
 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 

ที ่๐๐๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรกีฬำระหว่ำงคณะ 

คณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 
------------------------------------ 

  ด้วย ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปะวัฒนธรรม และสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร จะจัด    
โครงกีฬำระหว่ำงคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ ขึ้นในระหว่ำงวันที่ ๑๕ – ๒๐ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดย
ประกอบด้วยกิจกรรมต่ำงๆ อำทิเช่น กำรแข่งขันขบวน กำรแข่นขันกองเชียร์ กำรแข่งขันกีฬำสำกลและกีฬำพ้ืนบ้ำน 
เพ่ือเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่ำงคณะ ณ สนำมกีฬำมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ซึ่งกิจกรรมดังกล่ำวจะเริ่มตั้งแต่
เวลำ ๐๗.๐๐น.- ๒๒.๐๐น. ดังนั้น เพ่ือให้โครงกำรและกิจกรรมดังกล่ำวด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย คณะวิทยำกำรจัดกำร 
จึงมีค ำสั่งเพ่ือมอบหมำยงำนให้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยขบวน มีหน้ำที่ในกำรออกแบบรูปแบบของขบวน และจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ใน
กำรเดินขบวนทั้งหมด ประกอบด้วย 
      ๑. อำจำรย์ศุภโชคชัย นันทศร ี   หัวหน้ำ 
      ๒. นำยวชิรวิทย์  กรรณิกำ  ผู้ช่วย  
      ๓. นำยพนมกร  เขียวเกิด  ผู้ช่วย  (080-5126502) 
      ๔. นำยณัฐพล  ก้อนจ้ำย  ผู้ช่วย  (080-5054347) 
   ๕. นำงสำวอัญชลี อ่อนเทศ   ผู้ช่วย  (099-4905152) 
   ๖. นำยอภิสร  เกตุเนตร  ผู้ช่วย  (084-5935419) 
   ๗. นำงสำวปรัชญำ น้อยผล   ผู้ช่วย  (093-2805180) 
   ๘. นำงสำวจิรำวรรณ ยำแก้ว   ผู้ช่วย  (088-2737590) 
   ๙. นำงสำวทิพยำ  เทพสุวรรณ  ผู้ช่วย  (080-5049565) 
   ๑๐. นำยประทิน  ชื่นบำน   ผู้ช่วย  (088-1466959) 
   ๑๑. นำยสุธน  รอดเขียว  ผู้ช่วย  (099-3810877) 
   ๑๒. นำยระชำนนท์ วงค์แก้ว   ผู้ช่วย  (092-0416329) 
   ๑๓. นำงสำวธนัญญำ จันทศรี   ผู้ช่วย  (094-6391176) 
  ๒. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยฉำก มีหน้ำที่ในกำรออกแบบฉำก จัดหำนั่งร้ำน รวมถึงกำรจัดตั้งฉำก  
ท ำควำมสะอำดแสตนเชียร์ และเก็บฉำกให้เรียบร้อย ประกอบด้วย 
      ๑. อำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ  หัวหน้ำ 
      ๒. อำจำรย์มนตรี  ใจแน่น   ผู้ช่วย 
      ๓. อำจำรย์เอกวินิต พรหมรักษำ  ผู้ช่วย  
   ๔. นำยวชิรวิทย์  กรรณิกำ  ผู้ช่วย 

/๕. นำงสำวกรรณิกำร์..... 



      ๕. นำงสำวกรรณิกำร์ โล่ห์ทอง   ผู้ช่วย  (093-2816241) 
   ๖. นำงสำวนฤนำถ เทศประสิทธิ์  ผู้ช่วย  (093-1873945) 
  ๓. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยกีฬำ มีหน้ำที่ในกำรดูแลกำรซ้อมกีฬำในแต่ละประเภท รวมถึงจัดเตรียมนักกีฬำ
ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันตำมตำรำงกำรแข่งขันกีฬำระหว่ำงคณะ 

    ๓.๑ กำรแข่งขันกีฬำสำกล สำมำรถแบ่งผู้รับผิดชอบกีฬำประเภทต่ำงๆ ได้ดังนี้ 
      ๑. ผู้รับผิดชอบกีฬำวอลเล่ย์บอล ประกอบด้วย 
          ๑. นำงสำวบุษยมำส คงเกิด  หัวหน้ำ 
          ๒. นำยพลวัตร  หนองหลวง ผู้ช่วย (099-2960344) 
         ๓. นำงสำวสมพร  พูลลำภ  ผู้ช่วย (089-7020962) 

