คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ที่ ๙๔๖/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘
......................................................
ด้ว ย มหำวิทยำลั ย รำชภัฏ กำแพงเพชร กำหนดจัดกำรปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ ประจำปี
กำรศึกษำ ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษำใหม่ทุกคนทรำบระเบียบ ข้อบังคับ หลักสูตร ระบบ
กำรเรียนกำรสอน แนวทำงกำรปรับตัวให้เข้ำกับสิ่งแวดล้อมมหำวิทยำลัย กำรจัดบริกำรสวัสดิกำรแก่นั กศึกษำ
และเพื่อปลู กฝั งคุณธรรมในหมู่นั กศึกษำให้ มีควำมรัก ควำมภูมิใจในควำมเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลั ย
รวมทั้ ง สร้ ำ งควำมสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ ำ งนั ก ศึ ก ษำด้ ว ยกั น และระหว่ ำงนั ก ศึ ก ษำกั บ อำจำรย์ อั น จะส่ ง ผล
ให้ นักศึกษำมีควำมพร้ อมในกำรใช้ชีวิตในรั้วมหำวิทยำลัยอย่ำงมีควำมสุข ดังนั้นจึงกำหนดกำรปฐมนิเทศ
นักศึกษำใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ระหว่ำงวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ และ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘
ณ ห้องรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เพื่อให้กำรดำเนินงำนตำมโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย อำศัยอำนำจตำมควำม
ในมำตรำ ๓๑ แห่ งพระรำชบั ญ ญัติม หำวิ ทยำลั ยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิ ทยำลั ยรำชภั ฏ กำแพงเพชร
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอ านวยการ มี ห น้ ำ ที่ ก ำกั บ ดู แ ล ให้ ค ำปรึ ก ษำ ข้ อ เสนอแนะ วิ นิ จ ฉั ย
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหำในกำรดำเนินงำน ประกอบด้วย
อธิกำรบดี
ประธำนกรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและจัดกำรศึกษำภำยนอกมหำวิทยำลัย กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและโครงกำรพิเศษ
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรจัดบัณฑิตศึกษำ
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
กรรมกำร
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม บริกำรวิชำกำรและกิจกำรพิเศษ กรรมกำร
ผู้ช่วยอธิกำรบดี
กรรมกำร
ที่ปรึกษำอธิกำรบดี
กรรมกำร
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร
กรรมกำร
คณบดีคณะครุศำสตร์
กรรมกำร

๒
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
ผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผู้อำนวยกำรสำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ผู้อำนวยกำรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนอธิกำรบดี
ผู้อำนวยกำรกองกลำง
ผู้อำนวยกำรกองนโยบำยและแผน
หัวหน้ำงำนกำรเงิน
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๒. คณะกรรมการประสานงาน มีหน้ำที่ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำงำนเอกสำร จัดทำบัญชี
เกี่ ย วกั บ รำยรั บ -รำยจ่ ำ ย ที่ ด ำเนิ น กำร และรวบรวมใบเสร็ จ เป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษร อ ำนวยควำมสะดวก
และปฏิบั ติงำนตำมโครงกำร พร้ อมทั้งแก้ปัญ หำต่ำงๆ ที่เห็ น สมควร เพื่อให้ โ ครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ
ประจ ำปี ก ำรศึ ก ษำ ๒๕๕๘ ในวั น ที่ ๑ – ๕ สิ งหำคม ๒๕๕๘ และ ๓๐ กั นยำยน ๒๕๕๘ ให้ เ ป็ น ไปด้ ว ย
ควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ ประกอบด้วย
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและโครงกำรพิเศษ
ประธำนกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ
กรรมกำร
หัวหน้ำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
กรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ คณะครุศำสตร์
กรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ
กรรมกำร
คณะมนุษยศำสตร์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ คณะวิทยำกำรจัดกำร
กรรมกำร
รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำฯ
กรรมกำร
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เจ้ำหน้ำที่กองพัฒนำนักศึกษำ
กรรมกำร

๓
นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยบริหำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยวิชำกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกิจกรรม
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
และบำเพ็ญประโยชน์
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์ศำสตร์และสังคมศำสตร์
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
เหรัญญิกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
เจ้ำหน้ำที่องค์กำรบริหำรนักศึกษำ

กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓. คณะกรรมการดาเนินงาน มีดังนี้
๓.๑ ฝ่ำยกองอำนวยกำร มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยตำมฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ของกำรจัดงำนโครงกำรปฐมนิเทศนักศึกษำ ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ในวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ ให้เป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยบริหำร
กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกิจกรรม
กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
กรรมกำร
และบำเพ็ญประโยชน์
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์ศำสตร์
กรรมกำร
และสังคมศำสตร์ กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำร
เหรัญญิกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
กรรมกำร

๔
เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

กรรมกำรและเลขำนุกำร

๓.๒ ฝ่ ำยสวัส ดิกำร มีห น้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง อำหำร เครื่องดื่ม ส ำหรับ นักศึกษำ
คณำจำรย์ คณะกรรมกำร และแขกผู้มีเกียรติ ในช่วงเวลำต่ำงๆ ตลอดโครงกำร ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำยมงคลกริชญ์ อินยอด
หัวหน้ำ
นำงสำวนริศรำ เดือนแจ่ม
ผู้ช่วย
นำงสำวอัญชลิกำ ระถำพล
ผู้ช่วย
นำงอุ่นเรือน นำคเสือ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย
๓.๓ ฝ่ ำยยำนพำหนะ มีห น้ำ ที่จัดเตรียมยำนพำหนะที่ ใช้ ในกำรทำกิจกรรม พร้อมทั้ ง
ประสำนฝ่ ำยยำนพำหนะของมหำวิ ทยำลั ย เพื่อดำเนินขอยืมใช้ รถมหำวิทยำลั ย ตำมที่มีฝ่ ำ ยต่ำงๆร้องขอ
เพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม ตลอดโครงกำร
นำยธีร์ดนัย ทองอ่อน
หัวหน้ำ
นำงสำวนิศำชล สังข์สุวรรณ์
ผู้ช่วย
นำยภัทรกิต มำน้อย
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยยำนพำหนะ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๔ ฝ่ำยพิธีกำรและกิจกรรม มีดังนี้
๓.๔.๑ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร
ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยยุทธนำ จุลสุข
หัวหน้ำ
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย

๕
๓.๔.๒ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรมบูมรับน้องสักทอง ในวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘
ตำมกำหนดกำร ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
หัวหน้ำ
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
ผู้ช่วย
๓.๔.๓ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร
ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยอภิชำติ นิ่มนวล
หัวหน้ำ
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๔.๔ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร
ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยพงศกร สิงห์คำร
หัวหน้ำ
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๔.๕ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร
ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยกฤษณะ แสงคำ
หัวหน้ำ
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
๓.๔.๖ มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรมพิ ธี อั ญ เชิ ญ ตรำพระรำชลั ญ จกร ประจ ำ
มหำวิทยำลั ย และพิธีซ้อมถวำยสั ต ย์ ป ฏิญำณตนต่อตรำพระรำชลั ญจกร ประจำมหำวิท ยำลั ย ในวันที่ ๔
สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยพรเทพ สังข์เมือง
ผู้ช่วย
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
ผู้ช่วย

๖
นำยอนุชิต วงค์ษำ
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๓.๔.๗ มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรจั ด กิ จ กรรมพิ ธี รั บ เข็ ม ตรำพระรำชลั ญ จกร ประจ ำ
มหำวิ ท ยำลั ย ในวั น ที่ ๔ สิ ง หำคม ๒๕๕๘ ตำมก ำหนดกำร ให้ เ ป็ น ไปตำมขั้ น ตอน และเป็ น ไปด้ ว ย
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
หัวหน้ำ
นำยยุทธนำ จุลสุข
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๔.๘ มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรมพิธีบำยศรีสู่ขวัญสักทอง ในวันที่ ๔ สิงหำคม
๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยพงศกร สิงห์คำร
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๔.๙ มีห น้ ำที่ ด ำเนิ น กำรจัด กิ จกรรมร้ อ งเพลงประจ ำมหำวิท ยำลั ย ในวัน ที่ ๔
สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
หัวหน้ำ
นักศึกษำโปรแกรมดนตรีศึกษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
ผู้ช่วย
และสังคมศำสตร์
๓.๔.๑๐ มีห น้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรมสั นทนำกำร ในวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘
ตำมกำหนดกำร โดยกำหนดให้ ดำเนิ นกำรซ้อมกำรจัดกิจกรรมสันทนำกำร ในวันที่ ๒๕ – ๓๐ กรกฎำคม
๒๕๕๘ ให้เป็นไปตำมขั้นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยพิษณุ ระหว่ำงปี
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำงสำวนันทิภำคย์ แปลกมำก
ผู้ช่วย
นำยเจตน์ภพ สระแก้ว
ผู้ช่วย

