
 
คำส่ังมหาวิทยาลัยทักษิณ 

ท่ี  ๓๖๙๑ /๒๕๖๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางศิลาฤกษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ 

...................................................... 
 

 เพื่อใหการเตรียมจัดงานพิธีวางศิลาฤกษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง ดำเนินไปดวยความเรียบรอย สมพระเกียรติ จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๗   

และมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. ๒๕๕๑ แตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 

พิธีวางศิลาฤกษโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  ดังนี้   

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 

อธิการบดี ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง รองประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายการพัสดุ กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร กรรมการ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร กรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน กรรมการ 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจ กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา กรรมการ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร กรรมการ 

คณบดีคณะนิติศาสตร กรรมการ 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร กรรมการ 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ 



๒ 

 

คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ กรรมการ 

ผูอำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพ่ือการพัฒนา กรรมการ 

ผูอำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ กรรมการ 

ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน กรรมการ 

ผูอำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา กรรมการ 

ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

ผูอำนวยการสถาบันปฏิบัติการชุมชนเพ่ือการศึกษาแบบบูรณาการ กรรมการ 

ผูอำนวยการสำนักหอสมุด กรรมการ 

ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอร กรรมการ 

ประธานสภาคณาจารยและพนักงาน กรรมการ 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ กรรมการและเลขานุการ 

(นายรังสฤษฏ  อินทรโม...รักษาการแทน) 

หนาท่ี 

๑. วางแผน กำกับดูแล ติดตามผลการดำเนินงานและเปนท่ีปรึกษาของหนวยงานและฝายตาง ๆ 

๒. ทำหนาท่ีประสานงานระหวางหนวยงาน ฝายตาง ๆ และประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

ท่ีเก่ียวของ 

๓. รองประธานกรรมการมีอำนาจสั่งการแทนประธานกรรมการเพ่ือดำเนินการตาง ๆ เก่ียวกับงาน

พิธีวางศิลาฤกษ 

 

๒. คณะกรรมการฝายรางคำกราบบังคมทูลและคำกลาวรายงานการจัดพิธีวางศิลาฤกษ 

 นายไพบูลย  ดวงจันทร ท่ีปรึกษา 

 นายวราเมษ  วัฒนไชย ประธานกรรมการ 

 นางสาวประภัสสร  ภัทรนาวกิ รองประธานกรรมการ 

 นางสาวอัจฉรา  ขุนลึก กรรมการ 

 นางสุนิสา  คงประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

 นางสาวอัญชลี  ขุนลึก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวปาลิตา  ดำสุข กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 

 รางคำกราบบังคมทูลและคำกลาวรายงานการจัดพิธีวางศิลาฤกษ 

 



๓ 

 

๓. คณะกรรมการฝายงบประมาณและการเงิน 

        รองอธิการบดีฝายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธานกรรมการ 

นางสาวอาภรณ  แกวสลับศรี      กรรมการ 

นางสาวจงกล ปาลานุพันธ       กรรมการ 

นายโกศล พรหมสกุล        กรรมการ 

นางภาวินี บุญสนิท        กรรมการ 

นางสาวนันทนภัส เจริญพร        กรรมการ 

นางสาวภัทรวดี  กฤตรัชตนันต      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. พิจารณากลั่นกรองและจัดสรรงบประมาณ เสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

๒. กำกับดูแลการเบิกจายเงินในพิธีวางศิลาฤกษใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

วิธีการและหรือขอตกลงท่ีเก่ียวของ 

๓. ประมวลรายงานเบิกจาย และสรุปการใชจายเงินสำหรับงานพิธีวางศิลาฤกษในภาพรวม 
 

๔. คณะกรรมการฝายกำกับการทูลเกลาฯ ถวายมาลัยพระกร 

        รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ 

 นายคำรบ  คชภักดี กรรมการ 

 นางสาววรรณา  เหมทานนท กรรมการ 

หนาท่ี 

๑.  จัดทำมาลัยพระกรสำหรับทูลเกลาฯ ถวาย พรอมจัดเตรียมนิสิต เฝาทูลเกลาฯ ถวาย 

๒.  ดูแลกำกับการเขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายมาลัยคลองพระกร เม่ือเสด็จฯ ถึง 

