
 

 

คําสั่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่      ๒๔๖๙/๒๕๕๕

เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการเปดประตูสูเสนทางสรางนักพูดสุนทรพจน
___________________________

ดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จะดําเนินโครงการ ”เปดประตูสูเสนทางสรางนักพูดสุนทรพจน” 
เพื่ออบรมหลักการ ช้ีแนะแนวทางในการพูดสุนทรพจน และเตรียมนักศึกษาเขาประกวดแขงขันการพูดในเวทีการ
ประกวดสุนทรพจนอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี ๑๓ ประจําป ๒๕๕๕   ชิงถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รอบกรุงเทพมหานคร เพื่อให กิจกรรมที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ ของโครงการฯ บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุ
ประสงคที่กําหนดไว จึงแตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ มีรายช่ือ ดังตอไปน้ี 
  
          ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
                   ๑. ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน      สุกปล่ัง 
                   ๒. ผูชวยศาสตราจารยเฟองฟา     บุญถนอม  
                   ๓. อาจารยอภิรดี                    ผลประเสริฐ 
                   ๔. อาจารย ดร.เอกชัย               พุมดวง 
                    หนาท่ี   อํานวยความสะดวก และใหคําปรึกษา แนะนํา 
  
          ๒. คณะกรรมการตัดสินการประกวดสุนทรพจน 
                   ๑. รองศาสตราจารยอุดม             พรประเสริฐ             ประธานกรรมการ   
                   ๒. ผูชวยศาสตราจารยญานิศา       โชติช่ืน                   กรรมการ 
                   ๓. อาจารยรักษศิร ิ                   ชุณหพันธรักษ           กรรมการ 
                    ๔. อาจารยศุภศิริ                    บุญประเวศ              กรรมการ 

๕. อาจารยวัชรพล                    วิบูลยศริน               กรรมการ 
หนาท่ี   ตัดสินการประกวดพูดสุนทรพจน 

  
๓. คณะกรรมการใหคําปรึกษา แนะนําดานขอมูลเนื้อหาแกผูสมัครเขาประกวดสุนทรพจน 

๑. อาจารยเบญจมาศ               ขําสกุล                     ประธานกรรมการ   
๒. อาจารยปริศนา                  ฟองศรัณย                  กรรมการ   

                    หนาท่ี   ใหคําปรึกษา ดานการสังเคราะห วิเคราะหขอมูลเน้ือหา แนะนําการตีความประเด็น   ชื่อ
เร่ือง เพ่ือเปนแนวทางแกผูสมัครเขาประกวดสุนทรพจน 
   

๔. คณะกรรมการฝายพิธีกรและดําเนินรายการ 
๑. อาจารยบรรพต        พิจิตรกําเนิด                          ประธานกรรมการ 

                   ๒. นายชลธิศ              พัฒนศิลป        นักศึกษา           กรรมการ 
                   ๓. นางสาวชัชรี            รุงสมัย            นักศึกษา          กรรมการ 
                   ๔. นายณัฐวุฒ ิ            จิโนวัฒน         นักศึกษา           กรรมการ 



๕. นางสาวสุนิสา           บัวสุทธ์ิ            นักศึกษา        กรรมการ 
๖. นางสาวจิตรา           สังสูงเนิน         นักศึกษา          กรรมการ 
๗. นางสาวเครือวัลย       ทองมาก           นักศึกษา        กรรมการ 
๘. นายยุทธพงษ          เดชะบุญ          นักศึกษา           กรรมการ 
๙. นางสาวกัญญาณี       กลาศิริภาณุพงศ  นักศึกษา         กรรมการ 
หนาท่ี   เปนพิธีกรและดําเนินรายการ 

  
          ๕. คณะกรรมการฝายงานทะเบียน 

๑. นางสาวกฤตยา         รอดรวมมิตร                         ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวจริยา          แสงวิมาน         นักศึกษา         กรรมการ 
๓. นางสาวปทมาภรณ     จิตตารมย        นักศึกษา         กรรมการ 
๔. นายจีรศักด์ิ             บํารุงสุข           นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๕. นางสาวพรรณพิไล     พลเย่ียม           นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๖. นายอนุรักษ             สงวนพฤกษ      นักศึกษา         กรรมการ                            ๗. 
นางสาวสิธยา           อัครกุลไชย       นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๘. นางสาวจีรนันท        บุญชวย           นักศึกษา         กรรมการ                            ๙. 
นางสาวเปรมศิร ิ         ศิษยงาม           นักศึกษา         กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. สรุปรายช่ือผูเขารวมประกวดท้ังหมด  

