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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  050/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกีฬำประเพณีอำจำรย์และบุคลำกร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่ 1 “มอกล้วยไข่เกมส์” 

------------------------------------------ 
ด้วยสโมสรอำจำรย์ ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ พนักงำนมหำวิทยำลัย พนักงำน

รำชกำรและเจ้ำหน้ำที่บุคลำกร (สอข.) ร่วมกับสโมสรเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร (สจบ.) มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร ได้รับเกียรติเป็นเจ้ำภำพจัดกิจกรรมกีฬำประเพณีสโมสรอำจำรย์และบุคลำกร มหำวิทยำลัย           
รำชภัฏภำคเหนือ ครั้งที่ 1 “มอกล้วยไข่เกมส์” เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคลำกรของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือทั้ง 8 แห่ง ระหว่ำงวันที่ 9 - 11 กุมภำพันธ์ 2561  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำม        
ในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร               
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร ดังต่อไปนี้ 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่ อ ำนวยกำร ประสำนงำนรวมถึงตัดสินวินิจฉัยปัญหำที่ เกิด 
ขึ้นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำวและเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นเกียรติ และสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่บุคลำกร
และผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                     ประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร                                            กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร                                         กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรพิเศษ               กรรมกำร          
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ             กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและบริกำรวิชำกำร                    กรรมกำร 
ประธำนสภำคณำจำรย์                                                  กรรมกำร 
ที่ปรึกษำอธิกำรบดี                                                กรรมกำร 
คณบดีคณะครุศำสตร์                                              กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์                         กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                          กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                                       กรรมกำร 
คณบดีเทคโนโลยีอุตสำหกรรม                                     กรรมกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรแม่สอด   กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ                                  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ            กรรมกำร 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน               กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม                          กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ                    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้              กรรมกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี                        กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง                                                 กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน                                 กรรมกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ                         กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนกำรเงิน                                      กรรมกำร 
นำยกสโมสรอำจำรย์ฯ                                               กรรมกำรและเลขำนุกำร 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
2.1 ฝ่ายประสานงานทั่วไป มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ให้กิจกรรมกำรแข่งขัน

กีฬำประเพณีฯ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์  หัวหน้ำ 
นำงมะลิวัลย์   รอดก ำเหนิด ผู้ช่วย         
นำงมณฑำ   ตะติยะ  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แดนชัย เครื่องเงิน ผู้ช่วย 
อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต ์ ปิ่นจุไร  ผู้ช่วย 
นำงคณำรัตน์   สิริเสถียรวัฒนำ ผู้ช่วย 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้  ผู้ช่วย 
นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์  ผู้ช่วย 
นำงสำวนุจรีย์   สรรคพงษ์ ผู้ช่วย 
นำงสำวธนิสรณ์   สุขพร้อม ผู้ช่วย 
นำงปวีณณัฎฐ์              คงสนำม         ผู้ช่วย 
นำยสันติพงษ์              พุ่มค ำ         ผู้ช่วย 
นำยพีระศักดิ์              แสงแก้ว         ผู้ช่วย 
นำงมำริตำ                     ศรีแก้ว  ผู้ช่วย 
นำงสำวกชพรรณ                 พงษ์พยัคเลิศ ผู้ช่วย 
นำงสำวรัตติกำล                 เรื่อศรีจันทร์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พจนภำ                     เพชรรัตน์     ผู้ช่วย 
นำงสำวสุภำภรณ์                 นุชรุ่งเรือง ผู้ช่วย 
นำงมัลลิกำ                      ปัญญำเทพ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ กลิ่นจันทร์     ประสำนงำน มรภ.นครสวรรค์ 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ  ประสำนงำน มรภ.เพชรบูรณ์ 
อำจำรย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ ประสำนงำน มรภ.พิบูลสงครำม 
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นำยกิตติกร   กล้ำแข็ง  ประสำนงำน มรภ.ก ำแพงเพชร 
นำยอนุชิต   อ่อนเกษ  ประสำนงำน มรภ.เชียงรำย 
นำยณะรำทิ   น้อยม่วง  ประสำนงำน มรภ.อุตรดิตถ์ 
นำงสำวผดุงพร   พันธ์พืช  ประสำนงำน มรภ.ล ำปำง 
นำงสำวสุติมำ   นครเขต  ประสำนงำน มรภ.เชียงใหม่ 

