คําสั่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ที่ ๕๖.๑/๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมทําบุญอุทิศสวนกุศลถวายแด เจาฟามาลินีนภดาราฯ
และ เจาฟานิภานภดลฯ
___________________________
ดวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะจัดพิธที ําบุญอุทิศสวนกุศลถวายแด
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา (สิ้นพระชนม
๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗) และ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟานิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอูทองเขต
ขัตติยนารี (สิ้นพระชนม ๒๙ มกราคม ๒๔๗๘) ซึ่งจะจัดในวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ ๑๓.๐๐ น. ณ หองประชุมสายสวลีภิรมย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถวายเปนพระราชกุศลถวายแดพระองคทาน
เนื่องในวันคลายวันสิ้นพระชนม เพื่อใหโครงการดําเนินไปดวยความเรียบรอยบรรลุตามวัตถุประสงค โรงเรียน
สาธิตฯ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน ดังนี้
๑. คณะกรรมการอํานวยการ
๑.๑ รศ.ดร.สมเกียรติ
กอบัวแกว
ประธาน
๑.๒ ผศ.ธนวัฒน
ศรีศิริวัฒน
กรรมการ
๑.๓ อาจารยวินิตา
แนประโคน
กรรมการ
๑.๔ อาจารยสามารถ
แสงนอย
กรรมการ
๑.๕ อาจารย ดร.ภัทรา
อุนทินกร
กรรมการ
๑.๖ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
กรรมการ
๑.๗ อาจารยอรัญ
สัมดี
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา
๒. อํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
๒. คณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ
๒.๑ คณะกรรมการฝายพิธีการ
๒.๑.๑ อาจารยเพชรพนม
จิตมั่น
หัวหนา
๒.๑.๒ อาจารย ดร.วีรยุทธ
พลายเล็ก
กรรมการ
๒.๑.๓ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ จัดเตรียมและดําเนินการพิธีการบําเพ็ญกุศลตามลําดับขั้นตอน

- ๒ ๒.๒ คณะกรรมการฝายสถานที่
๒.๒.๑ อาจารย ดร.วีรยุทธ
พลายเล็ก
หัวหนา
๒.๒.๒ อาจารยวิษณุ
สมัญญา
กรรมการ
๒.๒.๓ อาจารยพิชัย
นิยมธรรม
กรรมการ
๒.๒.๔ นายโกสุม
พิมพเสน
กรรมการ
๒.๒.๕ นายชาติชาย
เกษมราช
กรรมการ
๒.๒.๖ นางมนทยา
เจริญหลาย
กรรมการ
๒.๒.๗ นางศิริพร
บุญยะลาโภ
กรรมการ
๒.๒.๘ นางสาวปรารถนา
สุขสุกรี
กรรมการ
๒.๒.๙ นางสาวประภาพัชร
จูเมือง
กรรมการ
๒.๒.๑๐ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมและตกแตงสถานที่ โตะหมูบูชา และชุดเกาอี้รับรองแขก
๒. จัดเตรียมเกาอี้ใหเพียงพอสําหรับผูเขารวมกิจกรรม
๓. จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณใหเรียบรอยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
๒.๓ คณะกรรมการฝายการเงิน
๒.๓.๑ อาจารยอรัญ
สัมดี
หัวหนา
๒.๓.๒ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
กรรมการ
๒.๓.๓ นางสาวเกษราภรณ แตงมาก
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. รับเงินและรวบรวมเงินทําบุญจากผูมีจิตศรัทธา
๒. เบิก-จาย คาใชจายที่เกี่ยวของกับกิจกรรม
๓. สรุปรายการรับ-จาย
๒.๔ คณะกรรมการฝายโสตฯ และบันทึกภาพกิจกรรม
๒.๔.๑ อาจารยศิริลักษณ
เลิศหิรัญทรัพย
หัวหนา
๒.๔.๒ อาจารยพิชัย
นิยมธรรม
กรรมการ
๒.๔.๓ นายเจตนา
ศาสตรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณในการบันทึกภาพนิ่งและบันทึกวิีดิทัศน
๒. บันทึกภาพนิ่งและบันทึกวีดิทัศนตลอดกิจกรรม
๓. จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณใหเรียบรอยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
๔. ดูแลและควบคุมเครื่องเสียงใหมีความพรอมในการใชงานตลอดกิจกรรม
๕. เผยแพรภาพกิจกรรมในเว็บไซตและเฟซบุคโรงเรียน

