
 

                     
 

 

   ค ำส่ังมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
  

ท่ี      ๖๒๙/๒๕๕๘ 
 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำรประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  

 

___________________________ 
 

              ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิตร่วมกับมูลนิธิ ๕ ธันวำมหำรำช จะจัดโครงกำร
ประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ใน
วโรกำสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงเจริญพระชนมำยุครบ ๖๐ 
พรรษำ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มหำวิทยำลัย ฯ จึงเห็นสมควรแต่งต้ัง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ดังมีรำยนำมต่อไปนี ้ 

             คณะกรรมการที่ปรึกษา 
             ๑. ดร.จรินทร์                           สวนแก้ว 
             ๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุขุม         เฉลยทรัพย์ 

             คณะกรรมการอ านวยการ  
             ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทักษ์      จันทร์เจริญ       ประธำนกรรมกำร 
             ๒. รองศำสตรำจำรย์พัชรี               สวนแก้ว          รองประธำนกรรมกำร 
             ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์        ผลพันธิน         รองประธำนกรรมกำร 
             ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิไล         ศรีธนำงกูล       กรรมกำร  
             ๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ณัฏฐำรมณ์  จุฑำภัทร         กรรมกำร 
             ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิรมิต       คุณำนุวัฒน์      กรรมกำร 
             ๗. ดร.วรำน ี                             เวสสุนทรเทพ   กรรมกำร 
             ๘. ดร.ชัยชนะ                            โพธิวำระ        กรรมกำร 
             ๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ผดุง          พรมมูล         กรรมกำร 
             ๑๐. นำยวีระพันธ ์                       ชมภูแดง        กรรมกำร  
             ๑๑. ดร.สุวมำลย์                         ม่วงประเสริฐ    กรรมกำร 
             ๑๒. ดร.ฉัตรแก้ว                         เภำวิเศษ        กรรมกำร 
             ๑๓. ดร.กนกกำนต์                       วีระกุล          กรรมกำร 
             ๑๔. นำงรัชนีกร                          พลวิชิต         กรรมกำร 
             ๑๕. นำงสำวกนกวรรณ                  คนซื่อ           กรรมกำร 
              



           หน้าที่ อ ำนวยกำรและให้ค ำปรึกษำเพื่อให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดประกวดดนตรีไทย
เป็นไปด้วย ควำมเรียบร้อย 

            คณะกรรมการประสานงานและปฏิบัติการฝ่ายด าเนินการประกวด 
             ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสวี              เย็นเป่ียม        ประธำนกรรมกำร 
             ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรุณี            โคตรสมบัติ      รองประธำนกรรมกำร 
             ๓. ดร.วนิดำ                             อัญชลีวิทยกุล   กรรมกำร 
             ๔. นำงสำวสุสิมำ                        รงัสิยำนนท์     กรรมกำร 
             ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เขมภัทร    เย็นเป่ียม        กรรมกำร 
             ๖. ดร.แว่นแก้ว                          ลีพึ่งธรรม        กรรมกำร  
             ๗. ดร.สรพล                             จิระสวัสด์ิ        กรรมกำร 
             ๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมโภชน์  พนำวำส         กรรมกำร 
             ๙. นำยฐิติกิติ์                            ศิริชำนนท์       กรรมกำร 
             ๑๐. นำยโกมล                          เย็นเป่ียม         กรรมกำร 
             ๑๑. นำยธวัชชัย                        ล้ิมประเสริฐ      กรรมกำร  
             ๑๒. นำยอุเทน                          หนุมำศ           กรรมกำร 
             ๑๓. นำยนทีเทพ                        นอ้ยโต           กรรมกำร 
             ๑๔. นำยประสิทธิ์                       สีส ำลี            กรรมกำร 
             ๑๕. นำยอธิพงศ์                         โชคเคล้ำลำภ    กรรมกำร 
             ๑๖. นำยปิยะ                           ปั้นก้อง           กรรมกำร 
             หน้าที ่ ด ำเนินโครงกำรและประสำนงำนกำรประกวดดนตรีไทยให้เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย 