2.2 ฝ่ายประสานงานกีฬา มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนกีฬำแต่ละประเภทกับผู้เข้ำร่วมแข่งขัน
จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงๆ ทั้ง 8 แห่ง เพ่ือให้กำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย
ประกอบด้วย 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ     ปัญญำ         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำฟุตซอล 
อำจำรย์เฉลิม               ทองจอน     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำฟุตซอล 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แดนชัย     เครื่องเงิน     หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำฟุตบอล 
นำยขวัญ              พิกุลทอง     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำฟุตบอล 

          อำจำรย์กำรันต ์             เจริญสุวรรณ     หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำบำสเกตบอล 
          ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์             กระต่ำยทอง     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำบำสเกตบอล 
      อำจำรย์นิติพันธ์             บุตรฉุย         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำวอลเลย์บอล 
      นำงสำวคนึงนิจ              สรรคพงษ ์    ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำวอลเลย์บอล 
      นำงสำวบุษยมำศ             คงเกิด         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำวอลเลย์บอล 

นำงสำวเกศกนก             ไทยแท ้        หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำแชร์บอล     
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ ตันติสันติสม ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำแชร์บอล 

          นำยสัภยำ                 อุ่นแพง         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำตะกร้อ 
นำยมนัส              หล่อทอง     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำตะกร้อ 
นำยกิตติกร              กล้ำแข็ง         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำตะกร้อ 

      นำงมณฑำ              ตะติยะ         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำเปตอง 
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัน         หยวกวัด         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำเปตอง 
      นำยเพ่ง                  วศินวงศ์สว่ำง     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำเปตอง 

อำจำรย์ฉัตรชัย              อินทรประพันธ์   หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำแบดมินตัน 
นำงสำวระพีพร              พุ่มอ่ิม         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำแบดมินตัน 

          นำยภิญญำพัชร์              แฉล้มฉัตร     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำแบดมินตัน 
      อำจำรย์อภิชำต              บวบขม         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำเทเบลิเทนนสิ 
      อำจำรย์ธวชินี              ลำลิน         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำเทเบิลเทนนิส 

อำจำรย์จำรุกิตติ์             พิบูลนฤดม     หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำเทนนิส 
อำจำรย์จินดำพร             อ่อนเกตุ         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำเทนนิส 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย         พวกด ี        หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำสนุกเกอร์ 

      อำจำรย์เอกวุฒิ              โลหะกำรก     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำสนุกเกอร์ 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์     สิริเสถียรวัฒนา   หัวหน้าผู้ประสานงานกีฬากอล์ฟ 

      อาจารย์เอกวินิต              พรหมรักษา     ผู้ช่วยผู้ประสานงานกีฬากอล์ฟ 

          อำจำรย์ทวิโรฒ              ศรีแก้ว         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกรีฑำ 
อำจำรย์ภูมิสิทธิ์              สัจจะหทยำศรม  ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกรีฑำ 
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อำจำรย์อรทัย              บุญเที่ยง         หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำจักรยำน 

      นำยณัฐพล             อนุรักษ์วัฒนะ    ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำจักรยำน 
          อำจำรย์ขวัญฤทัย            ทองบุญฤทธิ์     หัวหน้ำผู้ประสำนงำนกีฬำพ้ืนบ้ำน 
      นำยอธิวัฒน์              ศรีพุก         ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำพ้ืนบ้ำน 
      นำยภูเบศ              ละอินทร์     ผู้ช่วยผู้ประสำนงำนกีฬำพ้ืนบ้ำน 

2.3 ฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่ในกำรเบิกเงิน ท ำบัญชีสรุปรำยรับ – รำยจ่ำย ในกำรจัดกำรแข่งขัน
กีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 
                     นำงสำวนฤมล                      ส่งต่ำย   หัวหน้ำ 

