
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ท่ี      ๓๙๗๑/๒๕๖๓

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการโครงการกีฬาจัตวาสามัคค ีป ๒๕๖๓

___________________________

เพือ่ใหการจดัการแขงขนักฬีาจตัวาสามคัค ี ประจําปการศกึษา ๒๕๖๓   ระหวางวนัที ่ ๑๔
ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔  ณ ท่ีสนามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสนาม
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปดวยความเรยีบรอย  จึงแตงตัง้คณะกรรมการดําเนนิโครงการ  ดงัน้ี
               ๑.  กรรมการอํานวยการ

๑.๑  รองศาสตราจารย ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว ประธาน

๑.๒  ผูชวยศาสตราจารยธนวัฒน ศรีศิริวัฒน กรรมการ

๑.๓  อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ

๑.๔  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา กรรมการ

๑.๕  อาจารยระยอง กานดอกไม กรรมการ

๑.๖  อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต กรรมการ

๑.๗  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย กรรมการ

๑.๘  อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ

๑.๙  อาจารยนวลมรกต ทวีทอง กรรมการ

๑.๑๐ อาจารยนันทินี นักดนตรี กรรมการ

๑.๑๑ อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

๑.๑๒ อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา กรรมการ

หนาท่ี อํานวยการใหการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค
               ๒.  กรรมการดําเนินการ

๒.๑  อาจารยเสาวณี กานดอกไม ประธาน

๒.๒  อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ

๒.๓  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย  กรรมการ

๒.๔  อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

๒.๕  ผูชวยศาสตราจารยสุวิทย สวางโรจน กรรมการ

๒.๖  อาจารยภาคภูมิ คลายทอง กรรมการ

๒.๗  อาจารยปยะพงษ ทวีพงษ  กรรมการ

๒.๘  อาจารยยุทธนา รัตนสุวรรณ กรรมการ

๒.๑๐  อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี   กรรมการ



๒.๑๑  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม  กรรมการ

๒.๑๒  นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ กรรมการ

๒.๑๓  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ

หนาท่ี ดําเนินการแขงขันกีฬา ประสานงานกรรมการตัดสินกีฬาและจัดเตรียมสนามและ
อุปกรณแขงขันกีฬา
              ๓.  กรรมการกลางตัดสินกองเชียร, ขบวนพาเหรด และกายบริหารประกอบดนตรี

๓.๑.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ประธาน

๓.๒.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ    กรรมการ

๓.๓.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ

๓.๔.  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ

หนาท่ี ใหคะแนนและตัดสิน การประกวดขบวนพาเหรด  การประกวดกองเชียร 
และการประกวดกายบริหารประกอบดนตรี
              ๔.  กรรมการที่ปรึกษาประจําคณะสี
        คณะเมตตา (สีฟา)

๑. อาจารยวรรณา หกประเสริฐ ประธาน

๒. อาจารยมัลลิกา ปาละโชติ กรรมการ

๓. อาจารยศิริพรรณ คลายคลึง กรรมการ

๔. อาจารยสมบัติ อุทาวัน  กรรมการ

๕. อาจารยพรสิรินทร หาเรือนทรง กรรมการ

๖. อาจารยเพ็ญนภา หมีโต กรรมการ

๗. อาจารยชนกนาถ แสงทอง กรรมการ

๘.  อาจารยนัฐปภัสร ทับแอน กรรมการ
        คณะวิริยะ (สีเขียว)

๑. อาจารยนวลมรกต ทวีทอง ประธาน

๒. อาจารยสุมิตรา สุวรรณ  กรรมการ

๓. อาจารยจามร สิริกวรรณะ กรรมการ

๔. อาจารย ดร.บัวลักษณ เพชรงาม กรรมการ

๕. อาจารยภาวิณี รัตนคอน กรรมการ

๖. อาจารยชลธิชา เก็นซ กรรมการ

๗. อาจารยนันทินี นักดนตรี กรรมการ

๘. อาจารยปทมาภรณ แกวคงคา กรรมการ

๙. อาจารยอารยา พักละ กรรมการ

๑๐. อาจารยอัจฉรา วงศสวรรค กรรมการ
        คณะบําเพ็ญประโยชน (สีเหลือง)