            คณะกรรมการตัดสินการประกวด 
             ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสวี             เย็นเป่ียม      กรรมกำรท่ีปรึกษำ 
             ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรุณี           โคตรสมบัติ    กรรมกำรท่ีปรึกษำ 
             ๓. ดร.สิริชัยชำญ                      ฟักจ ำรูญ       ประธำนคณะกรรมกำรตัดสินกำร
ประกวด 
             ๔. นำยณัฐพงศ์                        โสวัตร          รองประธำนคณะกรรมกำรตัดสิน
กำรประกวด 
             ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำรัตน์  ชำญเลขำ      รองประธำนคณะกรรมกำร
ตัดสินกำรประกวด 
             ๖. นำยชิน                             ฝ้ำยเทศ        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๗. นำยพีรศิษย์                        บัวท่ัง           กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๘. นำยเผชิญ                          กองโชค         กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๙. นำยบุญช่วย                        แสงอนันต์      กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๐. นำงมัณฑนำ                      อยู่ยั่งยืน        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๑. นำยไชยยะ                       ทำงมีศรี         กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 



             ๑๒. นำยไพฑูรย ์                      เฉยเจริญ       กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๓. ดร.บ ำรุง                          พำทยกุล        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๔. ดร.ดุษฎี                           มีป้อม           กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๕. นำยอนันต์                        สบฤกษ์         กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๖. นำยปี๊บ                           คงลำยทอง      กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๗. นำยประสำท                     ทองอร่ำม        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๘. นำยสมศักดิ์                      ปล้ืมปรีชำ        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๑๙. นำยสหวัฒน ์                    ปล้ืมปรีชำ        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๐. นำยธนวฒัก ์                     ดีประดับ         กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๑. นำยก ำจรเดช                    สดแสงจันทร์     กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๒. นำยอภิรัตน ์                     นำครัตน์         กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๓. นำยปรำศรัย                     อยู่ดี              กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๔. นำยศุภณัฐ                       เฉยเจริญ         กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๓. นำยสิทธิชัย                      ตันเจริญ          กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๕. นำยชำญ                         ขุ้ยสุข             กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๖. นำงวำสนำ                       นำครัตน์          กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๗. ดร.ดุษฎี                          สว่ำงวิบูลย์พงศ์   กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๘. นำยนิรันดร ์                     แจ่มอรุณ          กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๒๙. นำงสำวอรอนงค์                 อิงค์ช ำนิ           กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๐. นำยรังสรรค์                      บัวทอง            กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๑. นำยสุชีพ                          เพชรคล้ำย        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๒. ร้อยโทอิทธิพล                    แผ่นเงิน           กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๓. นำยฐิติกิติ์                         ศิริชำนนท์        กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๔. นำยโกมล                         เย็นเป่ียม          กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๕. นำยธวัชชัย                       ล้ิมประเสริฐ       กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๖. นำยอุเทน                         หนุมำศ            กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๗. นำยนทีเทพ                       น้อยโต            กรรมกำรตัดสินกำรประกวด  
             ๓๘. นำยประสิทธิ์                      สีส ำลี             กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๓๙. นำยอธิพงศ์                        โชคเคล้ำลำภ     กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             ๔๐. นำยปิยะ                          ปั้นก้อง            กรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
             หน้าที ่     ๑. ด ำเนินกำรประชุมเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรตัดสินกำรประกวดในแต่ละ
ประเภท  
                          ๒. ด ำเนินกำรตัดสินกำรประกวดดนตรีไทยท้ังในรอบคัดเลือกและรอบชิง
ชนะเลิศ  ปฏิบัติหน้ำท่ีในระหว่ำงวันท่ี ๑๗ – ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๗ และวันท่ี ๒ – ๓ มีนำคม 
๒๕๕๘ 

             



            คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดวงดนตรีไทยผสม 
             ๑. นำยสหวัฒน ์                       ปล้ืมปรีชำ        ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๒. นำงวำสนำ                          นำครัตน์          รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๓. นำยสิทธิชัย                         ตันเจริญ          อนุกรรมกำร 
             ๔. นำยนิรันดร ์                        แจ่มอรุณ          อนุกรรมกำร 
             ๕. นำยรังสรรค์                        บัวทอง             อนุกรรมกำร  
             ๖. นำยปรำศรัย                        อยู่ดี                อนุกรรมกำร 
             ๗. นำยธนวฒัก ์                        ดีประดับ           อนุกรรมกำร 
             ๘. นำยธวัชชัย                          ล้ิมประเสริฐ        เลขำนุกำร 
             ๙. นำยนทีเทพ                          น้อยโต             ผู้ช่วยเลขำนุกำร    

             คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดวงปี่พาทย์ไม้นวม 
             ๑. นำยไพฑูรย ์                        เฉยเจริญ        ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๒. นำยอนันต์                          สบฤกษ ์         รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๓. ดร.บ ำรุง                            พำทยกุล         อนุกรรมกำร 
             ๔. นำยอภิรัตน ์                       นำครัตน์          อนุกรรมกำร  
             ๕. นำยศุภณัฐ                         เฉยเจริญ          อนุกรรมกำร  
             ๖. นำยก ำจรเดช                      สดแสงจันทร์      อนุกรรมกำร 
             ๗. นำยสุชีพ                           เพชรคล้ำย        อนุกรรมกำร  
             ๘. นำยอุเทน                          หนุมำศ            เลขำนุกำร   
             ๙. นำยอธิพงศ์                        โชคเคล้ำลำภ      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

             คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดวงปี่พาทย์ไม้แข็ง 
             ๑. นำยพีรศิษย์                       บัวท่ัง              ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๒. นำยเผชิญ                         กองโชค            รองประธำนคณะอนกุรรมกำร 
             ๓. นำยไชยยะ                        ทำงมีศรี            อนุกรรมกำร 
             ๔. นำงมัณฑนำ                       อยู่ยั่งยืน           อนุกรรมกำร  
             ๕. นำยบุญช่วย                       แสงอนันต์         อนุกรรมกำร  
             ๖. นำยปี๊บ                            คงลำยทอง        อนุกรรมกำร 
             ๗. ดร.ดุษฎี                            มีป้อม             อนุกรรมกำร  
             ๘. นำยฐิติกิติ์                         ศิริชำนนท์         เลขำนุกำร 
             ๙. นำยประสิทธิ์                      สีส ำลี              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

             คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดขับร้องประกอบเคร่ืองดนตรีไทยหรือเคร่ือง
ดนตรีพื้นเมือง 
             เพลงส้มต า 
             ๑. นำยชิน                           ฝ้ำยเทศ            ประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๒. นำยประสำท                     ทองอร่ำม          รองประธำนคณะอนุกรรมกำร 
             ๓. นำยสมศักดิ์                      ปล้ืมปรีชำ          อนุกรรมกำร 



             ๔. ดร.ดุษฎี                          สว่ำงวิบูลย์พงศ์     อนุกรรมกำร 
             ๕. นำยชำญ                         ขุ้ยสุข               อนุกรรมกำร  
             ๖. นำงสำวอรอนงค์                 อิงค์ช ำนิ            อนุกรรมกำร  
             ๗. ร้อยโทอิทธิพล                   แผ่นเงิน             อนุกรรมกำร 
             ๘. นำยโกมล                        เย็นเป่ียม            เลขำนุกำร   
             ๙. นำยปิยะ                        ปั้นก้อง               ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
             หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรตัดสินกำรประกวดในรอบคัดเลือก โดยพิจำรณำผลงำนท่ีส่ง
เข้ำประกวดจำกแผ่นซีดีในแต่ละประเภทของกำรประกวด ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต  
                      ๒.  ด ำเนินกำรสรุปผลกำรประกวดในแต่ละประเภท 

             ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
             ๑. นำงสำวณัฏฐนิช                สิริสัจจำนุรักษ์     ประธำนกรรมกำร 
             ๒. นำยไพศำล                     คงสถิตสถำพร      กรรมกำร 
             ๓. นำงณฐมน                      มำลัยโรจน์ศิริ      กรรมกำร 
             ๔. นำงสำวมีนำ                    ดำวเรือง           กรรมกำร 
             ๕. นำงสำวอลิศ                    พันธพ์รหม         กรรมกำร 
             ๖. นำงสำวปภำวรินทร์            สังฆพรหม          กรรมกำร 
             ๗. นำยพศิน                         อินทำ               กรรมกำร 
             ๘. นำยสรรค์วเรศ                 กระต่ำยทอง        กรรมกำร 
             ๙. นำยพิพัฒน์พล                 เพ็ญเกิด             กรรมกำร 
             ๑๐. นำงสำวศิรินันท์              ก ำเนิด               กรรมกำร 
             หน้าที ่ ๑. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ โดยจัดท ำเอกสำรส่ือประชำสัมพันธ์ จัดส่งข่ำว
ประชำสัมพันธ์ และประสำนงำนผู้ส่ือข่ำว 
                      ๒. ด ำเนินกำรบันทึกภำพนิ่งในงำนประกวดดนตรไีทยในรอบคัดเลือก  และ  
 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่ำงวันท่ี ๑๗ – ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๗  และวันท่ี ๒ – ๓ มีนำคม ๒๕๕๘ 