นำงสำวปรำงค์ทิพย์             น้ ำเงินสกุลณี       ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร                      ขุนพิลึก          ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำจิน                      ไกรทอง       ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริรัตน์                      ชิตสุระ            ผู้ช่วย 
นำงสำวเรณู                     ใจหงิม                 ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ                  หอมค ำแหง      ผู้ช่วย 
นำงสำววรำภรณ์                  คล้ำมสถิต           ผู้ช่วย 
นำยธนำกร                      โพธิ์ไกร             ผู้ช่วย 

2.4 ฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม มีหน้ำที่ติดต่อร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มเพ่ือจัดเลี้ยง
รับรองบุคลำกรและผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏต่ำงๆ ทั้ง 8 แห่ง รวมถึงดูแลควำมเรียบร้อย
ของงำนเลี้ยงในพิธีเปิดกำรแข่งขันและในวันจัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย  

นำงสำวเกศกนก   ไทยแท ้         หัวหน้ำ 
อำจำรย์สุภำภรณ์                     หมั่นหำ           ผู้ช่วย 

                     อำจำรย์วรำงค์   รำมบุตร       ผู้ช่วย 
                     อำจำรย์ชลธิชำ   แสงงำม        ผู้ช่วย 
          อำจำรย์ยุชิตำ   กันหำมิง่          ผู้ช่วย 

นำยณะรำทิ              น้อยม่วง          ผู้ช่วย 
นำงสำวคนึงนิจ                        สรรคพงษ์          ผู้ช่วย 
นำงสำวธนิสรณ์                        สุขพร้อม        ผู้ช่วย 
นำงสำวนุจรีย์                          สรรคพงษ์         ผู้ช่วย 
นำยทศพร   ศีลอวยพร        ผู้ช่วย 
นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์          ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์   ศรีวงศ์รำช         ผู้ช่วย 
นำยวิเชษฐ์   เครือวัลย์          ผู้ช่วย 
นำยพีระศักดิ์   แสงแก้ว          ผู้ช่วย 
นำงสำวนิลุบล   รักงำม           ผู้ช่วย 
นำยสันติพงศ์   พุ่มค ำ   ผู้ช่วย 
นำงสำวภัทรวดี   ไกรจันทร์      ผู้ช่วย 
นำงสำวอุทุมพร   สอนบุญเกิด     ผู้ช่วย 

/นำยวิทยำ... 
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นำยวิทยำ   ศรีนรคุตร       ผู้ช่วย 
นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม     ผู้ช่วย 

2.5 ฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา สถานที่และงานจราจร มีหน้ำที่จัดเตรียมสนำมจัดกำรแข่งขัน
กีฬำประเภทต่ำงๆ ตกแต่งสถำนที่ในบริเวณงำนและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนจรำจรในระหว่ำงจัดกำร
แข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย  

2.5.1 ฝ่ายจัดเตรียมสนามกีฬา มีหน้ำที่จัดเตรียมสนำมจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ 
ให้พร้อมส ำหรับกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกด ี        หัวหน้ำ 
อำจำรย์นิติพันธ์   บุตรฉุย         ผู้ช่วย 
อำจำำรย์ทวิโรฒ   ศรีแก้ว         ผู้ช่วย 
อำจำรย์วัลลภ   ทิพย์สุคนธ์     ผู้ช่วย 
อำจำรย์ภูมิสิทธิ์   สัจจหทยำศรม   ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุพล   เพ็ชรบัว  ผู้ช่วย 
นำยเพ่ง    วศินวงษ์สว่ำง ผู้ช่วย 
นำงสำวกชพรรณ   พงษ์พยัคเลิศ ผู้ช่วย 
นำงสำวรัตติกำล   เรื่อศรีจันทร์ ผู้ช่วย 
นำงมำลัย   กลิ่นศรีสุข         ผูช้่วย 
นำยทศพร              ศีลอวยพร     ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์   ศรีวงศ์รำช      ผู้ช่วย 
นำยวทัญญู   สังข์ค ำ        ผู้ช่วย 
นำยณัฐพล              อนุรักษ์วัฒนะ ผู้ช่วย 
นำยอนุวัฒน์              ศรศรี  ผู้ช่วย 
         
2.5.2 ฝ่ายสถานที่และงานจราจร มีหน้ำที่ตกแต่งสถำนที่ในบริเวณงำนเลี้ยงรับรอง สถำนที่

