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ประกาศมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั วทิยาเขตแพร� 
เรื่อง แต�งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (MCU Phrae Congress ll) 

เรื่อง พทุธนวัตกรรมกับการพฒันาสังคมอย�างยั่งยนืยุค New Normal 
(Buddhist innovation and sustainable social development in New Normal) 

******************************* 
 

เพ่ือใหGการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี ๒ MCU Phrae Congress II (Buddhist 
innovation and sustainable social development in New Normal) วันเสารKท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร�เปPนไปดGวยความเรียบรGอย มีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงคKตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ แห�งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๔๐ จึงแต�งต้ังคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (MCU Phrae Congress ll)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� ประกอบไปดGวย :  

 

คณะกรรมการที่ปรกึษา 
 ๑. สมเด็จพระมหาธีราจารยK ประธานสภาวิทยาเขตแพร�  ประธานท่ีปรึกษา 
 ๒. พระเทพเวที,รศ.ดร.  รองอธิการบดีฝ]ายกิจการนิสิต   

เจGาคณะภาค ๖    ท่ีปรึกษา 
๓. พระราชป̂ญญาภรณK,ดร. รองเจGาคณะภาค ๖   ท่ีปรึกษา 

 ๔. พระอุดมบัณฑิต,ดร.   รองเจGาคณะภาค ๖    ท่ีปรึกษา 
  ๕. พระโกศัยเจติยารักษK,ดร. รองเจGาคณะจังหวัดแพร�   ท่ีปรึกษา 
 ๖. เจGาคณะอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดแพร�     ท่ีปรึกษา 
 ๗. รองเจGาคณะอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดแพร�    ท่ีปรึกษา 
 ๘. เจGาคณะตําบล และเจGาอาวาสทุกวัดในจังหวัดแพร�   ท่ีปรึกษา 
 ๙. ผูGว�าราชการจังหวัดแพร�      ท่ีปรึกษา 
 ๑๐. นายกองคKการบริหารส�วนจังหวัดแพร�     ท่ีปรึกษา 

๑๑. นายกองคKการบริหารส�วนตําบลแม�คํามี     ท่ีปรึกษา 
๑๒. สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร�     ท่ีปรึกษา 
๑๓. วัฒนธรรมจังหวัดแพร�      ท่ีปรึกษา 
๑๔. ศึกษาธิการจังหวัดแพร�      ท่ีปรึกษา 
๑๕. ผูGอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร� เขต ๑ ท่ีปรึกษา 
๑๖. ผูGอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร� เขต ๒ ท่ีปรึกษา 
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๑๗. ผูGอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร�  ท่ีปรึกษา 
 ๑๘. ผูGอํานวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร� ท่ีปรึกษา 
 ๑๙. คณะกรรมการสภาวิทยาเขตแพร�      ท่ีปรึกษา 
 ๒๐. คณะกรรมการประจําวิทยาเขตแพร�      ท่ีปรึกษา 
 ๒๑. คณะกรรมการประจําวิทยาลัยสงฆKแพร�     ท่ีปรึกษา 
 ๒๒. คณะกรรมการประจําสํานักวิชาการวิทยาเขตแพร�    ท่ีปรึกษา 
 ๒๓. คณะอนุกรรมการการเงินและทรัพยKสินประจําวิทยาเขตแพร�   ท่ีปรึกษา  
 ๒๔. คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลประจําวิทยาเขตแพร�   ท่ีปรึกษา 
มีหนGาที ่ใหGคําปรึกษาในการดําเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (MCU Phrae Congress ll) 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 

 