             ฝ่ายออกแบบและสื่อสิ่งพิมพ ์
             ๑. นำยวิโรจน ์                  เทพบุตร              ประธำนกรรมกำร 
             ๒. นำยประพันธ ์               ประสพวฒันำ         กรรมกำร 
             ๓. นำงสำวศรีวรรณ            พูลต่ำย                กรรมกำร 
             ๔. นำงสำววิสำ                 มีพฤกษ                กรรมกำร 
             ๕. นำงสำวณัฏกำนต์           เดชเรืองศรี            กรรมกำร 
             หน้าที ่ ด ำเนินกำรออกแบบ จัดพิมพ์เอกสำรและส่ือประชำสัมพันธ์ 

             

            ฝ่ายบันทึกภาพวีดิทัศน์ 
             ๑. นำยวีระพนัธ ์              ชมภูแดง               ประธำนกรรมกำร 
             ๒. นำยศุภกร                  ปรุงศิลป์ชัย            กรรมกำร 



             ๓. นำยวิโรจน ์                พยัคพันธุ ์              กรรมกำร   
             ๔. นำยตระกูลศักดิ์            ศรีบุญรอด             กรรมกำร 
             ๕. นำยพลัง                    เนำสรำญ              กรรมกำร 
             ๖. นำยชัยพงศ์                 เทพธำนี               กรรมกำร 
             ๗. นำยวรนนท์                ดีผดุง                   กรรมกำร 
             ๘. นำยไพรัช                  ภู่ระหงษ ์               กรรมกำร 
             ๙. นำยนิมิต                   สังขภิญโญ              กรรมกำร 
             หน้าที ่ ด ำเนินกำรบันทึกภำพวีดิทัศน์ในงำนประกวดดนตรีไทยในรอบคัดเลือก  และ  
รอบชิงชนะเลิศ ปฎิบัติงำนในระหว่ำงวนัท่ี ๑๗ – ๒๔ ธันวำคม  ๒๕๕๗   และวันท่ี ๒ – ๓
มีนำคม ๒๕๕๘ 

             ฝ่ายดูแลโสตทัศนูปกรณ์ 
             ๑. นำยศรีนคร               ปัญญำคล่อง 
             ๒. นำยไพรัช                 ภู่ระหงษ ์
             ๓. นำยจิรโรจน ์             โอฬำรศศิวัชร์ 
             ๔. นำยนิมิตร                 สังขภิญโญ 
             ๕. นำยพชร                  พันธน์้อย 
             ๖. นำยพรมฤทธิ์             บ่ำวพรม 
             ๗. นำยไกรลำศ               สุริยะศรี 
             หน้าที ่ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกโสตทัศนูปกรณ์ ณ ห้อง Conference room ๑ 
– ๓  และห้องประชุมปิ่นน้อย ปฏิบัติงำนในระหวำ่งวันท่ี ๒๒ – ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ ณ 
อำคำรรักตะกนิษฐ ช้ัน ๑ และ ๒ ในวันท่ี ๒ - ๓ มีนำคม ๒๕๕๘ 

             ฝ่ายประสานงานและต้อนรับ 
             ๑. นำงสำวประดับศรี        เนตรนี 
             ๒. นำงสำวพัชรพร           มำปู่ 
             ๓. นำงสำวชุติวรรณ         ภิญญำกรณ์ 
             ๔. นำงสำวรสสุคนธ์         ปรียำพงศ์ชัย 
             ๕. นำงสำวจิรำพร           ภิญญำกรณ์ 
             ๖. นำงสำวอภิญญำ          รัตนประพนัธ ์
             หน้าที ่ด ำเนินกำรประสำนงำนและต้อนรับ ณ อำคำรรักตะกนิษฐ ปฏิบัติงำนใน
ระหว่ำง วันท่ี๒๒ – ๒๔ ธันวำคม ๒๕๕๗ และ วันท่ี ๒ – ๓ มีนำคม ๒๕๕๘ 

             ฝ่ายประสานงานและอ านวยความสะดวก 
             ๑. นำงสำวสุสิมำ            รังสิยำนนท์ 
             ๒. นำยธนำกร               ปักษำ 
             ๓. นำงทิวำภรณ์             ค ำแก้ว 
             ๔. นำยชัยวัฒน ์             สมรส 
             ๕. นำยอุดมวิทย์             วันกุมภำ 