รับประทำนอำหำรกลำงวันในวันจัดกำรแข่งขัน สถำนที่ส ำหรับมอบเหรียญรำงวัล ถ้วยรำงวัล ของที่ระลึก
รวมถึงสถำนที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงำนกีฬำประเพณีฯ และอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนงำนจรำจรในระหว่ำง
จัดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย  

นำยเพ่ง                        วศินวงษ์สว่ำง หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร        ผู้ช่วย 
อำจำรย์อ ำไพ   แสงจันทร์ไทย ผู้ช่วย 
นำงสำวกชพรรณ   พงษ์พยัคเลิศ ผู้ช่วย 
นำงสำวรัตติกำล   เรื่อศรีจันทร์ ผู้ช่วย 
นำงมำลัย   กลิ่นศรีสุข ผู้ช่วย 
นำยทศพร   ศีลอวยพร ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์   ศรีวงศ์รำช ผู้ช่วย 
นำยวทัญญู   สังข์ค ำ  ผู้ช่วย 
นำยณัฐพล   อนุรักษ์วัฒนะ ผู้ช่วย 
นำยอนวุัฒน์   ศรศรี  ผู้ช่วย 

/เจ้ำหน้ำที.่.. 
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เจ้ำหน้ำที่ประจ ำงำนอำคำรสถำนที่   ผู้ช่วย   
นักศึกษำโปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์  ผู้ช่วย 

2.6 ฝ่ายออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขัน จัดเตรียมและเชิญเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล 
ของที่ระลึก สูจิบัตรและระบบสารสนเทศ มีหน้ำที่ ออกแบบตรำสัญลักษณ์กำรแข่งขัน จัดเตรียมและเชิญ
เหรียญรำงวัล ถ้วยรำงวัล ของที่ระลึกและสูจิบัตรรวมถึงระบบสำรสนเทศในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ 
ประกอบด้วย  

        2.6.1 ฝ่ายออกแบบตราสัญลักษณ์การแข่งขัน มีหน้ำที่ ออกแบบตรำสัญลักษณ์กำรแข่งขัน
ส ำหรับกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

  อำจำรย์พิริยะ               กำญจนะคงคำ หัวหน้ำ 
  อำจำรย์นงลักษณ์          จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
  นำงสำวน้ ำทิพย์              ธูปหอม  ผู้ช่วย 
  นำยชุติพงศ ์            วันเสำร์  ผู้ช่วย 

        2.6.2 ฝ่ายจัดเตรียมเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัล ของท่ีระลึกและสูจิบัตร มีหน้ำที่ จัดเตรียม
เหรียญรำงวัล ถ้วยรำงวัล ของที่ระลึกและสูจิบัตรกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ      วีระพันธ์         หัวหน้ำ 
อำจำรย์นงลักษณ์             จันทร์พิชัย     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำทิพย์              ธูปหอม         ผู้ช่วย 

  นำยชุติพงศ ์             วันเสำร์         ผู้ช่วย 
  นำงสำวศิริลักษณ์          เปลี่ยนแสง     ผู้ช่วย 

 
        2.6.3 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีหน้ำที่พัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือบันทึกและแสดงผลกำร

แข่งขันกีฬำประเพณีฯ รวมถึงกำรน ำเอกสำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องในรูปแบบของเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ
อินเตอร์เนต ประกอบด้วย 

ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฏ์           กระต่ำยทอง      หัวหน้ำ 
อำจำรย์นงลักษณ์             จันทร์พิชัย     ผู้ช่วย 
นำงกนกวรรณ               นำคเหล็ก     ผู้ช่วย 
นำงสำวอรปรียำ              ค ำแพ่ง         ผู้ช่วย 
นำยวันเฉลิม               พูนใจสม         ผู้ช่วย 
นำยวิจิตร               โภคำกร         ผู้ช่วย 
นำยธนำวุฒิ               พูนรอดแก้ว     ผู้ช่วย 
นำงสำวพสชนัน              บุญญำสิทธิ์     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำทิพย์              ธูปหอม         ผู้ช่วย 

         นำยชุติพงศ ์             วันเสำร์         ผู้ช่วย 
         นำงสำวศิริลักษณ์          เปลี่ยนแสง     ผู้ช่วย 
         นักศึกษำหลักสูตรเทคโนโลยีสำรสนเทศ         ผู้ช่วย 
 