 คณะกรรมการอาํนวยการ 
  ๑. รองอธิการบดี       ประธานคณะกรรมการ 
 ๒. ผูGอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตรK    รองประธานกรรมการ 
 ๓. ผูGช�วยอธิการบดีฝ]ายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
 ๔ ผูGอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแพร�    กรรมการ 
 ๕. ผูGอํานวยการวิทยาลัยสงฆKแพร�      กรรมการ 
 ๖. ผูGช�วยอธิการบดีฝ]ายบริหารท่ัวไป     กรรมการ 
 ๗. ผูGช�วยอธิการบดีฝ]ายวิชาการ     กรรมการ 
 ๘. คณะสงฆKจังหวัดแพร�      กรรมการ 
 ๙. กลุ�มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร� กรรมการ 
 ๑๐. นายกองคKการบริหารส�วนจังหวัดแพร�    กรรมการ 
 ๑๑. ผูGอํานวยการสํานักงานทGองถ่ินจังหวัดแพร�   กรรมการ 
  ๑๒. ผูGอํานวยการสํานักวัฒนธรรมจังหวัดแพร�   กรรมการ 
 ๑๓. ผูGอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร�  กรรมการ 
 ๑๔. ผูGอํานวยการสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยKจังหวัดแพร�  กรรมการ 
 ๑๕. หัวหนGาสํานักงานปfองกันและปราบปรามทุจริตแห�งชาติประจําจังหวัดแพร� กรรมการ 
 ๑๖. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม�โจGแพร�-เฉลิมพระเกียรติ  กรรมการ 
 ๑๗. ผูGอํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีแพร�  กรรมการ 
 ๑๘. ผูGอํานวยการวิทยาลัยชุมชนแพร�    กรรมการ 
 ๑๙. นายกองคKการบริหารส�วนตําบลแม�คํามี    กรรมการ 
 ๒๐. ผูGอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรKมหาบัณฑิต มจร.วิทยาเขตแพร�    กรรมการ 
 ๒๑. ผูGอํานวยการหลักสูตรรัฐศาสตรKมหาบัณฑิต มจร.วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
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๒๒. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร.วิทยาเขตแพร� กรรมการ 

 ๒๓. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา มจร.วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
 ๒๔. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มจร.วิทยาเขตแพร�  กรรมการ 
 ๒๕. ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรK มจร.วิทยาเขตแพร�  กรรมการ 
 ๒๖. ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรK มจร.วิทยาเขตแพร�  กรรมการ 
 ๒๗. ผูGอํานวยการสํานักวิชาการวิทยาเขตแพร�   กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๘. ผูGอํานวยการส�วนสนับสนุนวิชาการ    กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 ๒๙. พระมหาฐิติพงษK วรทสฺสี     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 ๓๐. พระณฐกร ณฏmฐกโร      กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 ๓๑. นางวลัยพรรณ อินเต็ม     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 

  

มีหนGาที ่กํากับดูแลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (MCU Phrae Congress ll) จัดทําหนังสือวิชาการ 
 หนังสือท่ีระลึก และสูจิบัตร เพ่ือเผยแพร� 
 

 

 คณะกรรมการดาํเนนิการ 
  ๑. ผูGอํานวยการสํานักวิชาการวิทยาเขตแพร�    ประธานกรรมการ  
 ๒. ผูGอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแพร�    รองประธาน  
 ๓. หัวหนGาศูนยKวิจัยเวียงโกศัย มจร วิทยาเขตแพร�   รองประธาน  
 ๔. ผูGอํานวยการวิทยาลัยสงฆKแพร�     กรรมการ 
 ๕. ผูGอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย     กรรมการ 
 ๖. ผูGอํานวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
 ๗. ผูGอํานวยการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต มจร วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
 ๘. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา มจร วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
 ๙. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา มจร วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
 ๑๐. ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  มจร วิทยาเขตแพร� กรรมการ 
 ๑๑. ประธานหลักสูตรสาขาวิชารัฐศาสตรK มจร วิทยาเขตแพร�  กรรมการ 
 ๑๒. ประธานหลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตรK มจร วิทยาเขตแพร�  กรรมการ 
 ๑๓. คณาจารยKประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร    กรรมการ 
 ๑๔. บุคลากร มจร วิทยาเขตแพร�     กรรมการ 
 ๑๕. ผูGอํานวยการส�วนสนับสนุนวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ  
 ๑๖. นักวิเคราะหKนโยบายและแผน              กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ  
 ๑๗. พระอธิการศักด์ิดา ฉนฺทโก,ดร.     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ   
 ๑๘. พระสมพงศK มหาปุoฺโญ     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ  
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 ๑๙. พระมหาฐิติพงษK วรทสฺสี     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 ๒๐. พระณฐกร ณฏmฐกโร      กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 