๗
นักศึกษำโปรแกรมคณิตศำสตร์
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๓.๕ ฝ่ำยอำนวยกำรฝึกซ้อม มีหน้ำที่ฝึกซ้อมนักศึกษำที่เข้ำร่วมกิจกรรม ในวันที่ ๑ – ๕
สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ให้ถูกต้องตำมขั้ นตอน และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยดำเนินกำรซ้อม
ในวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยกฤษณะ แสงคำ
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๖ ฝ่ำยเอกสำร มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรทำงรำชกำร เอกสำรประกอบกำรประกวด
แข่งขัน และเอกสำรกำรรับลงทะเบียนต่ำงๆ ภำยในงำน ตลอดโครงกำร ประกอบด้วย
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
หัวหน้ำ
นำงสำวอุษำ พรมเสน
ผู้ช่วย
นำงสำวอำรีรัตน์ สุริวงษ์
ผู้ช่วย
นำงสำวสุภำลักษณ์ ศรีเพ็ง
ผู้ช่วย
นำยวงศกร แก้วเครือคำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๗ ฝ่ำยจัดหำกำรแสดง มีหน้ำที่จัดหำกำรแสดง ในวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ ดูแล
ควำมเรียบร้อยของกำรแสดงภำยในงำน ประกอบด้วย
นำงสำวณัฏฐณิชำ ขำปำน
หัวหน้ำ
นำงสำวอำรีรัตน์ สุริวงษ์
ผู้ช่วย
นำยบุญฤทธิ์ เข็มอุทำ
ผู้ช่วย
นำงสำวพันธ์ทิวำ จุฬำลักษณ์สิริ
ผู้ช่วย

๘
๓.๘ ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยและจรำจร มีหน้ำที่ประสำนเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
ในกำรดูแลควำมปลอดภัยภำยในงำนของทุกภำคส่ว นกิจกรรม ป้องกันกำรหลีกหนีกิจกรรมของนักศึกษำ
กำรจอดรถของนักศึกษำใหม่ในบริเวณอำคำร ๑๒ ตลอดจนควำมเรียบร้อยของกำรจรำจร และภำพรวม
ของงำน ตลอดโครงกำร ประกอบด้วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
หัวหน้ำ
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย(รปภ.มหำวิทยำลัย)
ผู้ช่วย
๓.๙ ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ มีหน้ำที่จัดเตรียมอำคำรสถำนที่ที่ใช้ในกำรทำกิจกรรม พร้อมทั้ง
ประสำนฝ่ำยอำคำรสถำนที่ ของมหำวิทยำลั ยเพื่อดำเนินขอยืมใช้อำคำรสถำนที่ของมหำวิทยำลั ย ตำมที่มี
ฝ่ำยต่ำงๆ ร้องขอเพื่อสนับสนุนกำรจัดกิจกรรม ตลอดโครงกำร
นำยธีร์ดนัย ทองอ่อน
หัวหน้ำ
นำงสำวนิศำชล สังข์สุวรรณ์
ผู้ช่วย
นำยภัทรกิต มำน้อย
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๐ ฝ่ำยประเมินผล มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรกำรประเมิลผลกำรจัดกิจกรรม ดำเนินกำร
ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม ตลอดโครงกำร ประกอบด้วย
นำงสำวนิศำชล สุระ
หัวหน้ำ
นำยคมสัน กะลำพำ
ผู้ช่วย
นำงสำวสิรำวรรณ ทองอยู่
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๑ ฝ่ำยกำรเงิน มีหน้ำที่ จัดเตรียมเอกสำรเพื่อเบิกจ่ำย จัดทำบัญชีรำยละเอียดรำยรับ
รำยจ่ำยของโครงกำร ประกอบด้วย
นำยพรเทพ สังข์เมือง
หัวหน้ำ
นำยทิวำนนท์ สำพล
ผู้ช่วย
นำงสำวพิมลพรรณ กรุงศรี
ผู้ช่วย