 

๕. คณะกรรมการฝายจัดสถานท่ีท่ีประทับ และสถานท่ีท่ัวไป 

รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ประธานกรรมการ 

หัวหนาฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง รองประธานกรรมการ  

หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา กรรมการ   

นางนิตยา  เทพสง กรรมการ   

นางภัททิยา  คชภักดี กรรมการ 

นางยุวดี  ฤทธิ์ทอง กรรมการ 

นางฤทัยรัตน  โชติพานิช กรรมการ 

นางฤทัยรัตน  สมหวัง กรรมการ 

นางสาวฤทัยรัตน  ทิพยนรากุล กรรมการ 

นางสาวอารยา  ดำเรือง กรรมการ 



๔ 

 

นายโกศล  พรหมสกุล กรรมการ 

นายวินัย  เกสรสวัสดิ ์ กรรมการ 

นายสมเลิศ  คงเหลือ กรรมการ 

นายญาณวุฒิ  สุนทรกิจ กรรมการ 

นายเสริมศักดิ์  รัตนอุบล กรรมการ 

นายอนุชา  ชีชาง กรรมการ  

นางสาววัชรี  จันรัตน กรรมการ  

นายณัฏฐ  เพชรมณี กรรมการ 

ผูปฏิบัติงานชาง ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (ทุกคน) กรรมการ 

ผูปฏิบัติงานบริการ (คนสวน) ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (ทุกคน) กรรมการ 

พนักงานจางเหมาดูแลบริเวณและดูแลภูมิทัศน กรรมการ 

   บริษัท คลีนเวฟ จำกัด (ทุกคน)   

พนักงานจางเหมาทำความสะอาด กรรมการ 

   บริษัท วี.อาร.สงขลากรุป เซอรวิส จำกัด (ทุกคน)  

นายชาครินทร ไชยมณี กรรมการและเลขานุการ 

นายรัตไกร  คงใหม กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี 

๑. จัดตกแตงสถานท่ีบริเวณพิธี สถานท่ีท่ีประทับ และสถานท่ีท่ัวไป ใหสะอาด สวยงาม และเปน

ระเบียบเรียบรอย 

๒. จัดท่ีนั่งผูตามเสด็จฯ และแขกผูมีเกียรติ 

๓. จัดสถานท่ีและสิ่งของเขาสูสภาพเดิมเม่ือเสร็จพิธี 

๔. จัดพ้ืนท่ีเฝารับเสด็จฯ ใหแกนักเรียน นิสิต บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ 

๕. ประสานงานกับกรมโยธาธิการในการประดับธงทิวบริเวณพลับพลาพิธี 

๖. จัดท่ีพักและดูแลรับรองเจาหนาท่ีจากกรมโยธาธิการ 

๗. ประสานงานกับฝายอารักขาของมหาวิทยาลัย จังหวัด และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

๘. จัดใหมีหองสุขาสำหรับประชาชน 

๙. สอดสองดูแลการทูลเกลาฯ ถวายของหรือฏีกา 

๑๐. จัดตกแตงและทำความสะอาดสถานท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย ถนนหนทาง ไมดอก ไมประดับ  

ใหสวยงามเปนระเบียบเรียบรอย โดยยึดหลักสะอาดเรียบรอย และประหยัด 

๑๑. ประสานกับเจาหนาท่ีภายนอกท่ีเขามาตรวจสถานท่ี 

๑๒. จัดใหมีเจาหนาท่ีดูแลทำความสะอาดบริเวณชวงเวลาหลังจากเสร็จพิธี 

๑๓. ควบคุมสุนัขไมมีเจาของภายในบริเวณมหาวิทยาลัย  



๕ 

 

