คำสั่งคณะสัตวแพทยศำสตร์
ที่ 265/2564
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดงำนทำบุญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดี
บุคลำกรคณะสัตวแพทยศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
----------------------------------เพื่ อให้ กำรจั ด งำนทำบุญ ส่ งท้ ำ ยปี เก่ ำ ต้อ นรั บ ปีใ หม่ ชื่น ชมยิ น ดี บุค ลำกรคณะสั ต วแพทยศำสตร์ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 27 ธันวำคม พ.ศ. 2564 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 40 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558 จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจัดงำนทำบุญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดี บุคลำกรคณะสัตวแพทยศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ
2565 ดังนี้
1. คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์
เป็น ที่ปรึกษำ
2. รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและประกันคุณภำพ
เป็น ประธำนกรรมกำร
3. ผู้อำนวยกำรกองบริหำรงำนคณะ
เป็น รองประธำนกรรมกำร
4. หัวหน้ำงำนบริหำรและธุรกำร
เป็น กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้มีหน้ำที่กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษำ แนะนำในกำรจัดงำนทำบุญส่งท้ำยปีเก่ำต้อนรับปีใหม่ ชื่นชมยินดี
บุคลำกรคณะสัตวแพทยศำสตร์ ประจำปีงบประมำณ 2565 ของแต่ละฝ่ำย และแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนฝ่ำยต่ำง ๆ
ดังนี้
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการสงฆ์
1. นำยชัยพร สร้อยคำ
2. นำงพรรณชมพู ม่วงลำย
3. นำงสุธิดำ จันทร์ลุน
4. นำยพุฒิพงศ์ พงษ์พันธ์
5. นำงพิณซอ กรมรัตนำพร
6. นำยประพันธ์ แก่นจำปำ
7. นำยพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
8. นำงปรียำภรณ์ สุระชน
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดหาโล่รางวัลและของรางวัล
1. นำงสุพรรณี ปูนอน
2. นำงรัคณภรณ์ ใจไวย์ธนำ
3. นำงวีณำ รองเมือง
4. นำงเกวลิน สร้อยบับ
5. นำงสำวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ
6. นำงปริศนำ วิชำธรรม
7. นำงสำวจินต์จุฑำ สำมหำดไทย
8. นำงรำตรี ไชยเดช
คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
1. นำยพิทักษ์พงษ์ มณีรัตนรุ่งโรจน์
2. นำยสิทธิพร กำบบัวลอย
3. นำงสำวสโรชำ หิรณ
ั ยสโรช
4. นำงสำวอรุณรัตน์ เอียสกุล
คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหารเครื่องดื่ม
1. นำงอรัญญำ ศิริไกรวรรณ
2. นำงสำวณฐำภพ เสชัง
3. นำงอ้อยทิพย์ สัพโส
4. นำงประยูร ขำมธำตุ
5. นำงประภัสสร ทิทำ
6. นำงบุญเสริม สมบูรณ์
7. นำงวัน บัวจันทร์
คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูนปกรณ์
1. นำยยรรยง วังปรีชำ
2. นำยเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร

-2คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่
1. นำยพงศ์พันธุ์ พงษ์สะพัง
3. นำยอัมพร ไกรษรศรี
5. นำยเดชำ สมบูรณ์
7. นำยเสริม อำรีสนิท
9. นำยสมควร สอนถม
11.นำงจันดำ ซำซุม
13.นำงสำวสุคนธ์ ซำซุม
15.นำงวรรณลดำ จันที
17.นำยจักรกริช จันทะสอน
คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียน
1. นำงสำวฐำนิตย์ อริยะกอง
3. นำงสำวศรัญญำ พลขันธุ์
5. นำงสำวจงกลวรรณ จันทรสมบัติ
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงิน – พัสดุ
1. นำงยุพดี สุวรรณศร
3. นำยวีระ สุภำรักษ์
5. นำงสุนทรี พันสอน
คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล
1. นำงสำวณฐำภพ เสชัง
2. นำงอ้อยทิพย์ สัพโส

2. นำยกฤษฎำ คำลำภำ
4. นำยสุทธิ์กมล วิชำธรรม
6. นำยปรีชำ พันสอน
8. นำยวิษณุ แสงสว่ำง
10. นำยอรุณ จำปำปุ้ง
12. นำงสำรำญ นำมสีฐำน
14. นำงกัลยำ ยศมีบุญ
16. นำยเทพกร สำสีทำ
18. นำยสมชนะ อำระสำ
2. นำงสำวปริณดำ นำมโคกสี
4. นำงสำวจินต์จุฑำ สำมหำดไทย
2. นำงสุธำทิพย์ วัฒนชัย
4. นำงพรรณอร รักสนิท

โดยให้คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว ทำหน้ำทีท่ ี่ได้รับกำรแต่งตั้งในแต่ละฝ่ำย จนกว่ำกำรจัดงำนจะแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2564

(ศำสตรำจำรย์บัณฑิตย์ เต็งเจริญสกุล)
คณบดีคณะสัตวแพทยศำสตร์
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