๙
๓.๑๒ ฝ่ำยคุมแถว มีดังนี้
๓.๑๒.๑ มี ห น้ ำ ที่ เ รี ย กแถวนั ก ศึ ก ษำเพื่ อ เข้ ำ ห้ อ งประชุ ม รำชพฤกษ์ อำคำร
ทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร และช่วยจัด
นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ ประจ ำที่ นั่ ง อย่ ำ งเป็ น ระบบและรวมเร็ ว เพื่ อ ให้ ก ำรจั ด กิ จ กรรมด ำเนิ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย
ประกอบด้วย
นำยยุทธนำ จุลสุข
หัวหน้ำ
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๒.๒ มีหน้ำที่เรียกแถวนักศึกษำเพื่อทำกิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ใน
วันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร และช่วยจัดนักศึกษำเข้ำประจำที่นั่งอย่ำงเป็นระบบและรวมเร็ว
เพื่อให้กำรจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยอภิชำติ นิ่มนวล
หัวหน้ำ
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๒.๓ มีหน้ำทีเ่ รียกแถวนักศึกษำเพื่อกระทำ พิธีซ้อมอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร
ประจ ำมหำวิ ท ยำลั ย พิ ธี ซ้ อ มรั บ เข็ ม ตรำพระรำชลั ญ จกร ประจ ำมหำวิ ท ยำลั ย และพิ ธี ซ้ อ มถวำยสั ต ย์
ปฏิญำณตนต่อตรำพระรำชลัญจกร ประจำมหำวิทยำลัย ในวันที่ ๒ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร และ
ช่วยจัดนักศึกษำเข้ำประจำที่นั่งอย่ำงเป็นระบบและรวมเร็วเพื่อให้กำรจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้ อย
ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยกฤษณะ แสงคำ
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๒.๔ มีหน้ำที่เรียกแถวนักศึกษำเพื่อทำกิจกรรมฝำกตัวเป็นศิษย์ฯ และอื่นๆ ใน
วันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร และช่วยจัดนักศึกษำเข้ำประจำที่นั่ง กำรเดิน อย่ำงเป็นระบบและ
รวมเร็วเพื่อให้กำรจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยพงศกร สิงห์คำร
หัวหน้ำ

๑๐
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
นำยพินิต มณีเขียว
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๓.๑๒.๕ มีห น้ำที่เรียกแถวนักศึกษำเพื่อ กระทำพิธีอัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร
ประจำมหำวิทยำลัย และพิธีถวำยสัตย์ปฏิญำณตนต่อตรำพระรำชลัญจกร ประจำมหำวิทยำลัย ในวันที่ ๔
สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร และช่วยจัดนักศึกษำ เข้ำประจำที่นั่งอย่ำงเป็นระบบและรวมเร็วเพื่อให้กำร
จัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยกฤษณะ แสงคำ
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๓ ฝ่ำยต้อนรับ มีดังนี้
๓.๑๓.๑ มี ห น้ ำ ที่ ต้ อ นรั บ ประสำนงำน ดู แ ล และอ ำนวยควำมสะดวกแก่
แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณำจำรย์ บุคลำกร และเจ้ำหน้ำที่ ในวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘
และ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
นำงสำวสำวิตรี อิ่มสมบูรณ์
หัวหน้ำ
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำงสำวน้ำเพชร อ่อนสองชั้น
ผู้ช่วย
๓.๑๓.๒ มีห น้ำที่จั ดกิจกรรมต้อนรับนัก ศึกษำใหม่ ระหว่ำงเดินขึ้นห้ องประชุ ม
รำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร ในวันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
หัวหน้ำ
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ผู้ช่วย
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
ผู้ช่วย
และเทคโนโลยี
๓.๑๓ ฝ่ำยพิธีกร มีหน้ำที่ดำเนินพิธีกำร และขั้นตอนของกิจกรรม ในวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม
๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
หัวหน้ำ
นำงสำวชนนิกำนต์ อยู่สุ่ม
ผู้ช่วย