๖. คณะกรรมการฝายจราจร และยานพาหนะ 

          รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง                           ประธานกรรมการ 

 หัวหนาฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง     รองประธานกรรมการ 

 นายกำพลศักดิ์  ชูชวย      กรรมการ 

 นายรพีภัทร  สุทธินนท      กรรมการ 

 นายสมบูรณ  จุลสุรางค      กรรมการ 

 นายสมศักดิ์  จันทสงค      กรรมการ 

ผูปฏิบัติงานบริการ (เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย)   กรรมการ  

    ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (ทุกคน)  

ผูปฏิบัติงานบริการ (พนักงานขับรถ)     กรรมการ 

   ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (ทุกคน)  

 พนักงานรักษาความปลอดภัย      กรรมการ 

   บริษัท รักษาความปลอดภัย แอนด เซอรวิส เอส.ที.ที.ทวีทรัพย จำกัด (ทุกคน) 

นางสาววรรณชนก  รานวล     กรรมการ 

นายเทอดกุล  ขาวสังข      กรรมการและเลขานุการ 

นายเสริมพันธ  จนัทรอินทร     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นิสิตชมรมนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาเขตพัทลุง (๒๐ คน)  อนุกรรมการ 

 

หนาท่ี  

๑. วางแผนกำหนดสถานท่ีจอดรถ และจัดระบบจราจรภายในบริเวณพิธีใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย 

๒. ประสานงานกับตำรวจทางหลวงและตำรวจภูธร ในการอำนวยความสะดวกเสนทางจราจร 

ท่ีเก่ียวของ 

๓. จัดบริการยานพาหนะพรอมพนักงานขับรถยนตใหเพียงพอตอการใชงาน รับ-สงแขกผูมี

เกียรติ และผูเขารวมงาน 

๔. จัดทำบัตรอนุญาตรถยนตเขา-ออก และแจกบัตร 

๕. จัดทำประกาศการเขา-ออกมหาวิทยาลัย และการจอดรถ 

๗. คณะกรรมการฝายจัดแถวนิสิตรับเสด็จ 

หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ประธานกรรมการ 

นางสาวพิมวสุญา เมืองราช กรรมการ 

นางสาวเบญจวรรณ ชูอินทร กรรมการ 

นางสาวกชฎากร แสงอรุณ กรรมการ 

นางสาวจิราพร คงแกว กรรมการ 



๖ 

 

นางสาวเสาวภาคย  ศรีชุมพวง กรรมการ 

นางสาวอรวรรณ  บุญยัง กรรมการ 

นางาสวชนกภัทร  ใหมเจริญ กรรมการ 

นางสาวเทพศิริรัตน  นิตยโชติ กรรมการ 

นางสาวปานเดือน  สุวรรณรัตน กรรมการ 

นางจาริยา  สุทธินนท กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการองคการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง (๒๐ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสภานิสิตวิทยาเขตพัทลุง (๑๐ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร (๕ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา (๕ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะนิติศาสตร (๕ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน (๕ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร (๕ คน) อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ (๕ คน)  อนุกรรมการ 

คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร (๕ คน) อนุกรรมการ 

หนาท่ี 

๑. จัดแถวนิสิตรับเสด็จฯ 

๒. แนะนำนิสิตใหแตงกายชุดพิธีใหเปนระเบียบเรียบรอย 

๓. ฝกซอมขอปฏิบัติและขอหามระหวางรับเสด็จฯ 

 

๘. คณะกรรมการฝายจัดทำสูจิบัตร 

       รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 

(นางสุนิสา  คงประสิทธิ์...รกัษาการแทน) 

นายเชาวรัตน สัตยานุรักษ      กรรมการ 

นางโสภิน วัฒนเมธาวี            กรรมการ 

นางสาวปาลิตา ดำสุข    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. จัดทำสูจิบัตรพิธีวางศิลาฤกษ 

