
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
              ที ่๓๐๙๒/๒๕๖๐  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับมอบธงการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  
ครั้งที่ ๓๑ กล้วยไข่เกมส์  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
.................................................................. 

  ตามท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ให้เป็นเจ้าภาพด าเนินการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ ๓๑ กล้วยไข่เกมส์ ประจ าปี
๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
   เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บังเกิดผลดีต่อ
ทางราชการ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานรับมอบธงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ดังรายนามต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะ รวมทั้ง อ านวยความ 
สะดวกและแก้ปัญหา ประกอบด้วย          

  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  รองประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา      กรรมการ 
 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ  กรรมการ 
 ที่ปรึกษาอธิการบดี      กรรมการ 
 คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   กรรมการ 
 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 

 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
 ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้   กรรมการ 



  รักษาการผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด   กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน          กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกองกลาง         กรรมการ 
 หัวหน้างานการเงิน            กรรมการ 
 รักษาการผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
๒.๑ ฝ่ายประสานงานทั่วไป  มีหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานรับ

ธงกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง จังหวัดล าปาง 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชชัชัย   พวกดี    หัวหน้า 
          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร   ผู้ช่วย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา  ผู้ช่วย 
  อาจารย์อนุลักษณ์   อาสาสู้    ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ผู้ช่วย 

          นายเลเกีย    เขียวดี    ผู้ช่วย 
  อาจารย์วนัสนันท์    นุชนารถ   ผู้ช่วย 
  อาจารย์พิมพ์นารา   บรรจง   ผู้ช่วย 
  อาจารย์เอกวุฒิ    โลหะการก   ผู้ช่วย 
  นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  ผู้ช่วย 

นายณะราทิ   น้อยม่วง   ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์     ค ามี    ผู้ช่วย 
นายกิตติกร   กล้าแข็ง   ผู้ช่วย 
นายอนุวัฒน์   แนไพร   ผู้ช่วย 
นางสาวโสรยา    วรนุช    ผู้ช่วย 
นางสลิตา    เพชรบูรณ์   ผู้ช่วย 
นางสาวน้ าทิพย์    สิงห์ลอ    ผู้ช่วย 
นายกิตติศักดิ์    นิ่มลพ    ผู้ช่วย 
นายทนงศักดิ์    ก๋าค าต๊ะ   ผู้ช่วย 
นายอัจฉริยะ    งามงอนคีรี   ผู้ช่วย 

  นางสุวลัย    อินทรัตน์   ผู้ช่วย 
  นางสาวอภิญญา    แซ่ยั้ง    ผู้ช่วย 
  นางสาวสายสุนีย์    ผาสุกคีรี   ผู้ช่วย 
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๒.๒  ฝ่ายออกแบบโลโก้และตัวมาสคอต  มีหน้าที่ออกแบบโลโก้และตัวมาสคอตการ
แข่งขันกีฬา ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงล าปาง จังหวัดล าปาง 
ประกอบด้วย 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร   หัวหน้า 
  อาจารย์วนัสนันท์    นุชนารถ   หัวหน้า 
   อาจารย์พิมพ์นารา   บรรจง   ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ผู้ช่วย 
   นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  ผู้ช่วย 

๒.๓  ฝ่ายคัดเลือกนักศึกษา มีหน้าที่ คัดเลือกนักศึกษาถือป้ายมหาวิทยาลัย ป้ายการแข่งขัน
กีฬาและร่วมพิธีรับมอบธงงานกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  ๓๑ ในวันที่  ๒๒ ธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 

  ดร.ปรียานุช    พรหมภาสิต  หัวหน้า 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย   ช่อพฤกษา   ผู้ช่วย 
    รองศาสตราจารย์สฤษ   พรมสายใจ   ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.พิษณุ   บุญนิยม   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.กนิษฐา   ศรีภิรม    ผู้ช่วย 
    อาจารย์เลเกีย    เขียวดี    ผู้ช่วย 
    อาจารย์พิมพ์นารา   บรรจง   ผู้ช่วย 
    อาจารย์ธนกิจ    โคกทอง   ผู้ช่วย 