   ๒. ผู้รับผิดชอบกีฬำฟุตซอล ประกอบด้วย 
          ๑. อำจำรย์จักรพันธ์ หวำจ้อย  หัวหน้ำ 
          ๒. อำจำรย์เอกวินิต พรหมรักษำ ผู้ช่วย  
          ๓. นำยประกอบ  ตรรกชนชูชัย ผู้ช่วย  (080-8430422) 
    ๔. นำงสำวกัญญำรัตน์ แสงมณ ี ผู้ช่วย  (094-7044037) 

   ๓. ผู้รับผิดชอบกีฬำฟุตบอล ประกอบด้วย 
          ๑. อำจำรย์จักรพันธ์ หวำจ้อย  หัวหน้ำ 
          ๒. อำจำรย์เอกวินิต พรหมรักษำ ผู้ช่วย  
          ๓. นำยอนุชิต  วงค์ษำ  ผู้ช่วย  (062-0236907) 
    ๔. นำงสำวสุดำรัตน์ รอดเล็ก  ผู้ช่วย  (087-7324800) 
      ๔. ผู้รับผิดชอบกีฬำเปตอง ประกอบด้วย 
          ๑. อำจำรย์ฉัตรชัย อินทรประพันธ์ หัวหน้ำ       
          ๒. นำยกฤษฎำ  จักษุสุวรรณ ผู้ช่วย   
          ๓. นำงสำวกัญญำรัตน์ รัตนวรสกุล ผู้ช่วย  (080-5056835) 
      ๕. ผู้รับผิดชอบกีฬำบำสเกตบอล ประกอบด้วย 
          ๑. นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน หัวหน้ำ 
          ๒. นำยพชร  มั่งอะนะ  ผู้ช่วย  (095-6253368) 

   ๖. ผู้รับผิดชอบกีฬำตะกร้อชำย ประกอบด้วย 
          ๑. อำจำรย์มนตรี  ใจแน่น  หัวหน้ำ 
          ๒. นำงสำววิไลพร ชินรำช  ผู้ช่วย  (087-1989149) 
          ๓. นำยประกอบ  ตรรกชนชูชัย ผู้ช่วย  (080-8430422) 
 
 
 

/๗. ผู้รับผิดชอบกีฬำกรีฑำ..... 



      ๗. ผู้รับผิดชอบกีฬำกรีฑำ ประกอบด้วย 
          ๑. อำจำรย์เอกวินิต พรหมรักษำ หัวหน้ำ 
          ๒. นำยศรัณย์  ปำนเผื่อน ผู้ช่วย  (083-1624189) 
          ๓. นำยณัฐพล  คงสมุด  ผู้ช่วย  (091-0283124) 
      ๓.๒ ผู้รับผิดชอบกีฬำพ้ืนบ้ำน มีหน้ำที่ในกำรจัดหำนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำพ้ืนบ้ำน 
ซึ่งจะมีกำรแข่งขันในวันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย 

    ๑. นำยอนุชิต    วงค์ษำ  หัวหน้ำ  (062-0236907) 
   ๒. นายประกอบ  ตรรกชนชูชัย ผู้ช่วย  (080-8430422) 

           ๓. นายสิทธิกร   ขุนพิลึก  ผู้ช่วย  (083-1631593) 
   ๔. นายปรัชญา  อินทโชติ  ผู้ช่วย  (083-9513778) 
    ๕. นายณัฐพล   คงสมุด  ผู้ช่วย  (091-0283124) 
    ๖. นายศรัณย์   ปานเผื่อน ผู้ช่วย  (083-1624189) 