๒. จัดพิมพช่ือและประวัติโดยยอของผูเขาประกวดทั้งหมดใหกรรมการและผูเก่ียวของ 
๓. จัดทํารายช่ือ และลงทะเบียน  คณะกรรมการ ผูเขาประกวดและผูรวมงาน 
๔. จัดทําเกียรติบัตร  ผูเขาประกวด และผูชนะการประกวด 

  
          ๖. คณะกรรมการฝายสวัสดิการ 

๑. นางสาวภัชราวไล      ไกรแสงศรี                           ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวจุฬาลักษณ    จงจิต             นักศึกษา         กรรมการ 
๓. นางสาวปยะภา        ปญญาภ ู                   นักศึกษา         กรรมการ 
๔. นางสาวดวงพร         เฟองฟู            นักศึกษา         กรรมการ 
๕. นางสาวสลิตา           อมรินทรเทวา    นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๖. นางสาวจุฑาทิพย      ไพจิตร            นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๗.นางสาวศยา             เลียงผา           นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๘. นางสาวพิรญาณ        กิจอนันต         นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๙. นางสาวอุไรวรรณ      สุขจิต             นักศึกษา         กรรมการ 

                   ๑๐. นางสาวชลลัดดา     สายนาโก         นักศึกษา         กรรมการ 
                   ๑๑. นางสาวอารีรัตน      หอเนตรวิจิตร    นักศึกษา         กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมอาหารวาง รับรองกรรมการ ผูเขาประกวด และผูท่ีเก่ียวของ  



                             ๒. จัดเตรียมอุปกรณ-เคร่ืองเขียน / พานมอบของท่ีระลึก  ฯลฯ 
  
          ๗. คณะกรรมการฝายปฏิคม 

๑. นางสาวกุลธิดา         โกพัฒตา                             ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวสุวล ี           สุดเสวก           นักศึกษา         กรรมการ 

๓. นางสาวศิรินภา         ลามจันทึก        นักศึกษา         กรรมการ 
๔. นางสาวสุจิตรี           ชื่นจิต             นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๕. นางสาวพิรญาณ        อสุนี ณ อยุธยา  นกศึกษา         กรรมการ 

                    ๖. นายเดชจรัส            ไชยปรุง           นักศึกษา         กรรมการ 

๗. นางสาววราภรณ       จิตรจักร           นักศึกษา         กรรมการ 

๘. นางสาวสกุณา          เมนสุวรรณ       นักศึกษา         กรรมการ 
๙. นางสาวศยา            เลียงผา           นักศึกษา         กรรมการ 
หนาท่ี   ตอนรับผูเขารวมงาน คณะกรรมการจัดการประกวด  ผูเขาประกวด  

  
          ๘. คณะกรรมการฝายเหรัญญิก 

๑. นางสาวเพ็ญนภา       วงศนิติกร                            ประธานกรรมการ   
๒. นายชัยภัทร            บุรีรักษ           นักศึกษา         กรรมการ 

๓. นางสาวนิพา            จันทรดารา       นักศึกษา         กรรมการ 

๔. นางสาวมารยาท       สกุลเต็ม           นักศึกษา         กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการรับ - จายเงิน  

๒. จัดทําและดูแลการเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบ 
๓. จัดหาของที่ระลึกใหแกวิทยากร  และคณะกรรมการตัดสินการประกวด 

  
๙. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 

๑. นางสาวณัฏฐนิช        สิริสัจจานุรักษ                       ประธานกรรมการ 
๒. นายสรรควเรศ         กระตายทอง                        กรรมการ 
๓. นางสาวปภาวรินทร    สังฆพรหม                           กรรมการ 
๔. นายณัฐพล             บุญมาก           นักศึกษา         กรรมการ 