  นายณะราทิ      น้อยม่วง   ผู้ช่วย 

๒.๔  ฝ่ายจัดการแสดง  มีหน้าที่ จัดดนตรีและการแสดงในงานรับธงกีฬามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 
ประกอบด้วย 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์    อาสาสู้   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์     นุชนารถ  ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมพ์นารา    บรรจง  ผู้ช่วย 
อาจารย์เอกวุฒิ    โลหะการก  ผู้ช่วย 
นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน ผู้ช่วย 
นางสุวลัย     อินทรัตน์  ผู้ช่วย 
นางสาวอภิญญา    แซ่ยั้ง   ผู้ช่วย 
นางสาวสายสุนีย์    ผาสุกคีรี  ผู้ช่วย 
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๒.๕ ฝ่ายจัดผังขบวน มีหน้าที่ฝึกซ้อมและก าหนดรูปแบบขบวนพาเหรด ร่วมงานรับธงกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย   พวกดี   หัวหน้า 
        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร  ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย 
อาจารย์อนุลักษณ์    อาสาสู้   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ผู้ช่วย 
อาจารย์วนัสนันท์     นุชนารถ  ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมพ์นารา    บรรจง  ผู้ช่วย 
อาจารย์เอกวุฒิ    โลหะการก  ผู้ช่วย 
นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน ผู้ช่วย 
นายณะราทิ     น้อยม่วง  ผู้ช่วย 
นางสุวลัย     อินทรัตน์  ผู้ช่วย 
นางสาวอภิญญา    แซ่ยั้ง   ผู้ช่วย 
นางสาวสายสุนีย์    ผาสุกคีรี  ผู้ช่วย 

๒.๖  ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ประสานการเบิกจ่ายเงินส าหรับงานร่วมงานรับธงกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย ประกอบด้วย  

 นางสาวนฤมล ส่งต่าย   หัวหน้า 
 นางปราจิน   ไกรทอง   ผู้ช่วย 
 นางสาวปรางคท์ิพย์  น้ าเงินสกุลณี    ผู้ช่วย 
 นางสาวอุมาพร    ขุนพิลึก    ผู้ช่วย 
 นางศิริรัตน์    พรมมี    ผู้ช่วย 
 นางสาวกัญญารัตน์    ค ามี    ผู้ช่วย 
 นางสาวสลิตา   เพชรบูรณ์  ผู้ช่วย 
     นางสาวโสรยา    วรนุช    ผู้ช่วย 

๒.๗  ฝ่ายยานพาหนะ มีหน้าที่จัดเตรียมยานพาหนะที่จะใช้ระหว่างฝึกซ้อมในมหาวิทยาลัย 
พร้อมทั้งจัดเตรียมยานพาหนะส าหรับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติงานและร่วมงานรับธงกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง 
ประกอบด้วย 
    นางมะลิวัลย์  รอดก าเหนิด  หัวหน้า 

นายอภิชาติ  โตยิ่ง     ผู้ช่วย 
 พนักงานขับรถทุกคน    ผู้ช่วย 
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๒.๘  ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่ประเมินผลร่วมงานรับธงกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
ครั้งที่ ๓๑ ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 
ประกอบด้วย 

อาจาย์เลเกีย   เขียวดี     หัวหน้า 
อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา     ผู้ช่วย 
นางสาวโสรยา   วรนุช     ผู้ช่วย 
นายกิตติศักดิ์   นิ่มลพ    ผู้ช่วย 
นายทนงศักดิ์   ศรีค าต๊ะ    ผู้ช่วย 

  ทั้งนี ้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษาเป็นผู้ก ากับดูแล ให้เป็นไป
ตามค าสั่งนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