๑๑
นำยทัศนะ ตำสำ

ผู้ช่วย

๓.๑๔ ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีดังนี้
๓.๑๔.๑ มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ ออกแบบ ฉำกเวทีกลำง จับผ้ำผูก จัดดอกไม้
ประดับ ตกแต่ งอื่ น ๆ ตำมเห็ น สมควรหรื อได้ รับ มอบหมำยและคำแนะน ำภำยในห้ อ งประชุม และอำคำร
ทีปังกรรัศมีโชติในส่วนที่จัดกิจกรรม ดูแลควำมสะอำดบริเวณโดยรอบ และห้องสุขำให้พร้อมใช้งำน ตลอด
ช่วงกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
หัวหน้ำ
นำยยุทธนำ จุลสุข
ผู้ช่วย
นำยพรเทพ สังข์เมือง
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำงอุ่นเรือน นำคเสือ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ประจำอำคำรที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม
ผู้ช่วย
๓.๑๔.๒ มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ ออกแบบ ฉำกเวทีกลำง จับผ้ำผูก จัดดอกไม้
ประดับตกแต่งอื่นๆ ตำมเห็นสมควรหรือได้รับมอบหมำยและคำแนะนำในบริเวณหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ
ในส่วนที่จัดกิจกรรมในพิธีต่ำงๆ ดูแลควำมสะอำดบริเวณโดยรอบ และห้องสุขำให้พร้อมใช้งำน ตลอดช่วงกำร
จัดกิจกรรม ในวันที่ ๔ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
หัวหน้ำ
นำยพงศกร สิงห์คำร
ผู้ช่วย
นำยอภิชำต นิ่มนวล
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำงอุ่นเรือน นำคเสือ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ประจำอำคำรที่ใช้ในกำรจัดกิจกรรม ผู้ช่วย

๑๒
๓.๑๔.๓ มีห น้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ ออกแบบ ป้ำยต้อนรับ จับผ้ ำผู ก จัดดอกไม้
ประดับตกแต่งอื่นๆ ตำมเห็นสมควรหรือได้รับมอบหมำยและคำแนะนำ ดูแลควำมสะอำดบริเวณโดยรอบ และ
ห้องสุขำให้พร้อมใช้งำน ตลอดช่วงกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำยพงศกร สิงห์คำร
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นำงอุ่นเรือน นำคเสือ
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๓.๑๕ ฝ่ ำยไฟฟ้ำและเครื่องเสียง มีหน้ำที่ประสำนเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรจัดเตรียมและ
ดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้ำสำหรับใช้ในกำรจัดกิจกรรม ในระหว่ำงวันที่ ๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ และ
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย
นำยณรงค์ฤทธิ์ อุดทำ
หัวหน้ำ
นำยอภิชำติ ทองเงิน
ผู้ช่วย
นำยนวมินทร์ อินต๊ะวงค์
ผู้ช่วย
นำยธีร์ดนัย ทองอ่อน
ผู้ช่วย
นำยวงศกร แก้วเครือคำ
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน
ผู้ช่วย
๓.๑๖ ฝ่ำยประชำสัมพันธ์และบันทึกภำพ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวสำร จัดทำป้ำย
ประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ พร้อมทั้งประสำนเจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์ กองกลำง สำนักงำนอธิกำรบดี และ
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์ สำนักงำนวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ของทำงมหำวิทยำลัยดำเนินกำร
ตำมดั ง กล่ ำ ว ตลอดกำรจั ด กิ จ กรรม ในวั น ที่ ๑ – ๕ สิ ง หำคม ๒๕๕๘ และ ๓๐ กั น ยำยน ๒๕๕๘
ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำงสำวชนนิกำนต์ อยู่สุ่ม
หัวหน้ำ
นำยทัศนะ ตำสำ
ผู้ช่วย
นำยอภิชำติ ทองเงิน
ผู้ช่วย
นำยนวมินทร์ อินต๊ะวงค์
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยประชำสัมพันธ์
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยโสตทัศนูปกรณ์
ผู้ช่วย

๑๓
๓.๑๗ ฝ่ำยพยำบำล มีหน้ำที่จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล
ในเบื้องต้น พร้อมทั้งประสำนเจ้ำหน้ำที่พยำบำล กองพัฒนำนั กศึกษำ สำนักงำนอธิกำรบดี โปรแกรมวิชำ
สำธำรณสุข หน่วยกู้ภัย และสถำนพยำบำล เพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิ น ตลอดกำรจัดกิจกรรม ในวันที่ ๑ – ๕
สิงหำคม ๒๕๕๘ และ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำยพงศกร สิงห์คำร
หัวหน้ำ
นำยพีรพล มีอ่อน
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่พยำบำล กองพัฒนำนักศึกษำ
ผู้ช่วย
เจ้ำหน้ำที่หน่วยกู้ภัย
ผู้ช่วย
นักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุข
ผู้ช่วย
๓.๑๘ ฝ่ำยรับ ลงทะเบียน มีหน้ำที่รับลงทะเบียนในกิจกรรมตลอดกำรจัดงำน ในวันที่
๑ – ๕ สิงหำคม ๒๕๕๘ และ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ ตำมกำหนด มีดังนี้
๓.๑๘.๑ มีหน้ำที่รับลงทะเบียนนักศึกษำคณะครุศำสตร์ ประกอบด้วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
หัวหน้ำ
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
ผู้ช่วย
๓.๑๘.๒ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำคณะมนุ ษ ยศำสตร์ แ ละสั ง คมศำสตร์
ประกอบด้วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย

๓.๑๘.๓ มีหน้ำที่รับลงทะเบียนนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประกอบด้วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
หัวหน้ำ
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ผู้ช่วย
๓.๑๘.๔ มีหน้ำที่รับลงทะเบียนนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ประกอบด้วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
หัวหน้ำ
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
๓.๑๘.๕ มี ห น้ ำ ที่ รั บ ลงทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษำคณะวิ ท ยำศำสตร์ แ ละเทคโนโลยี
ประกอบด้วย

๑๔
นำยพินิต มณีเขียว
นักศึกษำสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย

๓.๑๙ ฝ่ ำยจั ดทำวีดีทัศน์ มีห น้ำที่จัดทำวีดีทัศน์แนะนำคณะกรรมกำรองค์กำรบริห ำร
นักศึกษำ ผู้สมัครเข้ำร่วมกำรประกวด และบันทึกภำพ บันทึกวีดีทัศน์ ตลอดกำรจัดกิจกรรม ตำมกำหนดกำร
ประกอบด้วย
อำจำรย์ธัญรดี บุญปัน
หัวหน้ำ
นักศึกษำโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์
ผู้ช่วย
๔. คณะกรรมการจัดงานประกวด Freshy KPRU 2015 มีหน้ำที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
ต่ำงๆ ในวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้
๔.๑ ฝ่ำยกองอำนวยกำร มีหน้ำที่ดูแลควำมเรียบร้อยตำมฝ่ำยต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ของกำรจัดกำรประกวด ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย
นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ประธำนกรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยบริหำร
กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยวิชำกำร
กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกิจกรรม
กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยกีฬำและนันทนำกำร กรรมกำร
อุปนำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม
กรรมกำร
และบำเพ็ญประโยชน์
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์
กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์ศำสตร์
กรรมกำร
และสังคมศำสตร์
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร
กรรมกำร
นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กรรมกำร
เหรัญญิกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
กรรมกำร
เลขำนุกำรองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
๔.๒ ฝ่ำยกองประกวด มีหน้ำที่ จัดทำเกณฑ์กำรประกวด ดูแลควำมเรียบร้อยระหว่ำง
กำรประกวด และจั ดหำคณะกรรมกำรตั ด สิ น กำรประกวด จัด เตรี ย มของรำงวั ล และของที่ร ะลึ ก ส ำหรั บ
ผู้เข้ำประกวด และคณะกรรมกำร พร้อมทั้งเชิญรำงวัลตำมรำยกำรที่ประกวด ประกอบด้วย
นำยณะรำทิ น้อยม่วง
หัวหน้ำ

๑๕
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
นำยยุทธนำ จุลสุข
นำยพรเทพ สังข์เมือง
นำยพินิต มณีเขียว
นำยอนุชิต วงค์ษำ
นำงสำวชนนิกำนต์ อยู่สุ่ม
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๔.๓ ฝ่ำยพิธีกร มีดังนี้
๔.๓.๑ มีหน้ำที่ดำเนินกำรพิธีกำรในกำรจัดกิจกรรมช่วงก่อนและหลังกำรประกวด
ประกอบด้วย
นำงสำวชนนิกำนต์ อยู่สุ่ม
หัวหน้ำ
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
ผู้ช่วย
นำยทัศนะ ตำสำ
ผู้ช่วย
๔.๓.๒ มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรพิ ธี ก ำรในกำรจั ด กิ จ กรรมกำรประกวดทั้ ง หมด
ประกอบด้วย
นำยณะรำทิ น้อยม่วง
นำงสำวชนนิกำนต์ อยู่สุ่ม
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
นำยทัศนะ ตำสำ