- ๓ ๒.๕ คณะกรรมการฝายสวัสดิการ
๒.๕.๑ อาจารยจุฑารัตน
สิริวิบูลยผล
หัวหนา
๒.๕.๒ อาจารยสลักจิตต
สุขสอาด
กรรมการ
๒.๕.๓ นางสาววรรณา
บุญประเสริฐ
กรรมการ
๒.๕.๔ นางสาวแกมมณี
จีนเอม
กรรมการ
๒.๕.๕ นายบุญเสริม
ชะหนู
กรรมการ
๒.๕.๖ นางสุภาภรณ
เรืองเดช
กรรมการและเลขานุการ
หนาที่ ๑. จัดเตรียมอาหารถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ จํานวน ๑๐ รูป
๒. จัดเตรียมเครื่องดื่มสําหรับแขกผูมารวมงาน
๓. ตอนรับและอํานวยความสะดวกแขกผูมารวมงาน
๔. จัดเตรียมยานพาหนะสําหรับรับ-สงพระสงฆ และจัดซื้อวัสดุ-อุปกรณ
๒.๖ คณะกรรมการควบคุมและดูแลนักเรียน
๒.๖.๑ อาจารยอรัญ
สัมดี

หัวหนา

๒.๖.๒ อาจารยหนึ่งฤทัย
๒.๖.๓ อาจารยบุตรศิรินทร
๒.๖.๔ อาจารยไปรพร

คําหงษา
จิวพานิชย
แสงจันทร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖.๕ อาจารยกัญชริญา
๒.๖.๖ อาจารยพิมปไพ
๒.๖.๗ อาจารย ดร.วีรยุทธ

พรมแพน
จิ๋วแพ
พลายเล็ก

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖.๘ อาจารยณัฐนิชา
๒.๖.๙ อาจารยณฐพล
๒.๖.๑๐ อาจารยทิพวรรณ

ทนะไชย
อยูเปนสุข
พัฒนชนะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖.๑๑ อาจารยสุภารณี
๒.๖.๑๒ อาจารยนฤมล

สาระสา
กรรมการ
หลายประเสริฐพร กรรมการ

- ๔ ๒.๖.๑๓ อาจารยจารุณี

ศุภชาต

กรรมการ

๒.๖.๑๔ อาจารยฐิติมา
๒.๖.๑๕ อาจารยณัฐวุฒิ
๒.๖.๑๖ อาจารยวิษณุ

ชีวินวรศักดิ์
จิโนวัฒน
สมัญญา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖.๑๗ อาจารยณัฐกาญจน
๒.๖.๑๘ อาจารยจุฑารัตน
๒.๖.๑๙ อาจารยสมจิตร

แดงทองคํา
สิริวิบูลยผล
ศรีพนาสณฑ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖.๒๐ อาจารยแคทธียา
๒.๖.๒๑ อาจารยสลักจิตต
๒.๖.๒๒ อาจารยศิริลักษณ

เจริญสุข
สุขสอาด
เลิศหิรัญทรัพย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

๒.๖.๒๓ อาจารยสุธิรา
ทรัพยเจริญ
กรรมการ
๒.๖.๒๔ อาจารยภาวิณี
โสระเวช
กรรมการ
หนาที่ ๑. ควบคุมและดูแลความเรียบรอยของนักเรียนจนเสร็จสิ้นพิธี
๒.๗ คณะกรรมการฝายประเมินผล
๒.๗.๑ อาจารยกัญชริญา
พรมแพน
๒.๗.๒ นางสาวสุภัตรา
กรุดแกว
๒.๗.๓ นางสาวเหมือนขวัญ จรงคหนู
๒.๗.๔ นางสาววชิราภรณ ณ พล
หนาที่ ๑. ออกแบบประเมินผล
๒. แจกและรวบรวมแบบประเมินผล
๓. สรุปและรายงานผลประเมิน

หัวหนา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

(รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)
ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา
09ธ.ค.63 เวลา 21:05:04 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NABGA-DUAOA-AyADI-ANQA2

รับทราบ

(นายอรัญ สัมดี)
รองผูอํานวยการฝายบริหารฝายประถม
17ธ.ค.63 เวลา 05:01:45 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RABCA-DQAMg-BCADY-AMABB

รับทราบ

(นางสาวภาวิณี โสระเวช)
อาจารย โรงเรียนประถมสาธิต
17ธ.ค.63 เวลา 08:02:18 Non-PKI Server Sign
Signature Code : NwAxA-EEANg-BEADE-ANgAy

(นางสาวศิริลักษณ เลิศหิรัญทรัพย)
อาจารย
18ธ.ค.63 เวลา 10:20:39 Non-PKI Server Sign
Signature Code : RgBEA-DUARA-AyADI-ARQBF