๒. เขาปกสูจิบัตรฉบับทูลเกลาฯ ถวาย 

 

 



๗ 

 

๙. คณะกรรมการฝายแสดงดนตรีไทยและวงดุริยางค 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ประธานกรรมการ 

นายคฑาวุธ  พรหมลิ รองประธานกรรมการ 

วาท่ี ร.ต.หญิงปาหนัน กฤษณรมย กรรมการ 

นางสาวโสวภา สงขาว กรรมการ 

นายศรัทธา  จันทมณีโชติ กรรมการและเลขานุการ 

นายณัฐวัฒน  เสริฐประสม อนุกรรมการ 

นายธนพลธ  ชปูลอด อนุกรรมการ 

นางสาวพรรวษา  มหาสุข อนุกรรมการ 

นายพัสกา  สมรักษ อนุกรรมการ 

นางสาวเบญจมาศ  พิกุลทอง อนุกรรมการ 

นายเกียรติศักดิ์  สดพงษ อนุกรรมการ 

นายจิรวัฒน  ทองกลอม อนุกรรมการ 

นายณัฐวุฒิ  คำนึง อนุกรรมการ 

นายนที  หลงละเลิง อนุกรรมการ 

นายนที  ประทุมวัลย อนุกรรมการ 

นางสาวกนกพร  เกลี้ยงนิล อนุกรรมการ 

นายณัฐพนธ  จำเริญนุสิต อนุกรรมการ 

นายวงศธร  บุตรอำไพ อนุกรรมการ 

นางสาวอนันดา  อภิมุขมงคล อนุกรรมการ 

หนาท่ี 

 ประสานงานในการแสดงดนตรไีทยและวงดุริยางค 

๑๐. คณะกรรมการฝายปฏิคมและจัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม 

รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 

(นายรังสฤษฏ  อินทรโม...รักษาการแทน) 

นางสาววันกุศล  ชนะสิทธิ์      กรรมการ 

นางสาวพีรนาฏ คิดดี     กรรมการ 

นายพชร  ผลนาค     กรรมการ  

นางสาวกรกนก  อุบลชลเขต      กรรมการ 

นายคมกริช  โชคพระสมบัติ       กรรมการ 

นางสาวธารทิพย สิทธิรักษ      กรรมการ    

นายนิพนธ  อินทรทอง        กรรมการ  



๘ 

 

นางภัททิยา  คชภักดี         กรรมการ 

นางสาวสุนิษา  นวลจันทร      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. ตอนรับและอำนวยความสะดวกแกแขกผูมีเกียรติของมหาวิทยาลัย และผูเขารวมพิธี 

๒. ดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเขารวมพิธี 

๓. แจกแผนพับประชาสัมพันธแกผูเขารวมพิธี 

๔. จัดอาหารและเครื่องดื่มสำหรับแขกผูมีเกียรติ คณะกรรมการ อนุกรรมการ นิสิต ท่ีรวมพิธี 

๕. ประสานงานการเตรียมอาหารใหกับองคประธานในพิธี 

๑๑. คณะกรรมการฝายพยาบาล 

 รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง   ท่ีปรึกษา 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร     ประธานกรรมการ 