/นำยณะรำท.ิ.. 
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2.6.4 ฝ่ายเชิญเหรียญรางวัล ถ้วยรางวัลและของท่ีระลึก มีหน้ำที่ เชิญเหรียญรำงวัล ถ้วย

รำงวัลและของที่ระลึกกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 
         นำยณะรำทิ                           น้อยม่วง           หัวหน้ำ 
         อำจำรย์ธนสิทธิ              นิตยะประภำ     ผู้ช่วย 

นำงบุษบำ              เหมือนวิหำร ผู้ช่วย 
อำจำรย์ยุชิตำ              กันหำมิ่ง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธวชินี              ลำลิน  ผู้ช่วย 

                 อำจำรย์จินดำพร                 อ่อนเกตุ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ขวัญฤทัย                 ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
ดร.สุรเชษฐ์                     ตุ้มมี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วรรณวณัช  ด่อนคร้ำม ผู้ช่วย 
อำจำรย์พัตรำภรณ์  อำรีย์เอื้อ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประภัสสร  กลีบประทุม ผู้ช่วย 
อำจำรย์พลอยนัชชำ  เดชะเศรษฐศิริ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชลธิชำ   แสงงำม      ผู้ช่วย 
อำจำรย์พรนรินทร์  สำยกลิ่น  ผู้ช่วย 
นำงสำวอุทุมพร   สอนบุญเกิด     ผู้ช่วย 
นำยอธิวัฒน์   ศรีพุก            ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริลักษณ์  เปลี่ยนแสง       ผู้ช่วย 
นำงผ่องศรี   พิกุลทอง          ผู้ช่วย 
นำงสุภำภรณ์   นุชรุ่งเรือง         ผูช้่วย 
นำงสำวสุมิตรำ   น้ ำทิพย์            ผู้ช่วย 
นำงสำวณัฐรินทร์   พิชิตปัญญำ     ผู้ช่วย 
นำยวัชรินทร์   ปัญญำเสน      ผู้ช่วย 
นำยอมร    วรรณำรักษ์       ผู้ช่วย 
นำยวชิรวิทย ์   กรรณิกำร์         ผู้ช่วย 
นำงสำวสุพัชรี   ท้ำยนำวำ ผู้ช่วย 
นำงสำวบุษยมำศ   คงเกิด           ผู้ช่วย 

2.7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร จัดท ำประกำศเชิญชวนอำจำรย์ คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร 
เจ้ำหน้ำที่ นักกำรภำรโรง เข้ำร่วมกิจกรรม รวมถึงมีหน้ำที่ในกำรให้ข้อมูลประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรจัดงำนแก่
คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร เจ้ำหน้ำที่ นักกำรภำรโรง ในรูปแบบป้ำยโฆษณำ สำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย
รวมทั้งบันทึกเทปวิดีทัศน์ ถ่ำยภำพ กำรติดตั้งเครื่องฉำยจอภำพในระหว่ำงกำรจัดงำน และเป็นพิธีกรบนเวทีใน
ระหว่ำงกำรจัดงำนกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ    ประภัสสร หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศร  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ          บรรจง         ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์             นุชนำรถ  ผู้ช่วย 

  นำงสำววรรณภำ   รอดจันทร์        ผู้ชว่ย 
นำยสมศักดิ์   พูนใจสม ผู้ช่วย 

/นำยวุฒิชัย... 



- 8 - 
   
  นำยวุฒิชัย   ตรุษลักษณ์      ผู้ช่วย 
          อำจำรย์ธัญรดี              บุญปัน         ผู้ช่วย 
          นำงสำวเพชรลดำ         โพธิ์สิงห์         ผู้ช่วย         

อำจำรย์เลเกีย   เขียวดี             ผู้ช่วย 
อำจำรย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปำริชำติ   สำยจันดี ผู้ช่วย 