             ๖. นำยอ ำนวย               วงศ์ประทุม 
             ๗. นำงสำวยุพำพิน           พรไชยะ 
             ๘. นำงสำวศิริวรรณ          ก๋อยสุวรรณ 
             ๙. นำยยุทธกำร              วัดปำน 
             ๑๐. นำยคมจิตร              ไผ่ล้อม 
             ๑๑. นำยธีรยุทธ              ลิลำ 
             ๑๒. นำงสำวดวงรัตน ์        ตะโกนนอก 
             หน้าที ่ ประสำนงำน จัดเตรียมควำมพร้อมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำน
ในกำรประกวดท้ังในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 

             ฝ่ายจัดเลี้ยง 
             ๑. นำงสำวปิยำณี             ชดช้อย                ประธำนกรรมกำร 
             ๒. นำงสำวอัมพวัลณ์          อยู่จุ้ย                  กรรมกำร 
             ๓. นำงสำวปัทมำศ            รอดอ ำพัน             กรรมกำร 
             ๔. นำงสำวประดับดำว        จันนำมิตร             กรรมกำร 
             ๕. นำยวีระ                    กันตังกุล               กรรมกำร 
             ๖. นำยปติ                     ธรรมศิลป์              กรรมกำร 
             ๗. นำยอำทิตย์                ศยำมล                 กรรมกำร  
             ๘. นำยศิริ                     วัฒนำพร               กรรมกำร 
             ๙. นำยแขก                   กุลวงศ์                  กรรมกำร 
             ๑๐. นำยเฉลิมชำติ            เตชะเลิศกมล           กรรมกำร 
             ๑๑. นำยนิวัตร                สุขพิชัย                 กรรมกำร 
             ๑๒. นำยวันเฉลิม             บุตรพรม                กรรมกำร 
             ๑๓. นำยพรมฤทธิ์            บ่ำวพรม                กรรมกำร 
             ๑๔. นำยไกรลำศ             สุริยะศรี                กรรมกำร 
             หน้าที ่ ด ำเนินกำรจัดบริกำรอำหำร เครื่องด่ืม ส ำหรับผู้เข้ำร่วมงำนประกวด 

             ฝ่ายจัดนิทรรศการ 
             ๑. นำยมำนะ                  เอี่ยมบัว               ประธำนกรรมกำร 
             ๒. ว่ำท่ีร้อยตรีศรัฐ            สิมสิริ                  กรรมกำร 
             ๓. นำงสำวอิสรีย์             บ่อวำรีย์                กรรมกำร 
             ๔. นำยพิสิฏฐ์พล             อินทวิรัตน์              กรรมกำร 
             หน้าที ่ ด ำเนินกำรจัดนิทรรศกำรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
                      สยำมบรมรำชกุมำรี 

            ฝ่ายพิธีการ 
             ๑. นำยอำณัติ                 สนธิทรัพย์ 
             ๒. นำยอโนชำ                วงศ์กำษำ 
             หน้าที ่ เป็นผู้ด ำเนินรำยกำร กำรจัดประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ



พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี จนเสร็จส้ินกำรประกวด 

             ฝ่ายการแสดง 
             ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพรรณ  กีรำนนท์ 
             ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บรรพต   พิจิตรก ำเนิด 
             ๓. ดร. ปฤณัต                    นัจนฤตย์ 
             ๔. นำยธนัญชย ์                 ชัยวุฒิมำกร              
             ๕. นำยฐิติกิติ์                     ศิริชำนนท์ 
             ๖. นำยประสิทธิ์                 สีส ำลี 
             หน้าที ่ จัดกำรแสดงในช่วงพิธีเปิดกำรประกวดดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 

