
คำสงโรงเร ียนสาธ ิตมหาวิทยาล ัยพะเยา 
ที่ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต ่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงาน  
ก ิจกรรมค ่ายล ูกเส ือและเด ินทางโกสล ูกเส ือ -  เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 

ประจำป ีการส ืกษา ๒๕๖๓

ดว้ยโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ใตจ้ดักจิกรรมคา่ยลกูเสอืและเดนิทางโกสลกูเสอื -  
เนตรนารี สามญัรุน่ใหญ ่ ประจำปกีารดกิษ'า ๒๕๖๓

เพือ่ใหก้ารดำเนนิกจิกรรมดงักลา่วเปน็โปดว้ยความเรยีบรอ้ยและบรรลวุตัถปุระสงค ์ ฉะนัน้จึง 
อาศยัอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบญัญตัมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกบั ความ 
ในข้อท่ี ๑๔ ตามระเบยีบมหาวทิยาลยัพะเยา วา่ดว้ย การบรหีารโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
แ ต ง่ต ัง้ค ณ ะก รรม ก ารด ำเน นิ ก จิก รรม ค า่ยล กู เส อื แ ล ะ เด นิ ท างโก ส ล กู เส อื -เน ต รน าร  ี สามญั รุน่ใหญ  ่
ประจำปกีารดกิษา ๒๕๖๓ ดงัมรีายนามตอ่โปนี้

คณะกรรมการอ ิานวยการ
๑. ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา ประธานกรรมการ
๒. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.คงดกัที ่ พรอ้มเทพ กรรมการ
๓. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร 
๔. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยวชิาการ 
๕. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยกจิการนกัเรยีน 
๖. ผูช้ว่ยผูอ้ำนวยการฝา่ยประถมดกิษา 
ร๙. นายสรฺยีนต์ เหลอืงตรงกจิ กรรมการและเลขานกุาร 

บุญแฃง ผูช้ว่ยเลขานกุาร

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

๘. นางสาวกานตช่นก

หน้าที่ ๑. ใหด้ำปรกึษาในการดำเนนิโครงการ
๒. ฟจิารณาสนบัสนนุการดำเนนิงานใหล้ลุว่งตามวตัถปุระสงค์

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการฝ ่ายดำเน ินงๆน
๑. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยก'ิจการนกัเรยีน 
๒. นายณฐัภมู ิ จนัทราช
๓. นสิติผเีกประการณว์ชิาเพ ครู 
๔. นายนายสรุยีนต ์ เหลอืงตรงกจิ
๔. นางสาวกานตช์นก บญุแขง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานกุาร 
กรรมการและผูช้ว่ยเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. วางแผนปฏบิตังิานและดำเนนิงานตามแผนใหบ้รรลลุว่ง
๒. ใหด้ำป1 กษาและสนบัสนนุในการจดังานตา่ง6]ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค์

คณะกรรมการฝ ่ายลถานท ี่และความปลอดภ ัย
๑. นายชนมเ์จรญี ชยัรตันส์ริพีงษ์ ประธานกรรมการ
๒. นายคงอมร เหมรัตนรั์กษ์ กรรมการ
๓. นายพชรธชั โชยมงคล กรรมการ
๔. นายณฐ์ภมูิ จนัทราช กรรมการ
๔. นายอภสิทิเ เมอืงมา กรรมการ
๖. นายอธพิงค์ สทัธรรมนวุงค์ กรรมการ
๗. นายอรรถพล คณติชรางภรู กรรมการ
๘. นายสรุยินต์ เหลอืงตรงกจิ กรรมการ
๙. นายณฐิวฒุ ิ พลอาสา กรรมการ
๑๐. นายวฒุเิดช ใจหม่ัน กรรมการ
๑๑. นายเดน่ดนยั ลอืราช กรรมการ
๑๒. นายลรุ'ชา ดวงฟู กรรมการ
๑๓. นายนรนีทรี บวันาค กรรมการ
๑๔. นายอคัเดช สนุทรวรรณ กรรมการ
๑๔. นายคมสนัต์ พรมเผา่ กรรมการ
๑๖. นายโอภาส ยอดยา กรรมการ
๑๗. นสิติผเีกประการณว์ชิาเพ ครู กรรมการ
๑๘. นายเกยีรตคิกัดิ้ ขุนกิจ กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. จดัเตรยีมสถานทีส่ำหรบัการดำเนนิงาน
๒. ดแูลความเรยีบรอ้ยและจดั๓ บสถานทีเ่มือ่เสรจีโครงการ
๓. ดแูลความสงบเรยีบรอ้ยรวมถงึรกัษาความปลอดภยัตลอดการจดักจิกรรม

/คณะกรรมการ...