๑. อาจารยรุงทิวา พงษจําปา ประธาน

๒. อาจารยพชร วังมี กรรมการ

๓. อาจารยอลงกต วงศศรียา กรรมการ

๔. อาจารยเมธาวีย ศักดิ์ศิษฏพิพัฒน  กรรมการ

๕. อาจารยกิตติพงษ เสนาะสรรพ กรรมการ

๖. อาจารยจารุวัลย พิมผนวช กรรมการ

๗. อาจารยขวัญจิรา โพธ์ิทอง กรรมการ



        คณะความรัก (สีแดง)

๑. อาจารยอริสา สินธุ ประธาน

๒. อาจารยนํ้าผ้ึง ชูเลิศ กรรมการ

๓. อาจารยอริยพล จิวาลักษณ กรรมการ

๔. อาจารยศราวฒิ แยมด ี  กรรมการ

๕. อาจารยนิติ อรามเรืองสกุล   กรรมการ

๖. อาจารยสุเกียรติภูมิ พาชื่น   กรรมการ

๗. อาจารยณัฏฐาภรณ ศรีชนะ กรรมการ

๘. อาจารยสุณิสา เปงมณี กรรมการ

หนาท่ี   ๑. เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการนักเรียนประจําคณะสี

          ๒. ควบคุมดูแลบัญชีรายรับ-จายของคณะสี
          ๓. กํากับดูแลการฝกซอมกีฬาและการเขารวมกิจกรรม

     ๕.  กรรมการสวัสดิการ

๕.๑.  นางสาวสุจินดา นุมเจริญ ประธาน

๕.๒.  นางสุนันท เสมานิตย เจาหนาที่

              ๕.๓.  นางนิ่มนวล อัศวภูมิ  เจาหนาที่

๕.๔.  นางสมพร ศีลี เจาหนาที่

๕.๕.  นางเสวียง วัดสิงห เจาหนาที่

๕.๖.  นางสาวปรียนุช ครุฑบุญยงค เจาหนาที่

๕.๗.  นางสาววินิดา บัวจูม เจาหนาที่

๕.๘  นางสาวเตือนใจ รอดภัย  เจาหนาที่

หนาท่ี จัดสวัสดิการนํ้าดื่ม อาหารวาง บริการประธาน แขกผูมีเกียรติ คณะอาจารย
ในพิธีเปด-ปดและจัดดอกไมสําหรับประกอบพิธีเปดการแขงขัน
              ๖.  กรรมการปฏิคม

๖.๑.  อาจารยสุชาติ นิลสําราญจิต ประธาน

๖.๒. ผูชวยศาสตราจารยธนวัฒน ศรีศิริวัฒน กรรมการ

     ๖.๓.  อาจารยชูฉกาจ ชูเลิศ กรรมการ

๖.๔.  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา กรรมการ

๖.๕.  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย  กรรมการ

๖.๖  อาจารยโสภาพรรณ เวชากุล กรรมการ

หนาท่ี ตอนรับประธานและแขกผูมีเกียรติ
              ๗.  กรรมการฝายปฐมพยาบาล

๗.๑  นางยุวดี จิตรโอวาท ประธาน

๗.๒  นางธิดา สีทองสุข กรรมการ

๗.๓  นางสาววิมล รักรี กรรมการ

๗.๔  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

หนาท่ี   ดูแลการปฐมพยาบาลนักกีฬาและกองเชียร  ตลอดการแขงขัน
              ๘.  กรรมการฝายสถานท่ี