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๔.๔ ฝ่ำยจัดหำกำรแสดง มีดังนี้
๔.๔.๑ มีหน้ำที่จัดหำดนตรีบรรเลงสด ดูแล ประสำนงำน ในช่วงก่อนและระหว่ำง
กำรประกวด ตำมช่วงเวลำต่ำงๆ ของกิจกรรม ตำมกำหดกำร ประกอบด้วย
นำยบุญฤทธิ์ เข็มอุทำ
หัวหน้ำ
นำงสำวณัฏฐณิชำ ขำปำน
ผู้ช่วย
นำงสำวรัตนำภรณ์ ผำแดง
ผู้ช่วย
นำงสำววัลลภำ ปัญญำน้อง
ผู้ช่วย
๔.๔.๒ มี ห น้ ำ ที่ จั ด หำวงดนตรี กำรแสดงของศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ ง ในช่ ว งกิ จ กรรม
มินิคอนเสิร์ตหลังกำรประกวด ดูแล ประสำนงำนกำรแสดง ประกอบด้วย
นำงสำวณัฏฐณิชำ ขำปำน
หัวหน้ำ
นำยบุญฤทธิ์ เข็มอุทำ
ผู้ช่วย
นำงสำวอำรีรัตน์ สุริวงษ์
ผู้ช่วย
นำงสำวพันธ์ทิวำ จุฬำลักษณ์สิริ
ผู้ช่วย

๑๖
๔.๔.๓ มีหน้ำที่จัดหำกำรแสดง ในช่วงก่อนกำรจัดกำรประกวด ดูแล ประสำนงำน
กำรแสดง ประกอบด้วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
นำยพีรพล นินเป้ำ
นำยพรเทพ สังข์เมือง

หัวหน้ำ
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

๔.๕ ฝ่ำยจัดสถำนที่ มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ ออกแบบ ป้ำยต้อนรับ จับผ้ำผูก จัดดอกไม้
ประดับตกแต่งอื่นๆ ตำมเห็นสมควรหรือได้รับมอบหมำยและคำแนะนำ ดูแลควำมสะอำดบริเวณโดยรอบ
และห้ อ งสุ ข ำให้ พ ร้ อ มใช้ง ำน ตลอดช่ว งกำรจั ดกิ จ กรรม ในวั น ที่ ๓๐ กั น ยำยน ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร
ประกอบด้วย
นำยกฤษณะ แสงคำ
หัวหน้ำ
นำงสำวอัจฉรำพรรณ ขัดทำน
ผู้ช่วย
นำยยุทธนำ จุลสุข
ผู้ช่วย
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
ผู้ช่วย
นำยอภิชำติ นิ่มนวน
ผู้ช่วย
นำยพงศกร สิงห์คำร
ผู้ช่วย
นำยศุภกิจ บำรุงศรี
ผู้ช่วย
นำงสำวสุพัตรำ อยู่เอม
ผู้ช่วย
นำยอนุชิต วงค์ษำ
ผู้ช่วย
นำยพินิต มณีเขียว
ผู้ช่วย
นำยเสกสรรค์ ตันยี่
ผู้ช่วย
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ
ผู้ช่วย
๔.๖ ฝ่ำยกิจกรรมสันทนำกำร มีหน้ำที่ ดำเนินกำรจัดกิจกรรมสันทนำกำร ในวันที่ ๓๐
กันยำยน ๒๕๕๘ ตำมกำหนดกำร ประกอบด้วย
นำยณัชวิน คงแย้ม
หัวหน้ำ
นำยศุภชัย ตำทิพย์
ผู้ช่วย
นำยณรงค์ศักดิ์ ปันขัด
ผู้ช่วย
นำยวันชัย แสงดี
ผู้ช่วย
นำยกิตติศักดิ์ นิ่มลพ
ผู้ช่วย
นำยพีรพล นินเป้ำ
ผู้ช่วย
นำยณัชวิน คงแย้ม
ผู้ช่วย
นำยพิษณุ ระหว่ำงปี
ผู้ช่วย

๑๗
นำยชัชวำลย์ วัฒนำ
นำยจักรกฤษณ์ หมอกมืด
นำยศุภกิจ บำรุงศรี

ผู้ช่วย
ผู้ช่วย
ผู้ช่วย

ทั้ ง นี้ มอบหมำยให้ ร องอธิ ก ำรบดี ฝ่ ำ ยกิ จ กำรนั ก ศึ ก ษำและโครงกำรพิ เ ศษ ก ำกั บ ดู แ ล
ให้เป็นไปตำมคำสั่งนี้
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บุญมำก)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร

