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ค าสัง่ท่ี      004     /2554 

เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการและอนุกรรมการ 
สมาคมศิษยเ์ก่าคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าศนูยภ์าคเหนือ 

------------------------------- 
เพื่อใหก้ารบรหิารงานสมาคมศษิยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ ประจ าศูนยภ์าคเหนือ 

สามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการและอนุกรรมการสมาคมศษิยเ์ก่า คณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ประจ าศูนยภ์าคเหนือ ดงันี้ 
 
คณะกรรมการประจ าศนูยภ์าคเหนือ 

1. คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์      ทีป่รกึษา   
2. รองศาสตราจารย ์ประทปี   จนัทรค์ง     ทีป่รกึษา 
3. รองศาสตราจารย ์ดร. สุรศกัดิ ์ วฒัเนสก ์     ทีป่รกึษา 
4. อาจารย ์ดร.สงัวาล  ดวงไทย      ทีป่รกึษา 
5. อาจารย ์ดร.บณัฑติ   ลลีะศาสตร ์     ทีป่รกึษา 
6. อาจารย ์วณีา  ลลีานิตยกุ์ล      ทีป่รกึษา 
7. นางนงลกัษณ์  โตววิฒัน์       ทีป่รกึษา 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.เรอืงศร ี  วฒัเนสก์     ประธานกรรมการ 
9. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภนินท ์ นันทยิา     รองประธานกรรมการ 
10. อาจารย ์ดร.ภควรรณ   พวงสมบตั ิ     กรรมการ 
11. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กานดา  สงิขรตัน์     กรรมการ 
12. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สริวิด ี ชมเดช     กรรมการ 
13. นายแพทยว์รเทพ  คานีเยาว ์      กรรมการ 
14. นางสุมาล ี  ลู่ควร       กรรมการ 
15. นางสาวสุจติ   จ าหมาย       เลขานุการ 

 
ใหค้ณะกรรมการดงักล่าว มหีน้าทีส่นบัสนุนการด าเนินงานของสมาคมฯในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ งานดแูล

ฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่าฯและรบัผดิชอบงานประชาสมัพนัธร์่วมกบัสมาคมฯ ประสานงานจดักจิกรรมต่างๆรว่มกบั

คณะและสมาคมฯ  เชื่อมความสมัพนัธก์บัคณาจารยท์ีเ่ป็นศษิยเ์ก่าและศษิยเ์ก่าทีอ่ยู่ภาคเหนือ รวมทัง้

ปฏบิตังิานอื่นๆทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสมาคมฯ 
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คณะอนุกรรมการฝ่ายดแูลฐานข้อมลูศิษยเ์ก่าฯ 
1. รองศาสตราจารย ์ประทปี   จนัทรค์ง     ทีป่รกึษา 
2. อาจารย ์ดร.ภควรรณ   พวงสมบตั ิ     ประธานอนุกรรมการ 
3.  อาจารย ์ดร.วจิกัษณ์  ศรสีจัจะเลศิวาจา     อนุกรรมการ 
4. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ปิยรตัน์   นิมมานพภิกัดิ ์   อนุกรรมการ 
5. นายสารตัถ ์  ขตัตยิะ       อนุกรรมการและเลขานุการ 

 
  ใหอ้นุกรรมการชุดนี้ มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลฐานขอ้มลูศษิยเ์ก่าฯ โดยประสานงานของสมาคมฯ  ผูแ้ทน
ศษิยเ์ก่าฯรุน่รหสัต่างๆ และศูนยป์ระสานงานศษิยเ์ก่ามหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เพื่อใหไ้ดฐ้านขอ้มลูศิษยเ์ก่าฯ 
บนเวป็ไซดข์องสมาคมฯ ทีเ่ป็นปจัจบุนั 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ 

1. อาจารย ์ดร.สงัวาล  ดวงไทย      ทีป่รกึษา 
2. นางนงลกัษณ์  โตววิฒัน์       ทีป่รกึษา 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์กานดา  สงิขรตัน์     ประธานอนุกรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.ภทัรนิี   ไตรสถติย ์      อนุกรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.นพกาญจน์  จนัทรเ์ดช     อนุกรรมการ 
6. อาจารย ์ดร.สมลกัษณ์  อุตุด ี      อนุกรรมการ 
7. อาจารย ์ดร.คมสนัต ิ โชคถวาย      อนุกรรมการ 
8. อาจารย ์ดร.อุษาวด ี ชนสุต      อนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหอ้นุกรรมการชุดนี้ มหีน้าทีร่บัผดิชอบดแูลงานประชาสมัพนัธร์ว่มกบัสมาคมศษิยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานจดักิจกรรมร่วมกบัคณะวิทยาศาสตร ์และสมาคมฯ 

1. อาจารย ์ดร.บณัฑติ   ลลีะศาสตร์     ทีป่รกึษา 
2. รองศาสตราจารย ์ดร. สุรศกัดิ ์ วฒัเนสก ์     ทีป่รกึษา 
3. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.อภนินท ์  นนัทยิา    ประธานอนุกรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.ปรมิานันท ์ เชญิธงไชย     อนุกรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.ชยัพร  ตัง้ทอง      อนุกรรมการ 
6. อาจารย ์ดร.มญิช ์ เมธสีุวกุล      อนุกรรมการ 
7. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.ณฐัวุฒ ิ วงศอ์นนัต์    อนุกรรมการ 
8. นางสาวสุจติ  จ าหมาย       อนุกรรมการและเลขานุการ 



3 

 

ใหอ้นุกรรมการชุดนี้ มหีน้าทีป่ระสานงานและสนับสนุนการจดักจิกรรมต่างๆ ทัง้ดา้นทุนสนบัสนุน
การศกึษา กจิกรรมเชื่อมความสมัพนัธก์บัคณาจารยแ์ละนกัศกึษา กจิกรรมสาธารณะกุศล ฯลฯ รว่มกบั 
คณะวทิยาศาสตรแ์ละสมาคมศษิยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  

 
คณะอนุกรรมการฝ่ายศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์  
1. อาจารยว์ณีา  ลลีานิตยกุ์ล      ทีป่รกึษา 
2. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.สริวิด ี ชมเดช     ประธานอนุกรรมการ 
3. นายแพทยว์รเทพ  คานีเยาว ์      อนุกรรมการ 
4. อาจารย ์ดร.องัคณา  อนิตา      อนุกรรมการ 
5. อาจารย ์ดร.ศนัศนีย ์ ค าบุญชู      อนุกรรมการ 
6. ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.บูรพา  แพจุย้     อนุกรมการ 
7. อาจารย ์ดร.รุง้ลาวลัย ์  สมสุนนัท์     อนุกรรมการ 
8. นายอนล  ชวพนัธ ์       อนุกรรมการและเลขานุการ 

ใหอ้นุกรรมการชุดนี้ มหีน้าทีจ่ดักจิกรรมเพื่อเชื่อมความสมัพนัธก์บัคณาจารยท์ีเ่ป็นศษิยเ์ก่าและศษิยเ์ก่า
ทีอ่ยูภ่าคเหนือ  

 
  ทัง้นี้ใหม้วีาระสิน้สุดวนัที ่ 31  ธนัวาคม  2556   จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทัว่กนั   
 

สัง่ ณ วนัที ่     31     ตุลาคม    2554 
 
 
 

 
 
 

 (นายชาล ี   ตัง้จรีวงษ์) 
นายกสมาคมศษิยเ์ก่าคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 