๔. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยสวัสดิกำร มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรว่ำง และอำหำรกลำงวัน น้ ำ น้ ำแข็ง ผ้ำเย็น
ส ำหรับใช้ในวันแข่งขันกีฬำ และระหว่ำงกำรแข่งขันนอกรอบ ประกอบด้วย 
      ๑. อำจำรย์คุณัญญำ  เบญจวรรณ หัวหน้ำ 
      ๒. นำงสำวบุษยมำส  คงเกิด  ผู้ช่วย 
      ๓. นำยวชิรวิทย์   กรรณิกำ ผู้ช่วย 
      ๔. นำยณัฐพล   วรรณ์สุทธะ ผู้ช่วย 
     ๕. นำงสำววริสรำ  ปรำงวิรุฬห์ ผู้ช่วย 
      ๖. นำยพีรวัฒน์   อ่วมสถิตย์ ผู้ช่วย 
      ๗. นำยรุ่ง   มำประดิษฐ์ ผู้ช่วย  (091-8379477) 
   ๘. นำยพูนลำภ   ครองต๊ะ  ผู้ช่วย  (093-1399220) 
    ๙. นำงสำวทิพย์วัลย์  ลี้นะวัฒนำ ผู้ช่วย  (087-5204186) 
   ๑๐. นำงสำวสุลัดดำ  แสงรัสมี  ผู้ช่วย  (084-6246098) 
   ๑๑. นำงสำวแพรชมภู  น้อยด ี  ผู้ช่วย  (088-1618408) 
   ๑๒. นำงสำวสุทธิดำ  คชมิตร  ผู้ช่วย  (090-7439819) 
   ๑๓. นำงสำวสุพัตรำ  เค้ำหัน  ผู้ช่วย  (091-3813945) 
   ๑๔. นำยอัยกำร   ชื้อวัฒนชัย ผู้ช่วย  (082-8801150) 
   ๑๕. นำงสำวอรอุมำ  โพธิ์ชื่น  ผู้ช่วย  (091-1500682) 
   ๑๖. นำงสำวสมสอร  สมศรี  ผู้ช่วย  (087-7297640) 
   ๑๗. นำยสุรศักดิ์   แหลมหลัก ผู้ช่วย  (090-6900441) 
   ๑๘. นำงสำวปรียำภรณ์   สำมำรถกุล ผู้ช่วย  (081-1471550) 

๑๙. นำงสำวนุชฎำพร   ขุนณรงค์ ผู้ช่วย  (084-4913873) 
 

/๒๐. นำงสำวกรกำญจน์..... 



๒๐. นำงสำวกรกำญจน์   มีทอง  ผู้ช่วย  (087-5722536) 
๒๑. นำงสำววันทิวำ   โกสุมำ  ผู้ช่วย  (088-1642060) 
๒๒. นำงสำวจันทรำ   มำน้อย  ผู้ช่วย  (098-4216095) 
๒๓. นำงสำวพรพิมล   น้อยจันทร์ ผู้ช่วย  (090-6800821) 
๒๔. นำงสำวสมฤทัย   ฆำรประเดิม ผู้ช่วย   
๒๕. นำงสำวจันจิรำ   สุขบุตร  ผู้ช่วย  (094-7605655) 

  ๕. ผู้รับผิดชอบฝ่ำยกองเชียร์ และลีคเดอร์ มีหน้ำที่ดูแลกำรฝึกซ้อมกองเชียร์ และลีคเดอร์ รวมถึง
กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับประกวดกองเชียร์ ประกอบด้วย 

      ๑. อำจำรย์ศุภโชคชัย  นันทศรี  หัวหน้ำ 
     ๒. อำจำรย์ยุชิตำ   กันหำมิ่ง  ผู้ช่วย 
      ๓. อำจำรย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว ผู้ช่วย 
      ๔. นำงสำวสุมิตรำ  น้ ำทิพย์  ผู้ช่วย 
   ๕. นำยวชิรวิทย์   กรรณิกำ ผู้ช่วย 
   ๖. นำยณัฐพล   วรรณ์สุทธะ ผู้ช่วย 
   ๗. นำยพรชัย   สังคง  ผู้ช่วย  (088-8120064) 
   ๘. นำยธีรัตม์   จันทร์เจริญ ผู้ช่วย  (080-5053573) 
   ๙. นำยวิษณุ   ฟักกลิ่ม  ผู้ช่วย  (098-9400677) 
   ๑๐. นำงสำวธนภรณ์  เชื้อกูลชำติ ผู้ช่วย  (091-6829326) 
   ๑๑. นำงสำวธนัญพร  สัตย์ชำพงษ์ ผู้ช่วย  (083-6240947) 
   ๑๒. นำงสำวมธุรส  บุญเนียม ผู้ช่วย  (087-5275303) 
   ๑๓. นำงสำวกัญญำรัตน์  สิงห์ใส  ผู้ช่วย  (094-7434679) 
   ๑๔. นำงสำวพรณิษำ  ปุ๊ดหน่อย ผู้ช่วย  (087-2034552) 
   ๑๕. นำยอิทธิพร   พลขันธ์  ผู้ช่วย  (085-6954177) 
   ๑๖. นำงสำวกำญจนำ  สิงห์ทอง  ผู้ช่วย  (097-9345665) 
   ๑๗. นำงสำวทัชชำ  กะมุดชำติ ผู้ช่วย  (089-7080858) 
   ๑๘. นำยวีระ   วัดพ่วงแก้ว ผู้ช่วย  (082-3379597) 
   ๑๙. นำยธนรัตน์   ศรีโฉม  ผู้ช่วย  (081-3519937) 
   ๒๐. นำงสำวปรีญำฬัฐส์  มะนำวหวำน ผู้ช่วย  (083-5564803) 
   ๒๑. นำงสำวสุพรรษำ  สมพงษ ์  ผู้ช่วย  (087-5462593) 
   ๒๒. นำงสำวชื่นฤทัย  จุปะมัดตัง ผู้ช่วย  (091-3835393) 
 
