
 

 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ที่ ๐๕5/๒๕๖1 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร  
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1 

------------------------------------ 
  ด้วย ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม และสโมสรนักศึกษำ คณะวิทยำกำรจัดกำร ก ำหนดจัด
กิจกรรมส่งเสริมประชำธิปไตย และโครงกำรเลือกตั้งนำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖1    
ในวันพุธที่ 19 ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖1 ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษำมีส่วนร่วมตำมระบอบประชำธิปไตย และจัดหำผู้น ำในกำรบริหำรงำนของสโมสรนักศึกษำคณะ
วิทยำกำรจัดกำรนั้น คณะวิทยำกำรจัดกำรจึงมีค ำสั ่งเพื่อมอบหมำยงำนให้รับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 
  ๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรสนับสนุน และให้ค ำปรึกษำเพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
เลือกตั้งเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 
      ๑.๑ อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม  ประธำนกรรมกำร 
   1.2 อำจำรย์พัตรำภรณ์  อำรีเอื้อ  กรรมกำร 
   1.3 อำจำรย์ธัญรดี  บุญปัน  กรรมกำร 
      ๑.4 อำจำรย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ กรรมกำร 
   1.5 นำงสำวสุมิตรำ  หอมอรุณ เลขำนุกำร      
  ๒. คณะกรรมการด าเนินการ ท ำหน้ำที่วำงแผนประสำนงำน จัดกำรประชุม เพ่ือหำรูปแบบวิธีกำร
เลือกตั้งให้เหมำะสมสอดคล้องกับระบบกำรปกครองประเทศ และด ำเนินกำรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
ประกอบด้วย 
      ๒.๑ นำงสำวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญำ ประธำนกรรมกำร 
      ๒.๒ นำยนันท์ธณปกรณ ์  แสงสม  กรรมกำร 
      ๒.๓ นำงสำวสุกัญญำ  ทองสุวรรณ์ กรรมกำร  
      ๒.๔ นำยอุดม   แมลงภู่  กรรมกำร 
   ๒.๕ นำงสำวภัทรำพร  ชูทอง  กรรมกำร 

2.6 นำงสำวชนม์นิกำ  ยำหอม  กรรมกำร 
   ๒.7 นำงสำวสุชำดำ  มำรศรี  เลขำนุกำร 
   ๒.8 นำยสุรศักดิ์   แสงสว่ำง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๓. คณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง ท ำหน้ำทีจ่ัดท ำใบสมัคร ด ำเนินกำรสมัคร จัดวัน เวลำ ให้ผู้รับสมัคร 
หำเสียงกำรเลือกตั้ง จัดท ำป้ำยแนะน ำผู้สมัครทุกทีมวำง ณ จุดที่เหมำะสมในวันเลือกตั้ง สแกนบัตรผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
ประกอบด้วย  
      3.๑ นำยจตุรงค ์   โพลำ  หัวหน้ำ 
   3.2 นำงสำวดวงกมล  กลิ่นทรง  กรรมกำร 
   3.๓ นำงสำวนัทรี  ศรไว  กรรมกำร 
   3.๔ นำงสำวขวัญจิรำ  เอ่ียมชู  กรรมกำร 
   3.5 นำยไชยวัฒน์  ค ำแก้ว  กรรมกำร 

/3.6 นำงสำวฐำปนี.... 
 



   3.6 นำงสำวฐำปนี  ค ำวำส  กรรมกำร 
   7.7 นำงสำวชโลมพร  วัฒนธีระกิจ กรรมกำร 
   3.8 นำงสำวกนกพร  ผำสุข  กรรมกำร 
   3.9 นำงสำวนิจจิรำ    อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ กรรมกำร 
   3.10 นำงสำววนิดำ  พ่ึงมอญ  กรรมกำร 
   3.11 นำงสำวหริญทิพย ์  เผ่ำพลทอง กรรมกำร 

3.12 นำงสำวจริญำ  ทับทอง  กรรมกำร 
   3.13 นำงสำวพรรณิภำ  สีบุ  กรรมกำร 

3.14 นำงสำวกิตติมำ  มั่นกสิกรณ์ กรรมกำร   
   3.15 นำงสำวสุนิษำ  เนินพลับ กรรมกำร 
   3.16 นำงสำวอำรีรัตน์  วงค์เปียง กรรมกำร 

3.17 นำงสำวประกำยกำญ วงค์ยศ  กรรมกำร 
๔. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ ท ำหน้ำที่จัดสถำนที่ในกำรเลือกตั้งในบริเวณที่ก ำหนดไว้ 

จัดหำคูหำกำรเลือกตั้ง หีบบัตร ตำรำงกำรนับคะแนน และจัดโต๊ะสแกนบัตรกำรเลือกตั้ง ประกอบด้วย 
4.1 นำงสำวมินตรำ  พ่ึงเงิน  หัวหน้ำ 
4.2 นำงสำวปนัดดำ  ปิ่นโตนด กรรมกำร 
4.3 นำงสำวกำญจนำ  วงค์หมื่น  กรรมกำร 
4.4 นำงสำววำรุณ ี  มีมุข  กรรมกำร 
4.5 นำงสำวนิสำ   อินทพงษ์ กรรมกำร 
4.6 นำงสำวอรอนงค ์  วงค์เมืองค ำ กรรมกำร 
4.7 นำงสำวธัญญำรัตน์  เมืองนำคิน กรรมกำร 
4.8 นำงสำวจำรุวรรณ  อ่ิมสุวรรณ กรรมกำร 
4.๙ นำงสำวณัฐสุภำ  ประทิน  กรรมกำร 
4.10 นำงสำวธีริศรำ  ปัชชำตรี  กรรมกำร 

   4.11 นำงสำวสุทัศนีย์  ชื่นผล  กรรมกำร 
   4.12 นำงสำวอัปสรลำวัลย ์ ลองเนียม กรรมกำร 
   4.13 นำงสำวน้ ำฝน  บัวปำน  กรรมกำร 
   4.14 นำงสำวอัญชิษฐำ  สืบสมบัติ กรรมกำร 

4.15 นำงสำวตติยำ  ทองเครือ กรรมกำร 
4.16 นำงสำวนำตำลี  แก้ววิชิต  กรรมกำร 
4.17 นำยสุภชัย   เสือสูงเนิน กรรมกำร 
4.18 นำงสำวนิละกรำนต์  พินธุ  กรรมกำร 
4.19 นำยธีระ   จิตต์หำญ กรรมกำร 
 
 
 
 
 

/5. คณะกรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์..... 
 



  ๕. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง จัดท ำ
โปสเตอร์ผู้สมัคร ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเลือกตั้ง จัดเตรียมพิธีกร เครื่องเสียงบนเวที เพ่ือปรำศรัย        
กำรเลือกตั้ง บันทึกภำพ วีดีทัศน์และภำพนิ่ง ประกอบด้วย 

5.1 นำยรัฏฐพิชญ์  นำคบรรณ หัวหน้ำ 
   5.2 นำยชัยวุฒิ   ตุ่นภักด ี กรรมกำร 
   5.3 นำงสำวศศิวิมล  กิจพัตตรำภรณ์ กรรมกำร 
   5.4 นำงสำวรัชนีกร  บ ำรุงศรี  กรรมกำร 
   5.5 นำยจักรพงศ ์  พลกล้ำ  กรรมกำร 
   5.6 นำยจักรกฤษณ์  ศุกร์ดี  กรรมกำร 
   5.7 นำงสำวพรรณรำย  สีเพ่ง  กรรมกำร 
   5.8 นำงสำวเบญจมำศ  ผิวขำว  กรรมกำร 
   5.9 นำยพงศ์ศิร ิ   ข ำมีชะนะ กรรมกำร 
   5.10 นำยวัลย์ธรัตน์  จันทร์มี  กรรมกำร 
  ๖. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล ท ำหน้ำที่จัดท ำเครื่องมือกำรประเมินผลกำรเลือกตั้ง เพ่ือแจกให้
ผู้เกี่ยวข้องประเมินผล และสรุปผลกำรประเมิน พร้อมทั้งจัดท ำรูปเล่มโครงกำร ประกอบด้วย 
      6.1 นำยสหพันธ์   กอสัมพันธ์ หัวหน้ำ 
   6.2 นำยธนพล   ทองหล่อ กรรมกำร 
   6.3 นำงสำวพัชรินทร์  พิโยค  กรรมกำร 
   6.4 นำงสำวปทุมทิพย์  จอนพงษ ์ กรรมกำร 
   6.5 นำงสำวสุภำรัตน์  จันทร์ศรี กรรมกำร 
   6.6 นำงสำวสุปรำณี  คู่สวด  กรรมกำร 
   6.7 นำยปริญญำ   สนิทมำก กรรมกำร 
   6.8 นำงสำวสุนิสำ  พูลสวัสดิ์ กรรมกำร 
   6.9 นำงสำวสนวิธิยำ  ขม้ินแก้ว กรรมกำร 
   6.10 นำยวรพัฒน์  พำม ี  กรรมกำร 

๗. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง ท ำหน้ำที่รับลงทะเบียนกำรเลือกตั้ง ขำนใบลงคะแนน    
กำรนับคะแนนรวม บันทึกผลคะแนนและรำยงำนให้ฝ่ำยบริหำรทรำบเกี่ยวกับผลกำรเลือกตั้งตลอดจนปัญหำและ
อุปสรรคต่ำง ๆ ประกอบด้วย 

7.๑ นำยอุดม   แมลงภู่  หัวหน้ำ 
   7.2 นำยสรุศักดิ์   แสงสว่ำง กรรมกำร 
   7.3 นำงสำวชลติชำ  เพชรทอง กรรมกำร 
   7.4 นำงสำวรุ่งนภำ  สีดำ  กรรมกำร 
   7.5 นำงสำวมัทนำ  ฤทธิ์แก้ว  กรรมกำร 
   7.๖ นำงสำวเกศณ ี  อโนสำ  กรรมกำร 
   7.๗ นำงสำวไอลีน  วงษ์ยะลำ กรรมกำร 
   7.๘ นำงสำวณัฐณิชำ  พัฒนะผล กรรมกำร 
 
 

/7.9 นำงสำวกำญจนำ  สุภำ..... 
 



   7.๙ นำงสำวกำญจนำ  สุภำ  กรรมกำร 
   7.๑๐ นำงสำวธิติมำ  ไพโรจน์  กรรมกำร 
   7.๑๑ นำงสำวศุภำวรรณ  สุขสวัสดิ์ กรรมกำร 
   7.12 นำงสำวสุเมธี  กลิ่นบัว  กรรมกำร 
 

ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
สั่ง ณ วันที่ 29 พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖1 

 
( ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ ) 

คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 