๒๑. นางสาวพัฒนKนรี อัฐวงศK      กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ  
 ๒๒. นางวลัยพรรณ อินเต็ม     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
  

มีหนGาที่ ดําเนินการจัดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี๒ (MCU Phrae Congress ll) ใหGเปPนไปดGวยความ
เรียบรGอย บรรลุวัตถุประสงคKของมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการฝ]ายวชิาการและสจูบิตัร 
 ๑. ผูGอํานวยการส�วนสนับสนุนวิชาการ    ประธานกรรมการ 
 ๒. รองผูGอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตแพร�    รองประธาน 
 ๓. พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.    รองประธาน 
 ๔. รศ.ฉวีวรรณ สวุรรณาภา     กรรมการ 
 ๕. ผศ.ดร.สายันหK อินนันใจ     กรรมการ 
 ๖. พระอนุสรณK กิตฺติวณฺโณ,ดร.      กรรมการ 
 ๗. นายธีรวัฒนK จันทรKจํารัส      กรรมการ 
 ๘. นายปุญวีรยK มงคลพิพัฒนKพร     กรรมการ 
 ๙. นายอภิชา สุขจีน      กรรมการ 
 ๑๐. พระอธิการศักด์ิดา ฉนฺทโก,ดร.    กรรมการและเลขานุการ 
 ๑๑. พระมหาฐิติพงษK วรทสฺสี      กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 ๑๒. พระณฐกร ณฏmฐกโร      กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 ๑๓. นายจักริน ป̂ญญาหาญ     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
  

มีหนGาที่  รวบรวมบทความวิจัย บทความวิชาการ และจัดทําสูจิ บัตร เ พ่ือเผยแพร� ในการจัดการประชุม                   
วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี๒ (MCU Phrae Congress ll) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร� 
 

คณะกรรมการฝ]ายสถานทีแ่ละเครือ่งเสยีง เทคโนโลย ี
  ๑. นายธีรวัฒนK ผัดผ�อง       ประธานกรรมการ 
  ๒. นายกริช อินเต็ม       รองประธานกรรมการ 
  ๓. ผศ.ป̂ญญา สุนันตา       กรรมการ 
  ๔. นายเฉลิมศักด์ิ ข�มอาวุธ       กรรมการ   
  ๕. นายธัชชัย สมปาน       กรรมการ 
  ๖. บุคลากร มจร วิทยาเขตแพร�                     กรรมการ 
  ๗. คณะกรรมการองคKกรนิสิตฝ]ายบรรพชิต    กรรมการ 
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  ๘. คณะกรรมการองคKกรนิสิตฝ]ายคฤหัสถK    กรรมการ  
  ๙. นายอดินันทK สุวรรณรัตนK       กรรมการและเลขานุการ   
   

 มีหนGาที ่จัดเตรียมสถานท่ี เครื่องเสียงและการถ�ายทอดสัญญาณระบบออนไลนK 
 

คณะกรรมการฝ]ายประชาสัมพันธK  
  ๑. พระครูโฆษิตสังฆพิทักษK,ดร.      ประธานกรรมการ 
  ๒. รศ.ดร.รวีโรจนK ศรีคําภา      รองประธานกรรมการ 
  ๓. พระอธิการศักดิธัช สํวโร,ดร.      กรรมการ 
  ๔. พระอธิการศักด์ิดา ฉนฺทโก,ดร.      กรรมการ 
  ๕. ผศ.ดร.นวัชโรจนK อินเต็ม      กรรมการ 
  ๖. ผศ.สุพจนK แกGวไพฑูรยK        กรรมการและเลขานุการ 
 

 มหีนGาที ่ประชาสัมพันธKและเปPนพิธีกร การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี๒ (MCU Phrae Congress ll)  

