คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๑๑๓๔/๒๕๖๑
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการ : กิจกรรม
กีฬาตานยาเสพติด สานสัมพันธโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๗
___________________________
เพื่อใหการดําเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบบูรณาการ : กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด สาน
สัมพันธโรงเรียนการเรือน ครั้งที่ ๗ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ เปนไปดวยความ
เรียบรอย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการโครงการ ดังนี้
ที่ปรึกษา
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกกานต วีระกุล
หนาที่ อํานวยการและใหคําปรึกษา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปเปนที่เรียบรอย
คณะกรรมการดําเนินงาน
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วิทยาภรณ ๒. นางสาวธิติมา แกวมณี
๓. ผูชวยศาสตราจารยเอกพล ออนนอมพันธุ
๔. นางจันทรจนา ศิริพันธวัฒนา
๕. นายวีระ พุมเกิด
๖. ผูชวยศาสตราจารยพัทธนันท ศรีมวง
๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นราธิป ปุณเกษม
๘. นายฉัตรชนก บุญไชย
๙. ดร.สายบังอร ปานพรม
๑๐. นางสาวจารุณี วิเทศ
๑๑. นายวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
๑๒. ดร.อรอนงค ทองมี
๑๓. นางสาวธัญลักษณ อุนสุข
๑๔. นางสาวธนิกานต นับวันดี
๑๕. นายทรงพล วิธานวัฒนา
๑๖. นางสาวสุนิทรา ชัยภัย
๑๗. ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
๑๘. นางสาวชนิกาญจน เนียมสอน
๑๙. นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ
๒๐. นางสาวฐานิช วงศเมือง
๒๑. นางสาวนุสรา รัศมี
๒๒. นางดวงสุดา บุญพบ
๒๓. นางสาวปรียานิตย ตั้งธานาภักดี
๒๔. นางปาณัฐ บุญญสิริสกุล
๒๕. นางสาวกัญจนณัฏฐ ไวยคูนา
๒๖. นางสาวศรัญญา นาสินพรอม
๒๗. นางสาวพรทิพย บํารุงแควน
๒๘. นางสาวปานรวี กุมารสิทธิ์
หนาที่ ควบคุมและดูแลใหการดําเนินกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย

- ๒ -

เรียบรอย

คณะกรรมการดูแลนักศึกษา
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรยุพรรณ พรสุขสวัสดิ์
๓. นางสาวจารุณี วิเทศ
๕. นางสาวเบญจรัตน ประพฤทธิ์ตระกูล
๗. นายฉัตรชนก บุญไชย

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุจิรา รัศมีไพบูลย
๔. นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล
๖. ดร.อรอนงค ทองมี
๘. นางสาวหทัยชนก ศรีประไพ

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิรมาลย บุญธรรม
๓. นางสาวธนิกานต นับวันดี
๕. นายฉัตรชนก บุญไชย
๗. นางสาวสุนิทรา ชัยภัย

๒. นางสาวจารุณี วิเทศ
๔. นายวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
๖. ดร.ยศพร พลายโถ
๘. นางสาวชนิกาญจน เนียมสอน

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
๑. ดร.สายบังอร ปานพรม
๓. นางสาวธัญลักษณ อุนสุข
๕. นายภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง

๒. นายทรงพล วิธานวัฒนา
๔. นางสาวพรรณรพี เอี่ยมทวีเจริญ
๖. นางสาวณัฐมนฑน จิรวัฒนาวงษ

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราภรณ วิทยาภรณ ๒. ดร.สายบังอร ปานพรม
๓. นางสาวจารุณี วิเทศ
๔. นายวีระพงศ วิรุฬหธนกฤษณ
๕. ดร.อรอนงค ทองมี
๖. นางสาวธัญลักษณ อุนสุข
๗. นางสาวธนิกานต นับวันดี
๘. นายทรงพล วิธานวัฒนา
๙. นางสาวสุนิทรา ชัยภัย
๑๐. ดร.ภาคภูมิ คูประเสริฐยิ่ง
๑๑. นางสาวชนิกาญจน เนียมสอน
๑๒. นางสาวปรียานิตย ตั้งธานาภักดี
๑๓. นางสาวปานรวี กุมารสิทธิ์
หนาที่ ควบคุมและดูแลนักศึกษาในระหวางการแขงขันรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศใหเปนไปดวยความ
คณะกรรมการตัดสินการประกวดพาเหรด
๑. นางสาวจารุณี วิเทศ
๒. ดร.ณัชนก มีประถม
๓. นางสาวยศสินี หัวดง
๔. นางสาวกันตกนิษฐ จงรัตนวิทย
หนาที่ พิจารณาและตัดสินผลรางวัลตามเกณฑที่กําหนดอยางเหมาะสม

- ๓ คณะกรรมการตัดสินกีฬา
๑. นายฉายสุรีย ใจชวง
๒. นายธารินทร เปาเงิน
๓. นายอภิวัฒน โปรงนอก
๔. นายวสิน สมบุญใจ
๕. นายรุงโรจน แกวกาหลง
๖. นางสาวภาพิมล โชติแสงศรี
หนาที่ ๑. กําหนดเกณฑการตัดสินและออกแบบฟอรมการใหคะแนน
๒. รวบรวมและเรียงลําดับคะแนนของผูเขาแขงขัน
นักศึกษา
๑. นายณัฐวัฒน เนียมสุวรรณ
๒. นายผดุงพล อารีย
๓. นางสาวชนัญชิดา สมเชื้อ
๔. นางสาวกาญจนา เกตุแกว
๕. นายสหรัฐ สะมะแอ
๖. นางสาวรัตนาวดี ทรัพยสิน
๗. นายจิรวัฒน บัวไสย
๘. นางสาวสิริวรรณ โองเคลือบ
๙. นายชิษณุพงศ จันทรดี
๑๐. นายเจริญชัย เจียสําราญ
๑๑. นางสาวพัณณิตา ชาติเจริญ
๑๒. นางสาวณัฐพร แซจอง
๑๓. นางสาวกนกวรรณ วรรณพรหม
๑๔. นางสาวอภิชญา อินทสุวรรณ
๑๕. นางสาวเนตรสุรีย กองศรี
๑๖. นายพรเทพ อินทรจันทร
๑๗. นางสาวนวลอนงค ตาฟน
๑๘. นางสาวภัศริดา เหมศรีสวัสดิ์
๑๙. นางสาวสุรัสสา ชุมภักดี
๒๐. นางสาวรําไพพรรณ นิยมวานิช
๒๑. นางสาวสริตา โพธิ์ทองคํา
๒๒. นายณรงคฤทธิ์ แซขอ
หนาที่ ดําเนินงานตามที่คณะกรรมการดําเนินงานมอบหมายใหกิจกรรมเปนไปไดดวยความเรียบรอย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนสิ้นสุดโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(รองศาสตราจารยพัชรี สวนแกว)
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต
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