๕. นายสราวุฒิ             วิเศษการ         นักศึกษา         กรรมการ 
๖. นายอภิสิทธ์ิ             กุมงาม            นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๗. นางสาวพัชราภรณ     เรือนเพ็ชร        นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๘. นางสาวทานตะวัน     นิมูลชาติ          นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๙. นางสาวอรพรรณ       อสิพงษ           นักศึกษา         กรรมการ 



                    ๑๐. นางสาวจุฬารัตน     นพไธสง           นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๑๑. นางสาวกฤติมา       สาล ี              นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๑๒. นางสาวดลลดา       ขันตี              นักศึกษา         กรรมการ          

๑๓. นายสุวิช              อินทรนุกูลกิจ    นักศึกษา         กรรมการ 

                    ๑๔. Ying Yao Wu (นางสาวอินทรธีรา อู) นักศึกษา         กรรมการ 

                   ๑๕. Yun Xue  (นางสาวนภาพร)           นักศึกษา         กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. แจงสถานที่จัดประกวดและกําหนดการใหผูเขาประกวดทุกคนทราบ 
                             ๒. ประชาสัมพันธใหนักศึกษา เขาประกวด และผูสนใจ เขาชมการประกวด  
                             ๓. ติดปายประชาสัมพันธการประกวดลวงหนาอยางนอย  ๗ วัน   
           

๑๐. คณะกรรมการฝายสถานท่ี 
๑. นางสาวยุคนธร         ปรีวรรณ                            ประธานกรรมการ 
๒. นายอนุพันธ             เพ็งบุญ           นักศึกษา        กรรมการ          
๓. นายศรัณย              เหมพรหมราช    นักศึกษา        กรรมการ 
๔. นายบันนลิน            อภัยกาวี         นักศึกษา         กรรมการ 
๕. นายกีรติ                ศรีมี               นักศึกษา         กรรมการ 
หนาท่ี   ๑. จัดเตรียม และตกแตงสถานที่ประกวด โตะวางของที่ระลึก 

                             ๒. จัดนักศึกษา  ๒-๔  คน เพื่อนําผูเขาประกวดไปยังเวทีการประกวด  
                             ๓. จัดเจาหนาท่ี  ๑  คน ทําหนาท่ีจับเวลา  
  
          ๑๑. คณะกรรมการฝายประเมินผล 

๑. อาจารย ดร.บุบผา     อยูทรัพย                            ประธานกรรมการ   
๒. นางสาวภัคฐิชา         ทยานศิลป       นักศึกษา         กรรมการ 
๓. นางสาวสุพัชร ี          พัดลม            นักศึกษา         กรรมการ          
๔. นายกฤษ                คลายแกว       นักศึกษา         กรรมการ 
๕. นางสาวธนาภรณ       ซ่ือสัตย          นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๖. นางสาวหนอย          สภาที           นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๗. นางสาวสุภาพร         แสงอาจหาญ    นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๘. นางสาวสิวล ี           สมนึกแทน      นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๙. นางสาวกมลชนก       เมืองเจริญ       นักศึกษา         กรรมการ          

                   ๑๐. นางสาวเสาวลักษณ  สุขสําราญ       นักศึกษา         กรรมการ 

หนาท่ี   ๑. จัดทําแบบประเมินผล  
                             ๒. ประเมินผล และสรุปผลการดําเนินงาน 



  
๑๒. คณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ 

๑. นายศรีนคร             ปญญาคลอง                          ประธานกรรมการ 

                    ๒. นางสาวสุชาดา         คลายสุบรรณ     นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๓. นางสาววรรณวิสา      ชัยเฉลียว         นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๔. นายอัจฉริย             เอี่ยมทราย       นักศึกษา         กรรมการ          

                    ๕. นางสาวอัญญาณี       ขิงสันเทียะ       นักศึกษา         กรรมการ 

                   ๖. นางสาวกัลยาวดี       กระชอนสุข      นักศึกษา         กรรมการ          

หนาท่ี    บันทึกภาพน่ิง  และวีดิทัศน 

           
ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๕ เปนตนไป จนส้ินสุดโครงการ 
  

   ส่ัง ณ  วันที่   ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเฉิดฉิน สุกปล่ัง)
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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