
กรรมกำร
5.3 นำยสุธิรำช
แก้วเขียว
กรรมกำร
5.4 นำยวงศธร
ศรีพรหมทอง
กรรมกำร
5.5 นำยสันติ
น้อยแสง
กรรมกำร
5.6 นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. นิ มนต์พระภิกษุส งฆ์มำเจริญพระพุทธมนต์ จัดเตรียมอำสนะสำหรับพระภิกษุส งฆ์ และ
ดำเนินกำรเกี่ยวกับอุปกรณ์ในพิธีสงฆ์
2. จัดเตรียมยำนพำหนะพร้อมพนักงำนขับรถ เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงไปและ
กลับของพระภิกษุสงฆ์
6. คณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ ประกอบด้วย
6.1 นำงสำวยุพำพร
รัตนจันทร์
6.2 นำยติณณ์
วิไลขำ
6.3 นำงสำวจันทมำศ
บุญมีโพธิ์
6.4 นำยวีรภัทร
จงเจริญ
มีหน้าที่ รับเงิน เบิกจ่ำยเงิน ตรวจสอบใบสำคัญรับ-จ่ำยเงินทุกประเภท

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

.../7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
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7. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม ประกอบด้วย
7.๑ นำงสำวอุไร
รื่นฤทธิ์
ประธำนกรรมกำร
7.2 นำยเกียรติศักดิ์
ทองจันทร์
กรรมกำร
7.3 นำยอภิสิทธิ์
จันทร์สด
กรรมกำร
7.4 นำงสำวสุนิสำ
เหล่ำเขตกิจ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ 1. จัดเตรียมงำนพิธีกำร จัดทำหนังสือเชิญและต้อนรับผู้เข้ำร่วมพิธี จัดทำใบลงชื่อผู้เข้ำร่วม
กิจกรรม
2. ดำเนินกำรด้ำนพิธีกร และประชำสัมพันธ์โครงกำร
8. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ประกอบด้วย
8.๑ นำยวริทธิ์นันท์
น้อยเอี่ยม
ประธำนกรรมกำร
8.2 นำงสำวอภิสรำ
บัวชื่น
กรรมกำร
8.3 นำยอมรเทพ
อยู่เจริญ
กรรมกำร
8.4 นำงสำววำสนำ
คำสงค์
กรรมกำรและเลขำนุกำร
มีหน้าที่ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องขยำยเสียง ควบคุมระบบเสียง ถ่ำยภำพนิ่ง ประชำสัมพันธ์โครงกำร
9. คณะกรรมการด้านประเมินผลและจัดทารายงาน ประกอบด้วย
9.1 นำยอรินทร์ศักดิ์
รัตนะวงษ์
ประธำนกรรมกำร
9.2 นำยรณกร
สุขม่วง
กรรมกำร
9.3 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