คณะกรรมการฝ ่ายฐานกิจกรรม
๑. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยกจิการนกัเรยีน ประธานกรรมการ
๒. นายชนมเ์จรญี ชยัรตันส์ริพีงษ์ กรรมการ
๓. นายณฐัภมูิ จนัทราช กรรมการ
๔. นายสวุชิา ดวงฟู กรรมการ
๔. นายนรนีทรี บวันาค กรรมการ
๖. นางพรประภา แสนหลวง กรรมการ
«๙. นายณฐ์วฒุ ิ พลอาสา กรรมการ
๘. นายอภสิทิธี้ เมอืงมา กรรมการ
๙. นางสาวกลุธดิา ฉมิหลา่ กรรมการ
๑๐. นายวฒุเิดช ใจหม่ัน กรรมการ
๑๑. นายเดน่ดนยั ลอืราช กรรมการ
๑๒. นายเกยีรตศิกัดิ้ ชุนกิจ กรรมการ
๑๓. นายวรฒุ วงคเ์ทยึงธรรม กรรมการ
๑๔. นางสาวโพสนิ อินดำ กรรมการ
๑๔. นางสาวทกัษอร จอมมานพ กรรมการ
๑๖. นิสิต£๒ประสบการณว์ชิาชพัครู กรรมการ
๑«๙. นายสรุยีนต์ เหลอืงตรงกจิ กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. ดแูลลกูเสอื -  เนตรนาร ีในการเขา้ฐานกจิกรรม 
๒. ดแูลความเรยีบรอ้ยโนฐานกจิกรรม

คณะกรรมการฝ ่ายส ือและโสต
๑ . นายชลวทิย์ บญุจนัทร์ ประธานกรรมการ
๒. นายคมสนัต์ พรมเผา่ กรรมการ
๓. นายโอภาส ยอดยา กรรมการ
๔. นายณฐัวฒุ ิ พลอาสา กรรมการ
๔. นางสาวกานตพ์ซิชา ศรีใจ กรรมการ
๖. นายกฤษดา เหลืองทองดำ กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. จดัเตรยีมอปุกรณโ์สตทศันปูกรณส์ำหรบัการดำเฉนงาน
๒. ดแูลความเรยีบรอ้ยและจดัเกบิอปุกรณโ์สตทศันปูกรณเ์มือ่เสรจีโครงการ 
๓. จดั๓บบนัทกึภาพ ตลอดการจดัโครงการ

/คณะกรรมการ...



—  (£^—

คณ ะกรรผการฝ ่ายอาหๆรและลว ัลด ิการ
๑. นางสาวขวญัชนก ขำตง ประธานกรรมการ
๒. นางดนิตนา ดูโจ กรรมการ
๓. นางสาวองัคณา ภรีะภาค กรรมการ
๔. นางสาวดนิตนาพร ใจดำ กรรมการ
๔. นางสาวลภสัรดา ใจเอือ้ กรรมการ
๖. นางสาวณฐัณชิา 

๙
เมืองดำ กรรมการ

๗. นางธนยาภรณ ตงเจรญิชย กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. ดแูลความเรยีบรอ้ย ประสานงานดา้นอาหารและสวสัดกิารตา่งทใุนกจิกรรม 
๒. ประสานตดิตอ่อาหารสำหรบัผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม

คณ ะกรรมการฝ ่ายพยาบาล
๑. นางสาวปรางคท์พิย์ คนัทะมาลา ประธานกรรมการ
๒. นางสาวอทุมุพร คักท่ีโ’สกิน กรรมการ
๓. ดร.สทุธาสนิี กตญัญ กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. จดัเตรยีมยา กลอ่งพยาบาลเพือ่ใชใ้นการดำเนนิกจิกรรม

คณะกรรมการฝ ่ายประเม ินผล
๑. นางสาววไิลวรรณ สมใจ ประธานกรรมการ
๒. นางสาวกานตพ์ซิชา ศรีใจ กรรมการ
๓. นางสาวทกัษอร จอมมานพ กรรมการ
๓. นางสาวหทยัรตัน์ เลขสุข กรรมการและเลขานกุาร

หน้าที่ ๑. จดัทำแบบสอบถามประเมนิผลและสรปุผลการดำเนนิกจิกรรม 
๒. แจกและเกบ์แบบประเมนิกจิกรรม

คณะกรรมการฝ ่ายการฝ ็นและพ ัสด ุ
๑. รองผูอ้ำนวยการฝา่ยบรหิาร ประธานกรรมการ
๒. นางอินทนลิ ดนิดากาศ กรรมการ
๓. นางสาวอรอนงค์ เรยีงจติต์ กรรมการ
๔. นางสาวขนษิฐา พรหมวาทย์ กรรมการ
๔. นางสาวกานตช์นก บญุแขง็ กรรมการและเลขานกุาร

/หนา้ที.่



- ๔ -

หน้าที่ รับผดิชอบดแูล จดัทำเอกสารเปกิจา่ยฝน็และพสัด ุ -  อปุกรณใ์นการ 
ดำเนนิโครงการ

ทัง้นี ้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นโป

ส่ัง ณ วันท่ี เดอืน กมุภาพนัธ ์พ.ศ. ๒๕๖๔

dJ-3  C -

(รองศาสตราจารยป์รยีาบนัท ํ แสนโภชนิ)
ผูอ้ำนวยการโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัพะเยา


