
คำลังโรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาล ัยพะเยา
ที่ 9 o b o  / ๒ ๙ ะ>๔

เร ื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงาน
โครงการพัฒนาวิน ัย เสริมสร้างอุปนิส ัยพลเมืองสี กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมประซาธิปโตย

ดว้ยงานกจิการนกัเรยีน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยาจดักจิกรรม โรงเรยีนสง่เสรมี 
ประชาธปิใตย ประจำปกึารสกืษา ๒๕๖๓ ณ โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา

เพีอ่ใหก้ารดำเนนิงานโครงการดงักลา่วเปน็โปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลวุตัถปุระสงค ์
ฉะน้ัน จงึอาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๓๕' แหง่พระราชนญัฤJตมิหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ.๒๕'๙๓ 
ประกอบกบัความในขอ้ท'ี ๑ ๙  ตามระเบ ยีบ มห าวทิ ยาลยัพ ะเยา วา่ดว้ย การบรหิารโรงเรยีนสาธติ 
มห าวทิยาลยัพ ะเยา พ.ศ. ๒ ๙๙๙ จงึขอแตง่ต ัง้คณ ะกรรมการดำเนนิการกจิกรรมโรงเรยีนสง่เสรมี 
ประชาธปิโตยตย ดงัมรีายนามตอ่โปนี้

คณ ะกรรมการฝ ่ายอำนวยการ
๑. ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา 
๒. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร 
๓. รองผูอ้ำนวยการฝา่วชิาการ 
๔. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยกจิการนกัเรยีน

ประธานกรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๙. นายคงอมร เหมรีตนรีกษ กรรมการและเลขานกุาร
๖. นางสาวลกสัรดา ใจเอึอ้ กรรมการและผชูวยเลขานกุาร

๑. ใหค้ำปรกึษาในการดำเนนิงาน
๒. ฟจิารณาสนบัสนนุการดำเนนิงานใหส้า์เรจ์ลลุว่งตามวตัถปุระสงค์

/๒.คณะกรรมการดำเนนิงาน...



คณะกรรมการดำเน ินงาน
๑. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยกจิการนกัเรยีน ประธานกรรมการ
๒. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร 
๓. นางอรพิงศ ์ สทัธรรมนวุงศ์
๔. นางสาวทกัษอร จอมมานพ
๔. นางจนิตนา ดูใจ
๖. นายคงอมร เหมรัตนรั์กษ์
๗. นางสาวกานตช์นก บญุแข็ง
๘. นางสาวลภสัรดา ใจเอึอ้
หนาที่ ๑. วางแผนปฏบิตังิาน และดำเนนิงานตามแผนใหบ้รรลลุว่ง 

๒. ประสานงานทัว่ไปเกีย่วกบัการปฏบิตังิานฝา่ยตา่ง'’]

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานกุาร
กรรมการและผชูวยเลขานกุาร
กรรมการและผชูวยเลขานกุาร

คณะกรรมการฝ ่ายต ิดต ่อประลานงาน
๑. นายคงอมร เหมรตันร์กัษ ์ ประธานกรรมการ
๒. องศก์ารนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ กรรมการ
๓. นางสาวลกสัรดา ใจเอือ้ กรรมการและเลขานกุาร
หน้าที่ ๑. ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการดำเนนิโครงการ 

๒. ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยงานอืน่ •} ตามทีไ่หร้บัมอบหมาย

คณ ะกรรมการฝ ่ายเอกลารและประชาล ้มพ ันธ ์
๑. นางสาวลกสัรดา ใจเอือ้ ประธานกรรมการ
๒. องศก์ารนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ กรรมการ
๓. นางสาวกานตช์นก บญุแขง็ กรรมการ
๔. นางสาวกานตฟ์ชิ'ซา ศรีใจ กรรมการและเลขานกุาร
หน้าที่ ๑. จดัทำหนงัสอืราชการตดิตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ 

๒. จดัเตรยีมเอกสารเพือ่ประกอบกจิกรรมตา่ง จุ ในโครงการ 
๓. ประซาสมัพนัธใ์หน้กัเรยีนและบคุลากรทราบถงึวนัเวลา สถานที ่ กำหนดการ 

และจดุประสงคข์องกจิกรรมโครงการผา่นเวบไซตข์องโรงเรยีน 
๔. จดัเกบ็บนัทกึภาพ ตลอดการจดัโครงการ

/คณะกรรมการฝา่ยกจิกรรมกลุม่...