 
คณะกรรมฝ]ายสถานทีแ่ละจดันิทรรศการ 

 ๑. พระครูสุนทรธรรมนิทัศนK,ผศ.ดร.    ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.สุพจนK แกGวไพทูรยK      รองประธานกรรมการ 
๓. ผศ.ดร.สมจิต ขอนวงคK      รองประธานกรรมการ 
๔. นายกริช อินเต็ม      กรรมการ 
๕. พระครูโสภณกิตติบัณฑิต,ผศ.ดร.    กรรมการ 
๖. พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.     กรรมการ 
๗. พระอธิการศักดิธัช สํวโร,ดร.     กรรมการ 
๘. รศ.ฉวีวรรณ สวุรรณาภา     กรรมการ 
๙. ผศ.ดร.สายัณหK อินนันใจ     กรรมการ 
๑๐. ผศ.ดร.อรอนงคK วูวงศK     กรรมการ 
๑๑. พระอนุสรณK กิตติวณฺโณ,ดร.     กรรมการ   
๑๒. ผศ.ดร.พรหมเรศ แกGวโมลา      กรรมการ 
๑๓. นายอุเทน สุขท่ัวญาติ     กรรมการ 
๑๔. นายธนนันทK คุGมถ่ินแกGว     กรรมการ 
๑๕. ผศ.ป̂ญญา สุนันตา      กรรมการ 
๑๖. นายกิติศักด์ิ วิมล      กรรมการ 
๑๗. นายอภิชา สุขจีน      กรรมการ 
๑๘. รศ.ดร.รวีโรจนK ศรีคําภา     กรรมการและเลขานุการ 



๖ 
 

๑๙. คณะกรรมการนิสิต มจร.วิทยาเขตแพร� ฝ]ายบรรพชิตและฝ]ายคฤหัสถK  กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 

มีหนGาที ่จัดนิทรรศการเก่ียวกับประวัติวิทยาเขตแพร� ของคณาจารยKและการเรียนการสอนของแต�ละสาขาวิชา 
 ผลงานดGานบริการวิชาการ ดGานการเรียนการสอน ดGานการวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

คณะกรรมการฝ]ายปฏคิม 
  ๑. พระครูสุนทรธรรมนิทัศนK,ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุขุม กันกา       รองประธาน 
 ๓. พระอธิการศักดิธัช สํวโร,ดร.      กรรมการ 
 ๔. พระธงชัย วชิรญาโณ,ดร.      กรรมการ 
  ๕. รศ.พูนทรัพยK เกตุวีระพงศK      กรรมการ 
 ๖. รศ.ฉวีวรรณ สวุรรณาภา      กรรมการ 
 ๗. ผศ.ดร.อรอนงคK วูวงคK      กรรมการ 
 ๘. ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงคK      กรรมการ 
 ๙. ผศ.สุพจนK แกGวไพฑูรยK       กรรมการ 
 ๑๐. ดร.ธาดา เจริญกุศล       กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนGาที่ ประสานงานและใหGการตGอนรับผูGเขGาร�วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (MCU Phrae Congress ll) 
 

คณะกรรมการฝ]ายลงทะเบยีน 
๑. พระอธิการศักดิธัช สํวโร,ดร.     ประธานกรรมการ 
๒. พระมหาฐิติพงษK วรทสฺสี     รองประธานกรรมการ 
๓. พระวุฒิชัย ขนฺติพโล       กรรมการ 
๔. นางสาวพิราวรรณ จักรKคํา     กรรมการ 
๕. นางวลัยพรรณ อินเต็ม      กรรมการ 
๖. พระอธิการศักด์ิดา ฉนฺทโก,ดร.      กรรมการและเลขานุการ 
๗. พระสมพงศK มหาปุoฺโญ     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
๘. พระมหาชนินทรK อธิวโร      กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
๙. นางสาวพัชรวรรณ สวสัดี     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 

 มีหนGาที่ รับลงทะเบียน  ผูGเขGาร�วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ๒ (MCU Phrae Congress ll)  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร�มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 วิทยาเขตแพร� 
 
 



๗ 
 

คณะกรรมการฝ]ายการเงนิและบญัช ี
  ๑. พระครูสิทธิชยาภิรัต,ดร.  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา  กรรมการ 
 ๓. นางสาวพัชรวรรณ สวสัดี  กรรมการ 
 ๔. นางสาวฐิตารียK วงศKสูง  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนGาที่ ทําบัญชีรายรับ-รายจ�าย การส�งบทความเผยแพร� ในการสัมมนาวิชาการ พรGอมท้ังจัดรูปเล�มสรุปรายรับ-
รายจ�าย 
 