                     นำยภูเบศ   ละอินทร์ ผู้ช่วย 
  นำยนฤเบศร์   กลัดภิบำล ผู้ช่วย 

2.8 ฝ่ายต้อนรับ มีหน้ำที่ต้อนรับผู้บริหำร อำจำรย์และบุคลำกรที่เข้ำร่วมงำนเลี้ยงต้อนรับใน
งำนกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย         พวกด ี        หัวหน้ำ 
          รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ     วิชชุวรนันท์     ผู้ช่วย 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน         รอดก ำเหนิด     ผู้ช่วย 
          รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์     ผลประเสริฐ     ผู้ช่วย 
         ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ     ชะอุ่มผล     ผู้ช่วย 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์         บุตรพลอย     ผู้ช่วย 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย     ช่อพฤกษำ     ผู้ช่วย 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ    กลิ่นจันทร์     ผู้ช่วย 
          ดร.พิษณุ              บุญนิยม         ผู้ช่วย 
          ดร.กนิษฐำ              ศรีภิรมย์         ผู้ช่วย 
          รองศำสตรำจำรย์สฤษณ์         พรมสำยใจ     ผู้ช่วย 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ     วีระพันธ์         ผู้ช่วย 
          นำงมณฑำ              ตะติยะ         ผู้ช่วย 

2.9 ฝ่ายขบวนพาเหรดและพิธีเปิด/ปิดการแข่งขันการแข่งขัน มีหน้ำที่จัดขบวนพำเหรดเพ่ือ
น ำนักกีฬำเข้ำสู่บริเวณจัดพิธีเปิดกำรแข่งขันและพิธีปิดกำรแข่งขัน รวมถึงกำรจัดและประสำนงำนล ำดับ
ขัน้ตอนพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

    2.9.1 ฝ่ายขบวนพาเหรด มีหน้ำที่จัดขบวนพำเหรดเพ่ือน ำนักกีฬำเข้ำสู่บริเวณจัดพิธีเปิด
กำรแข่งขันและพิธีปิดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

นำยณะรำทิ              น้อยม่วง         หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์      ปิ่นจุไร          ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกวุฒิ              โลหะกำรก     ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนสิทธิ               นิตยะประภำ     ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญำรัตน์           ค ำมี         ผู้ช่วย 
นำยกิตติกร               กล้ำแข็ง         ผู้ช่วย 
นำยอนุวัฒน์                แนไพร         ผู้ช่วย 
นำงสำวสลิตำ                เพชรบูรณ์     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำทิพย์               สิงห์ลอ         ผู้ช่วย 

/นักศึกษำวิชำทหำร... 
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นักศึกษำวิชำทหำร                   ผู้ช่วย 
นักศึกษำสโมสรหอพักนักศึกษำ              ผู้ช่วย 

2.9.2 ฝ่ายพิธีเปิด/ปิดการแข่งขันการแข่งขัน มีหน้ำที่จัดและก ำหนดขั้นตอนพิธีกำรรวมถึง
ประสำนงำนล ำดับขั้นตอนพิธีเปิดและปิดกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

อำจำรย์เลเกีย                เขียวดี          หัวหน้ำ 
ดร.ขวัญชัย                ขัวนำ         ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศรวัส                ศิริ         ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกวุฒิ               โลหะกำรก     ผู้ช่วย 
นำยณะรำทิ               น้อยม่วง         ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนสิทธิ์               นิตยะประภำ     ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี                หลินภู         ผู้ช่วย 
อำจำรย์ไตรรงค์               เปลี่ยนแสง     ผู้ช่วย 
อำจำรย์เมธี                มธุรส         ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญำรัตน์           ค ำมี         ผู้ช่วย 
นำยกิตติกร                กล้ำแข็ง         ผู้ช่วย 
นำยอนุวัฒน์                แนไพร         ผู้ช่วย 
นำงสำวสลิตำ                เพชรบูรณ์     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำทิพย์               สิงห์ลอ         ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำณี                แผนดี         ผู้ช่วย 
นำยกิตติศักดิ์                นิ่มลพ         ผู้ช่วย 
นำยทนงศักดิ์                ก๋ำค ำต๊ะ        ผู้ช่วย 
นำยอัจฉริยะ                งำมงอนคีรี     ผู้ช่วย 
นำงสำวโสรยำ                วรนุช         ผู้ช่วย 
นักศึกษำวิชำทหำร                   ผู้ช่วย 
นักศึกษำสโมสรหอพักนักศึกษำ              ผู้ช่วย 
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ              ผู้ช่วย 