 
 

/๖. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจเช็คชื่อ..... 



  ๖. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจเช็คชื่อนักศึกษำท่ีเข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 
    ๑. นำงสำวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญำ หัวหน้ำ 
 ๒. นำงสำวภำวิณี  ไทยธำนี  ผู้ช่วย   

   ๓. นางสาวกิติยา   จ าปา  ผู้ช่วย 
   ๔. นางสาวขนิษฐา  พิลึก  ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวนพวรรณ  ไตรรัตน์วุฒิปัญญา ผู้ช่วย 
   ๖. นางสาวเจนจิรา  รักษาริกิจ ผู้ช่วย 
   ๗. นางสาววันทนา  อุตโม  ผู้ช่วย 
   ๘. นางสาวพจนา   อ่ิมวงษ์  ผู้ช่วย 
   ๙. นางสาวนฤมล   หอมรื่น  ผู้ช่วย 
   ๑๐. นายพีระศักดิ์  แสงแก้ว  ผู้ช่วย  (080-5073235) 
   ๑๐. นางสาวขจี   พลพรม  ผู้ช่วย  (062-2722925) 
   ๑๑ นางสาวสุภางค์  เกตุแก้ว  ผู้ช่วย  (099-1413053) 
   ๑๒. นางสาวศิริภัทร  อ่ิมโอษฐ์  ผู้ช่วย  (085-4027132) 
  ๗. ฝ่ำยประสำนงำน และประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำทุกชั้นปีทรำบถึงก ำหนดกำร เวลำและสถำนที่ใน
กำรด ำเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม รวมทั้งกำรประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย 

   ๑. ผศ.ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร หัวหน้ำ 
   ๒. นำงสำวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญำ ผู้ช่วย 

๓. นางสาวพัชราวดี  ชูมี  ผู้ช่วย  (091-3914268) 
   ๔. นางสาวธนาภรณ์  เกิดเฉ่ือย ผู้ช่วย  (086-9294791) 
   ๕. นางสาวธนาภรณ์  วังค า  ผู้ช่วย  (084-4019476) 
   ๖. นางสาวสุพิชชา  สุขสมบัติ ผู้ช่วย  (083-9529864) 
   ๗. นางสาววรรณภา  รู้บุญ  ผู้ช่วย  (094-3505193) 
   6. นางสาวกัญญา  ทองเครือ ผู้ช่วย  (082-7875435) 
  ๘. ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรติดตำมและจัดท ำแบบประเมินผลกำรด ำเนินโครงกำรกีฬำระหว่ำงคณะ
รวมทั้งกำรจัดเก็บภำพถ่ำยเพื่อประกอบกำรสรุปผลกำรด ำเนินงำนและประชำสัมพันธ์ประกอบด้วย 
   ๑. นำงสำวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญำ หัวหน้ำ 
   ๒. นำยวัชรินทร์   ปัญญำเสน ผู้ช่วย 
   ๓. นำยณัฐพล   วรรณ์สุทธะ ผู้ช่วย 
   ๔. นำยวชิรวิทย์   กรรณิกำ ผู้ช่วย 
   ๕. นางสาวชนกนันท์  เจริญวงษ ์ ผู้ช่วย  (081-3952701) 
   ๖. นางสาวกัญญารัตน์  รัตนวรสกุล ผู้ช่วย  (080-5056835) 
 
 

/๗. นำยประทิน...... 



   ๗. นายประทิน   ชื่นบาน  ผู้ช่วย  (088-1466955) 
   ๘. นางสาวธนัญญา  จันทศรี  ผู้ช่วย  (094-6391176) 
          

ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ) 

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 
 