 รองคณบดีฝายวชิาการ พัฒนานิสิตและวัฒนธรรม คณะพยาบาลศาสตร   รองประธานกรรมการ 

 หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง    รองประธานกรรมการ 

 นางสาวอนงค  ภิบาล      กรรมการ 

 นางนันทภัทร  เฉลียวศักดิ์     กรรมการ 

 นางสาววรรณลี  ยอดรักษ      กรรมการ 

 นางสาวนิติกุล  บุญแกว      กรรมการ 

 นางถนอมศรี  อินทนนท      กรรมการ 

 นางสาวทรงพร  จันทรพัฒน     กรรมการ 

 นางสาวศิวานันท  ฐิติกุลพัฒนาวดี     กรรมการ  

 นางสาวสมฤดี  พูนทอง      กรรมการ 

 นางสาวณัฐฐินี  ชัวชมเกตุ      กรรมการ 

 นางสาวรจนา  วิริยะสมบัติ     กรรมการ 

 นางสาวกฤตพร  สิริสม      กรรมการ 

 นายสมพันธ  มณีรัตน      กรรมการ 

 นางสาววัชรี  นอยผา      กรรมการ 

 นางสาวพีรยา  นันทนาเนตร     กรรมการ 

 นางสาวภรณิอร  พรผลอมร     กรรมการ 

 นางสาวมาลี  คำคง      กรรมการ 

 นางพิชญา  แกวมณี      กรรมการ 

 นางสาวศุจีรัตน  บุญรัศมี      กรรมการ 

 นางสาวทิศารัตน  สุดทอง      กรรมการ 



๙ 

 

 นางสาวกิตติมา  บุญเพ็ชร      กรรมการ 

 นางสาวเจตจรรยา  บุญญกูล     กรรมการและเลขานุการ 

 นางปติฉัตร คงนุนวั่นเสง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางเกษร  อินทนะนก      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวอมร  แซเค่ียน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นายจตุรงค  ชนะกาญจน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 ส.อ.ปฏิภาณ เอกเจริญกุล      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นายพุทธิชัย  นิลเพ็ชร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นายอภิเษก  แกนเมือง      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นางสาวกนกรัตน  เรืองแกว     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 นิสิตชมรมกูชีพปาริชาต (จำนวน ๑๒ คน)    อนุกรรมการ 

 นิสิตคณะพยาบาลศาสตร (จำนวน ๖๐ คน)    อนุกรรมการ 

หนาท่ี 

 จัดหนวยปฐมพยาบาลและรถฉุกเฉินเพ่ือใชบริการ 

๑๒. คณะกรรมการฝายพิธีสงฆ 

หัวหนาฝายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง ประธานกรรมการ 

นางกุลณิชา นรเศรษฐพงศ กรรมการ 

นายกำพลศักดิ์ ชูชวย กรรมการ 

นางสาวพิมพาวัน  รอดดำ กรรมการ 

นางพิมพ  รอดดำ กรรมการ 

นางนงเยาว  อนุกูลสวัสดิ์ กรรมการ 

นางสาวอริสา  ทองกัน กรรมการ 

นางสาวธนภรณ สะอาดจันทร กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. จัดการเรื่องพิธีสงฆในพิธีวางศิลาฤกษ 

๒. จัดอาสนะสงฆและเครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัย 

๓. ดำเนินการจัดเตรียมอาหารถวายพระภิกษุสงฆ 

๔. ดำเนินการในพิธีวางศิลาฤกษ รวมท้ังจัดการเครื่องใชท่ีจำเปน 

 

 

 



๑๐ 

 

๑๓. คณะกรรมการฝายพิธีพราหมณ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาองคกรและทรัพยากรบุคคล ประธานกรรมการ 

นายนิพนธ  อินทรทอง กรรมการ 

นายสุรศักดิ์  วงศสันติ กรรมการ 

นายนนทพัทธ  นวลนิ่ม กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

จัดการและประสานงานเรื่องพิธีพราหมณในพิธีวางศิลาฤกษ 

 

๑๔. คณะกรรมการฝายไฟฟาและเครื่องเสียง 

หัวหนาฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง     ประธานกรรมการ 

นายชาครินทร  ไชยมณี      รองประธานกรรมการ 

นายเดชณรงค  คงทองฉิม      กรรมการ 

นายนพดล  ชูฟอง      กรรมการ 

นายประสิทธิ์  จรัสดวง      กรรมการ 

นายมารุต  คงแกว      กรรมการ 

นายรัตไกร  คงใหม      กรรมการ 

นายสุวิทย  สุวรรณรักษ      กรรมการ 

ผูปฏิบัติงานชาง ฝายบริหารวิทยาเขตพัทลุง (ทุกคน)   กรรมการ 

นายเฉลียว  ชูทับ       กรรมการและเลขานุการ 

นายสุทธิพงษ  ลมผักแวน      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

หนาท่ี 

๑. จัดหาระบบไฟฟาสำรอง พัดลมปรับอากาศ และเครื่องเสียง บริเวณพลับพลาพิธีใหเปนท่ี

เรียบรอย 

๒. ประสานงานกับสำนักงานการไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค/จังหวัด เก่ียวกับเครื่องไฟฟา