2.10 ฝ่ายเครื่องเสียง ดนตรีและการแสดง มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ดนตรีและกำรแสดง
เพ่ือบรรเลงให้เกิดควำมรื่นเริง สนุกสนำน จัดกำรแสดงในงำนเลี้ยงต้อนรับบุคลำกรและผู้เข้ำร่วมแข่งขัน  
ประสำนงำนให้กับชุดกำรแสดงต่ำงๆ เข้ำร่วมแสดงตำมล ำดับ รวมถึงกำรจัดกำรแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิดงำน
กำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

2.10.1 การแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิด มีหน้ำที่จัดเตรียมกำรแสดงในพิธีเปิดและพิธีปิดงำน
กำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร        หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์     ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย    นันทศร  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ          บรรจง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์             นุชนำรถ        ผู้ช่วย 

/อำจำรย์วิษณุเดช... 
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อำจำรย์วิษณุเดช             นันไชยแก้ว     ผู้ช่วย     
อำจำรย์วีรวรรณ             แจ้งโม้         ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชญำนันท์             ศิริกิจเสถียร     ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุลักษณ์          อำสำสู้         ผู้ช่วย 
นำงสำวธฤษวรรณ          ธรรมสอน     ผู้ช่วย 
นำงสำวสุวลัย              อินทรรัตน์     ผู้ช่วย 
นำงสำวอภิญญำ              แซ่ยั้ง         ผู้ช่วย 
นำงสำวสำยสุณีย์             ผำสุขคิรี         ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกวุฒิ              โลหะกำรก     ผู้ช่วย 
นักศึกษำชมรมทูบีนัมเบอร์วัน              ผู้ช่วย 
 
2.10.2 ฝ่ายการแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับ มีหน้ำที่จัดกำรแสดงในงำนเลี้ยงต้อนรับบุคลำกร

และผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ รวมถึงประสำนงำนให้กับชุดกำรแสดงต่ำงๆ เข้ำร่วมแสดงตำมล ำดับ 
ประกอบด้วย 

นำงมณฑำ              ตะติยะ         หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร          ผู้ช่วย 
นำยอนุชิต              อ่อนเกษ         ผู้ช่วย 
นำงสำวเกศกนก              ไทยแท ้        ผู้ช่วย 
นำงสำวนงนุช              ดวงอ่อน         ผู้ช่วย 
นำยประทีป              เพ็งแจ้ง         ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญำลักษณ์         ศรีณรงค์     ผู้ช่วย 
นำยธำดำ              พรมทับ         ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกวุฒิ                    โลหะกำรก        ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช              ขัตติยะ         ผู้ช่วย 

    2.10.3 ฝ่ายเครื่องเสียงและดนตรี มีหน้ำที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ดนตรีและกำรแสดงเพ่ือ
บรรเลงให้เกิดควำมรื่นเริงสนุกสนำนในงำนเลี้ยงต้อนรับบุคลำกรและผู้เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ 
ประกอบ ด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ    ประภัสสร        หวัหนำ้ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์     ใจวิสุทธ์หรรษำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์มุทิตำ               นำคเมือง     ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุลักษณ์   อำสำสู้        ผู้ช่วย                   
อำจำรย์เอกวุฒิ                    โลหะกำรก        ผู้ช่วย 
อำจำรย์อำทิตยำ             ธำนีรัตน์         ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรชัย              อยู่เกิด         ผู้ช่วย 
อำจำรย์ณัฐพงศ์              บุญครอบ     ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศศิธร              ศิริรัตน์         ผู้ช่วย 

                     นำงสำวสวุลัย   อินทรัตน์          ผู้ช่วย 
                     นำงสำวธฤษวรรณ                    ธรรมสอน     ผู้ช่วย 

/นำงสำวอภิญญำ... 
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  นำงสำวอภิญญำ   แซ่ยั้ง         ผู้ช่วย 

อำจำรย์พจนภำ                     เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
นำยอนุชิต                    อ่อนเกษ           ผู้ช่วย 
นำงสำวสุภำภรณ์                 นุชรุ่งเรือง       ผู้ช่วย 
นำงมำริตำ                     ศรีแก้ว           ผู้ช่วย 
นำงมัลลิกำ                      ปัญญำเทพ        ผู้ช่วย 