-๓ -
คณะกรรมการฝ ่ายก ิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมน ันทนาการ

๑. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยกจิการนกัเรยีน ประธานกรรมการ
๒. ดร.ตระถลูพนัธ์ ยุชมคู กรรมการ
๓. ดร.ศภุชยั วันประโคน กรรมการ
๔. ดร.ซญานน์นัท์ จิตมกร กรรมการ
๔. นายอรรถพล คณติชรางกรู กรรมการ
๖. นายณฐัจฒุ ิ พลอาสา กรรมการ
๓/. นายอกสิทิ!] เมอืงมา กรรมการ
๘. นายสวุชิา ดวงฟู กรรมการ
๙. นายณฐ้ครู จนัทราช กรรมการ

๑๐. นสิติฝกึประสบการณว์ชิา!!พครู กรรมการ
๑ ๑ .นายคงอมร เหมรัตนรั์กษ์ กรรมการและเลขานกุาร
หนาที่ ๑. จดัftจกรรมนนัทนาการ กจิกรรมละลายพฤตกิรรม กจิกรรมฐาน

๒. ใหค้ำปรกึษา และดแูลความเรยึบรอ้ยในกจิกรรมตา่ง  ๆของนกัเรยีน ม.๔ 
๓. ตดัสนิการนำเลนอกจิกรรมนนัทนาการ ของนกัเรยีน ม.๔

คณะกรรมการฝ ่ายสถานที่และโสตทัศน ูปกรณ ์
๑. นายอธพิงศ ์ สทัธรรมนวุงศ์
๒. นายชลวทิย ์ บญุจนัทร์
๓. นายโอภาส ยอดยา
๔. องศก์ารนกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ

~  * ■

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ

๔. นายคมสนต พรมเผา กรรมการและเลขานกุาร
หน้าที่ ๑. จดัเตรยีมสถานทีแ่ละอปุกรณโ์สตทศันปูกรณส์ำหรบัการคำเนนิงาน

๒. จดัเกบโสตทศันปูกรณเ์มือ่เสรจีโครงการ

คณะกรรมการฝ ่ายสวัสด ิการอาหารและพยาบาล
๑. นางจนิตนา ดูใจ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวโพสนิ อินคำ กรรมการ
๓. นางสาวอทุมุพร ตัก ด้ีโสกิน กรรมการ
(51. นางสาวขวญัชนก ขำตัง้ กรรมการ
๕. นางสาวปรางคท์พิย ์ ตนัทะมาลา กรรมการและเลขานกุาร

/หนา้ที ่ ดแูลความเรยีบรอ้ย...



หน้าที่ ดแูลความเรยีบรอ้ย ประลานงานดา้นอาหารและสวสัดกิารตา่งๆในใครงการ
ตลอดจนการรกัษาพยาบาลเบือ้งดน้ใหก้บัผูเ้ขา้รวมกจิกรรม

คณะกรรมฝ ่ายการเง ิน พ ัสดุและยานพาหนะ
๑. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร ประธานกรรมการ
๒. นางอินทนลิ จนิดากาศ กรรมการ
๓. นางสาวอรอนงค์ เรยีงจติต์ กรรมการ
๔. นางสาวขฉษฐา พรหมวาทย์ กรรมการ
๕. นายฉตัรชยั ม่ังมลู กรรมการ
๖. นางสาวปณุณดา เปลวทอง กรรมการ
ฟ. นางสาวลกสัรดา ใจ เอึอ้ กรรมการและเลขานกุาร
หน้าที่ ๑. รบัลดชอบดแูล จดัทำเอกสารเอกจา่ยเงนิและพสัด ุ-  อุปกรณโ์นการดำเฉนโครงการ 

๒. ดแูลรบัผดิชอบรถ รบั-สง่ นกัเรยีนในการทำกจิกรรม

คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล
๑. นางสาวทกัษอร จอมมานพ ประธานกรรมการ
k). นางสาววไิลวรรณ สมใจ กรรมการ
๓. องคก์ารนกัเรยีนโรงเรยีนสารติฯ กรรมการ

นางสาวหทยัรตัน์ เลขสุข กรรมการและเลขานกุาร
หน้าที่ จดัทำแบบสอบถาม รวบรวม รเีคราะหข์อ้มลู ประเมนิผลและสรปุผลการดำเฉน 

โครงการ

ทัง้นี ้ ท้ังแต่บัดน้ีเป็นด้นไป
ส่ัง ณ วันท่ี 9 0  มนีาคม ๒<£๖๔

&]6(L̂ u3«l-------
(รองศาสตราจารยป์รยีานนัท ์ แสนโภชน์)

ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสา!!ตมหาวทิยาลยัพะเยา