คณะกรรมการประเมนิผลฯ และจดัทําเกยีรตบิัตร 
 ๑. ผศ.ชลธิชา จิรภัคพงคK  ประธานกรรมการ 
 ๒. ผศ.ป̂ญญา สุนันตา  กรรมการ 
 ๓. นางสาวพัฒนKนรี อัฐวงศK  กรรมการ 
 ๔. นายปุญยวีรK มงคลพิพัฒนKพร  กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนGาที ่ประเมินผลการจัดงานฯ และจัดทําเกียรติบัตรแก�ผูGร�วมเขGาร�วมงาน  
 

คณะกรรมการฝ]ายบรกิารอาหาร/น้าํดื่ม 
๑. พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวฐิตารียK วงศKสูง      รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพรสวรรคK สุขไมตรี      กรรมการ 
๔. ดร.เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล      กรรมการ 
๕. นายกริช อินเต็ม      กรรมการ   
๖. นางสาวสุพิชญา กันกา      กรรมการ 
๗. นางสาวนพรัตนK รัตนKวงศK     กรรมการ 
๘. นางสาวพิราวรรณ จักรKคํา     กรรมการ 
๙. นางสาวพัฒนKนรี อัฐวงศK      กรรมการ 
๑๐. นางสาวธันยKธีรา ธรรมจกัร     กรรมการ  
 ๑๑. นางวลัยพรรณ อินเต็ม     กรรมการ 
๑๒. นางจุฑาธิป ผัดผ�อง       กรรมการ 
๑๓. นางสาวปrยาวัน เหมืองหมGอ     กรรมการ  
๑๔. นางแสงหลGา ดาวหาญ      กรรมการ 
๑๕. นางสาวกุณฑิกา สุคันธมาลา     กรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวพัชรวรรณ สวสัดี     กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
 

มีหนGาที ่อํานวยความสะดวกดGานอาหาร/น้ําด่ืมและอ่ืน ๆ สําหรับแขกผูGมีเกียรติและผูGมาร�วมงาน 



๘ 
 

คณะกรรมการฝ]ายพยาบาล 
  ๑. ดร.ธาดา เจริญกุศล      ประธานกรรมการ 
  ๒. พระครูปริยัติวรากร,ผศ.ดร.      รองประธานกรรมการ 
  ๓. โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ (รพ.สต.) ตําบลแม�คํามี  กรรมการ 
  ๔. อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บGาน (อสม.) ตําบลแม�คํามี กรรมการ 
  ๕. ผศ.สุพจนK แกGวไพฑูรยK      กรรมการและเลขานุการ 
  ๖. นางสาวสุพิชญา กันกา       กรรมการและผูGช�วยเลขานุการ 
         เลขานุการ 
 

มีหนGาที ่จัดเตรียมยาสามัญประจําบGานใหGพรGอม ใหGการปฐมพยาบาลผูGเขGาร�วมงาน และนําผูGป]วยส�งโรงพยาบาลกรณีเกิด
อุบัติเหตุ 
 

คณะกรรมการฝ]ายรักษาความปลอดภยั 
 ๑. นายกริช อินเต็ม       ประธานกรรมการ 
 ๒. ผศ.ดร.สายัณหK อินนันใจ     รองประธานกรรมการ 

 ๓. ชุดรักษาความปลอดภัยหมู�บGาน (ชรบ.) บGานหนองหGา  กรรมการ 
 ๔. นายธัชชัย สมปาน      กรรมการ 
 ๕. นายมงคล มานพกวี      กรรมการและเลขานุการ 
 

มีหนGาที ่เฝfาและตรวจตราเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอดงาน  
  

ใหGผูGท่ีไดGรับการแต�งต้ังตามคําสั่งนี้ ปฏิบัติหนGาท่ีตามท่ีไดGรับมอบหมาย ใหGดําเนินงานไปอย�างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๗       มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
 

(พระราชเขมากร,รศ.ดร.) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตแพร� 

 