 
2.11 ฝ่ายคณะกรรมการตัดสิน มีหน้ำที่ในกำรจัดเตรียมผู้ตัดสิน  ผู้ช่วยผู้ตัดสินและเจ้ำหน้ำที่

สนำมตัดสินกีฬำประเภทต่ำงๆ ในกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 
อำจำรย์นิติพันธ์              บุตรฉุย         หัวหน้ำ 
อำจำำรย์ทวิโรฒ              ศรีแก้ว         ผู้ช่วย 
อำจำรย์วัลลภ               ทิพย์สุคนธ์     ผู้ช่วย 
อำจำรย์ภูมิสิทธิ์              สัจจหทยำศรม ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุพล               เพ็ชรบัว  ผู้ช่วย 
นักศึกษำโปรแกรมพลศึกษำ              ผู้ช่วย 

2.12 ฝ่ายไฟฟ้า แสง เสียง มีหน้ำที่ในกำรจัดระบบไฟฟ้ำ เครื่องเสียง และดูแลจัดระบบไฟฟ้ำ
ประดับบริเวณภำยใน ภำยนอกของสถำนที่ จัดและก ำกับดูแลกำรใช้แสง เสียงในกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ 
ประกอบด้วย 

นำงมะลิวัลย์   รอดก ำเหนิด หัวหน้ำ 
          นำยกิตติ   นุชเทียน  ผู้ช่วย 

นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ         ผู้ช่วย 
นำยจตุรงค์              สีม่วง         ผู้ช่วย 
นำยมนตรี   ประชุม            ผู้ชว่ย 
นำยสุทธีรักษ์              ข ำทอง         ผู้ช่วย 
นำยสุพรรณ              แจงทอง         ผู้ช่วย 
นำยสุวิทย์              เหล่ำสี         ผู้ช่วย 

2.13 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ในกำรจัดสถำนที่จอดรถ ดูแลรักษำควำมปลอดภัยใน
งำนกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

นำยเพ่ง    วศินวงษ์สว่ำง     หัวหน้ำ 
นำงสำวรัตติกำล   เรื่อศรีจันทร์       ผู้ช่วย 
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย                        ผู้ช่วย 

2.14 ฝ่ายยานพาหนะ มีหน้ำที่ในกำรจัดยำนพำหนะตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินงำนฝ่ำยต่ำงๆ 
ในกำรแข่งขันกีฬำประเพณีฯ ประกอบด้วย 

นำงมะลิวัลย์                             รอดก ำเหนิด    หวัหนำ้ 
นำยอภิชำติ                              โตยิ่ง             ผู้ช่วย 
พนักงำนขับรถยนต์ทุกคน                        ผู้ช่วย 

/2.15 ฝ่ายประเมินผล... 
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2.15 ฝ่ายประเมินผล มีหน้ำที่จัดประเมินผลกำรจัดงำนในภำพรวมของกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำ
ประเพณีฯ ประกอบด้วย 
   ดร.สุภำพร              พงศ์ภิญโญโอภำส หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ    ตันติสันติสม      ผู้ช่วย 
          ดร.มณฑำ              หมีไพรพฤกษ์      ผู้ช่วย 
          อำจำรย์เสำวลักษณ ์        ยอดวิญญูวงศ ์     ผู้ช่วย 
          อำจำรย์กนกวรรณ          เขียววัน          ผู้ช่วย 
          อำจำรย์ศิริพร              โสมค ำภำ      ผู้ช่วย 
  นำยทวิช              ปิ่นวิเศษ          ผู้ช่วย 
          นำงสำวชุติมำ              ทอสำร          ผู้ช่วย 
          นำงสำวสุมำภรณ์             บดีรัฐ          ผู้ช่วย 
          นำยเอกลักษณ์              หลิมมงคล      ผู้ช่วย 
          นำยสุรเชษฐ              ขอนทอง      ผู้ช่วย 
 

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม นำยกโมสรอำจำรย์           
ข้ำรำชกำรฯ (สอข.) และนำยกสโมสรเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร (สจบ.) ควบคุมก ำกับกำรด ำเนิ นกิจกรรม         
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 

  

สั่ง  ณ  วันที่  11 มกรำคม พ.ศ. 2561 

                         
(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์   วงษ์บุญมำก) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 