๘.๑  อาจารยระยอง กานดอกไม ประธาน

๘.๒  อาจารยภาคภูมิ คลายทอง กรรมการ

๘.๓  อาจารยปยะพงษ ทวีพงษ กรรมการ



๘.๔  อาจารยณัฐสันต สินธุชัยภาคเสรี   กรรมการ

๘.๕  นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ กรรมการ

๘.๖  นายปกรณ จันสุริยวงศ กรรมการ

๘.๗  นายวงศไกรวิชญ นาคสัมปุรณะ กรรมการ

๘.๗  นายสิทธิชัย กลั่นสุคนธ เจาหนาที่

๘.๘  นายสิวะ ปาจิตต เจาหนาที่

๘.๙  นายรพีภทัร วลยัวรรณา เจาหนาที่

๘.๑๐  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ

หนาท่ี   ๑. จัดตกแตงสถานท่ี พิธีเปด – ปด
          ๒. จัดเครื่องขยายเสียงประจําสนาม

              ๙.  กรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ

๙.๑.  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม  ประธาน

๙.๒.  นายวรพล ไพวิโรจน กรรมการ

๙.๓   นายปกรณ จันสุริยวงศ กรรมการ

๙.๔   นายจิรัฏฐ วิทยวัฒนโชติ กรรมการ

๙.๕  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู   กรรมการ

หนาท่ี   ๑. จัดบริการเครื่องขยายเสียง ประจําสนาม
          ๒. บันทึกภาพกิจกรรม

            ๑๐.  กรรมการฝายการเงิน

๑๐.๑  นางพิมพณัฐชยา นาคสัมปุรณะ ประธาน

๑๐.๒  นางสาวศิวนาท แสงทอง กรรมการ

๑๐.๓  นางสาวณัฐธิดา เปรมปริก กรรมการ

๑o.๔  นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

หนาท่ี   ๑. ดําเนินการเบิกจาย งบประมาณตามโครงการ
          ๒. ควบคุมบัญชีการจายและเอกสารประกอบการเบิกจายตามระเบียบ

            ๑๑.  กรรมการฝายดุริยางค

๑๑.๑  อาจารยธราพงษ ทองกระจาง ประธาน

๑๑.๒  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู  กรรมการ

หนาท่ี จัดเตรียมและฝกซอมวงดุริยางคบรรเลงประกอบพิธี เปด – ปด การแขงขัน
            ๑๒.  กรรมการจัดรางวัลการแขงขัน

๑๒.๑  อาจารยระยอง กานดอกไม ประธาน

๑๒.๒  อาจารยสาวิตรี ผิวงาม  กรรมการ

๑๒.๓  นางสาววรนุช พรมวงศ กรรมการ

๑๒.๔  นางลลิตา ภูมิแกว  กรรมการ

๑๒.๕  นางสาวธิดารัตน มะโนพิน กรรมการ

๑๒.๖  นางสาวสมหญิง มีสมบัติ กรรมการ

๑๒.๗  นางสาววิมล รักรี กรรมการ

๑๒.๘  นางสาวณัฏฐปภาดา กีรติชัยชนิทร กรรมการ

๑๒.๙ นางสาวอารียา โคตวงษา กรรมการ

๑๒.๑o  นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู กรรมการ

หนาท่ี   ๑. จัดเตรียม ถวยรางวัล – เหรียญรางวัล ของท่ีระลึกในการแขงขัน





          ๒. สรุปผลการแขงขันการประกวด ขบวนพาเหรด – กองเชียร-กายบริหาร
ประกอบดนตรี
             ๑๓.  กรรมการฝายพิธีกร

๑๓.๑.  อาจารย ดร.ภูวิชญ ง้ิวลาย  ประธาน

๑๓.๒.  อาจารย ดร.สุดารัตน ศรีมา กรรมการ

หนาท่ี เปนพิธีกรดําเนินการจัดกิจกรรมตามขั้นตอนตลอดกิจกรรม
            ๑๔.  กรรมการยานพาหนะ

๑๔.๑.  นายรพีภัทร  วลัยวรรณนา

หนาท่ี บริการรถตู รับ – สง ประธานในพิธี นักเรียนประสบอุบัติเหตุจากการแขงขัน
 
 



 

-  ๒  -

 

 
 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

  (รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแกว)

ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา
09ธ.ค.63  เวลา 16:08:55  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgA0A-EIANw-A5ADU-AMAAy
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(นางสาวยุวดี จิตรโอวาท)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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