
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๒๑๕๐/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการตรวจรับพัสดุประจําปการศึกษา ๒๕๖๓

___________________________

อาศัยอํานาจตามระเบียบสภาประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวาดวย การรับจายเงิน
โครงการอาหารกลางวัน สําหรับนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๔๒  ระเบียบสภา
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วาดวย การรับ-จายเงินคากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๓ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับจายเงินสื่อการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.๒๕๕๘  ดังนั้นเพื่อใหถูกตองตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป ดังตอไปนี้

๑.      โครงการอาหารกลางวัน
ระดับ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ประถม ๑.อาจารยสามารถ  แสงนอย ๑.อาจารยจุฑารัตน  สิริวิบูลยผล

๒. อาจารยวินิตา  แนประโคน ๒. อาจารยแคทธียา  เจริญสุข
๓. อาจารยณัฐกาญจน แดงทองคํา ๓. อาจารยภัทรา  อุนทินกร
๔. อาจารยสมจิตร  ศรีพนาสณฑ ๔. อาจารยไปรพร  วงศงามใส
๕. อาจารยณัฐณิชา  ทนะไชย ๕. อาจารยนฤมล  หลายประเสริฐพร
๖. นางสาววรรณา บุญประเสริฐ -

มัธยม ๑. อาจารยระยอง  กานดอกไม ๑. อาจารยอริสา  สินธุ
๒. อาจารย ดร.ภูวิชญ  ง้ิวลาย ๒. อาจารยนํ้าผึ้ง ชูเลิศ
๓. อาจารยศราวุฒิ  แยมดี ๓. อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง
๔. อาจารยนวลมรกต ทวีทอง ๔. อาจารยมัลลิกา  ปาละโชติ
๕. นางพิมพณัฐชยา  นาคสัมปุรณะ ๕. อาจารยศุภวรรณ  เพชรอําไพ
- ๖. อาจารยรุงทิวา  พงษจําปา
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-  ๒  -

           
            หนาท่ี  ๑. คณะกรรมการดําเนินงาน ควบคุมดูแลการดําเนินงานจัดซื้อจัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ  ดวย
เงินโครงการอาหารกลางวัน ใหถูกตองตามระเบียบ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อดวยเงินโครงการอาหารกลางวัน  
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใหถูกตองตามระเบียบ

๓. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
 
  ๒.      เงินคากิจกรรมนักเรียน

ระดับ คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ประถม ๑.อาจารยสามารถ  แสงนอย ๑.อาจารยจุฑารัตน  สิริวิบูลยผล

๒. อาจารยวินิตา  แนประโคน ๒. อาจารยแคทธียา  เจริญสุข
๓. อาจารยณัฐกาญจน แดงทองคํา ๓. อาจารยภัทรา  อุนทินกร
๔. อาจารยสมจิตร  ศรีพนาสณฑ ๔. อาจารยไปรพร  วงศงามใส
๕. อาจารยณัฐณิชา  ทนะไชย ๕. อาจารยนฤมล  หลายประเสริฐพร
๖. นางสาววรรณา บุญประเสริฐ -

มัธยม ๑. อาจารยระยอง  กานดอกไม ๑. อาจารย ดร.ภูวิชญ  งิ้วลาย
๒. อาจารยเสาวณี  กานดอกไม ๒. อาจารยอริสา  สินธุ
๓. อาจารยภาคภูมิ  คลายทอง ๓. อาจารยนํ้าผึ้ง  ชูเลิศ
๔. อาจารยปยะพงษ ทวีพงษ ๔. อาจารยศิริพรรณ  คลายคลึง
๕. นางพิมพณัฐชยา  นาคสัมปุรณะ ๕. อาจารยนวลมรกต  ทวีทอง
- ๖. อาจารยรุงทิวา  พงษจําปา

            หนาท่ี  ๑. คณะกรรมการดําเนินงาน ควบคุมดูแลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ  ดวย
เงินคากิจกรรมนักเรียน ใหถูกตองตามระเบียบ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อดวยเงินคากิจกรรมนักเรียน  โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใหถูกตองตามระเบียบ

๓. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
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-  ๓  -

๓. เงินสื่อการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ
ระดับ คณะกรรมการบริหารเงินสื่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มัธยม ๑. รศ.ดร.สมเกียรติ  กอบัวแกว ๑. อาจารย ดร.ภูวิชญ  งิ้วลาย

๒. อาจารยสุชาติ  นิลสําราญจิต ๒. อาจารย ดร. สุดารัตน  ศรีมา
๓. อาจารยระยอง  กานดอกไม ๓. อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม
๔. อาจารยชูฉกาจ  ชูเลิศ ๔. อาจารยจามร  สิริกรรณะ
- ๕. อาจารยพรสิรินทร  หาเรือนทรง
- ๖. อาจารยสาวิตรี ผิวงาม
- ๗. นางสาวลลิตา  สีนากุง

            หนาท่ี  ๑. คณะกรรมการดําเนินงาน ควบคุมดูแลการดําเนินงานจัดซื้อ จัดจาง พัสดุ ครุภัณฑ  ดวย
เงินสื่อการเรียนการสอนโครงการภาคภาษาอังกฤษ ใหถูกตองตามระเบียบ

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อดวยเงินสื่อการเรียนการสอนโครงการภาคภาษา
อังกฤษ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ใหถูกตองตามระเบียบ

๓. ปฏิบัติหนาที่ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๓ เปนตนไป
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)
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