             ฝ่ายอาคารและตกแต่งสถานที่ 
             ๑. นำยพรรษวัชร              อุดมเสฏฐ์ชัย         ประธำนกรรมกำร 
             ๒. นำยชำคริช                 รอดอ ำพัน            กรรมกำร 
             ๓. นำยปัณณศินธ์              สิริชัยธรณ์            กรรมกำร 
             ๔. นำยอภิรัตน ์                แก้วเพชรสมุทร       กรรมกำร 
             ๕. นำงสำวอำริสำร์             ธำรำภูมิภำนุพัฒน ์  กรรมกำร 
             ๖. นำงสำยสมร                 แสงสรรพ์            กรรมกำร 
             ๗. นำงสำวจุฑำทิพย์            รัตนบ ำรุง            กรรมกำร 
             ๘. นำยนุวง                      วัฒนสำร             กรรมกำร 
             ๙. นำยมำรุต                    อินสะอำดพล         กรรมกำร 
             ๑๐. นำยประสิทธิ์               บุญสูง                กรรมกำร 
             ๑๑. นำยยุทธนำ                รักษำทรัพย์          กรรมกำร 
             ๑๒. นำยพรชัย                  แอโต๊ะหมำน         กรรมกำร 
             ๑๓. นำยวิรัตน ์                 ลีลำ                  กรรมกำร 
             ๑๔. นำยประใส                 ธรรมศร              กรรมกำร 
             ๑๕. นำยบรรจง                 สุจำรี                 กรรมกำร 
             ๑๖. นำยพรชัย                  ขำนไข                กรรมกำร 
             ๑๗. นำยไพฑูรย ์                รำชวงศ์              กรรมกำร 
             ๑๘. นำยวันนำ                  รำชวงศ์               กรรมกำร 
             ๑๙. นำยนิรันดร ์                พุทธขันธ์             กรรมกำร 
             ๒๐. นำยธนพนธ ์                ธนำนุวฒุิกร          กรรมกำร 
             ๒๑. นำยนุมำ                    วัฒนสำร              กรรมกำร 
             ๒๒. นำยชำติไทย                รำชวงศ์               กรรมกำร 
             ๒๓. นำยพิษณ ุ                  ชุมนุม                 กรรมกำร 
             ๒๔. นำยกรุงศร ี                 คณำดี                 กรรมกำร 
             ๒๕. นำยสง่ำ                     ชำติมนตรี             กรรมกำร 



             ๒๖. นำยคณิต                    แก้วกอง               กรรมกำร 
             ๒๗. นำยประจักษ ์               เสียงเพรำะ            กรรมกำร 
             ๒๘. นำยบุญส่ง                   โสนำงำม              กรรมกำร 
             ๒๙. นำยศักดิ์ดี                   พิบำลสิน              กรรมกำร 
             ๓๐. นำงสำวฐิติพร                โพธิวรรณ             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             หน้าที ่ด ำเนินกำรจัดเตรียมสถำนท่ี อุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก และจัดตกแต่ง
สถำนท่ี  ณ อำคำรรักตะกนิษฐ  ช้ัน ๑  และ ช้ัน ๒ จนเสร็จส้ินโครงกำร 

             ฝ่ายยานพาหนะ 
             ๑. นำงสำวกำนดำ                 ธำรำภูม ิ             ประธำนกรรมกำร 
             ๒. นำงสำวสุภัชตำ                 จันทร์บ้ำนโคน       กรรมกำร 
             ๓. นำงสำวสุทัตตำ                 มะวรคะนอง          กรรมกำร 
             ๔.  นำยบัวหลวง                   สุดวิเศษ               กรรมกำร 
   หน้าที ่ ด ำเนินกำรรับ – ส่ง คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวดดนตรีไทย จนเสร็จส้ินโครงกำร        
ฝ่ายเลขานุการ 
             ๑. นำงสำวกฤติกำ                 ลีลำพตะ              ประธำนกรรมกำร  
             ๒. นำยปีย์ชนน                    สุคนธเคหำ            กรรมกำร 
             ๓. นำงสำววลัยพร                 อ่อนน้อมดี            กรรมกำร 
             ๔. นำงสำวรุ่งนะภำ                โนร ี                  กรรมกำร 
             ๕. นำยวัฒนวุฒ ิ                   ช้ำงชนะ              กรรมกำรและเลขำนุกำร 
             ๖. นำงศิโรธร                       อยู่ฤทธิ์               กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
             หน้าที ่ ๑. จัดส่งหนังสือเชิญคณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด 
                      ๒. จัดส่งหนังสือประชำสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำ 
                          ส่งผลงำนเข้ำประกวด 
                      ๓. ประสำนงำน จัดเตรียมควำมพร้อมและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ด ำเนินงำนในกำรประกวดท้ังในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ 

             ท้ังนี ้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนส้ินสุดโครงกำร 

  

 
  ส่ัง ณ  วันท่ี   ๑๒  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

  

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 

 
 
   

 

  
                                       



                                         

 