สำรอง 

๓. ดูแลระบบ อุปกรณเครื่องใชอ่ืน ๆ ใหอยูในสภาพใชงานเรียบรอย ปลอดภัย 

๔. ประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบของฝาย 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

๑๕. คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธและบันทึกภาพ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายสื่อสารองคกรและองคกรสัมพันธ  ประธานกรรมการ 

 นายเกษม  เปรมประยูร      รองประธานกรรมการ 

 นายปรเมศวร  กาแกว      กรรมการ 

 นายกฤษดา  สุวรรณการณ     กรรมการ 

 นายปยพงษ  ทองดำหยู      กรรมการ 

 นายคฑายุทธ  คงมณี      กรรมการ  

 นายพันธสิทธิ์  โชคสวัสดิการ     กรรมการ 

 นางสาวนันทนภัส  เจริญพร     กรรมการ 

 นายกฤตพล  พรหมแทนสุด     กรรมการ 

 นางสาวอารีย  แยงกุลเชาว     กรรมการ 

นางสาวไหมมูหนะ  สุกเส็ม     กรรมการ 

 นายฉัตรชัย  สุนทะโก      กรรมการ 

 นางสาวเดือนเพ็ญ  เจียนซ่ี     กรรมการ 

 นายศาสตราวุฒิ  บุญรัตน      กรรมการ 

 วาท่ีรอยตรีชัยวุฒิ  ปลื้มใจ     กรรมการ 

 นายอนุชา  ขุนแกว      กรรมการ 

นายเอกพล ยกยอง      กรรมการ 

นางสาววรรณา ซอและ      กรรมการ 

นายบุญฤทธิ์ คงลำพูน      กรรมการ 

นายพลชัย บินหมูด      กรรมการ 

นางสาววิชชุดา  ชวยพิชัย      กรรมการ 

 นางสาววรณัน  เอกหิรัณยราษฎร     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

ประชาสัมพันธและบันทึกภาพในพิธีวางศิลาฤกษ 

๑๖. คณะกรรมการฝายบันทึกภาพวีดิทัศน 

นายชัชวาล ชุมรักษา ท่ีปรึกษา 

นายขรรคชัย แซแต ประธานกรรมการ 

นายพลากร คลายทอง รองประธานกรรมการ 

นางสาวจินตนา กสินันท กรรมการ 

นายกฤษฎา คงหนู กรรมการ 

นางรัตติกาล ชนะสิทธิ์ กรรมการ 



๑๒ 

 

นายวิเชียร ขุนเพชร กรรมการ 

นายพัฒนา ศิริกุลพิพัฒน กรรมการ 

นางสาววรินธร เบญจศรี กรรมการ 

นายญาณวุฒิ สุนทรกิจ กรรมการ 

นายอนุชา ชีชาง กรรมการ 

นายวรวุฒิ อินทองแกว กรรมการ 

นายไชยอุดร ษรเดช กรรมการ 

นางเจนจิรา วิศพันธ กรรมการ 

นายกิตติพนธ ชูสองแสง กรรมการ 

นายปญกร ชูผอม กรรมการ 

นางนวพรรษ รัตนบุญทวี กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวอุษา สงศรี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสุมนา อมรอนุพงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางสาวเกษราภรณ มากชู อนุกรรมการ 

นายจักรภัทร ขวัญเมือง อนุกรรมการ 

นางสาวจันจิรา เเซหลอ อนุกรรมการ 

นางสาวจันทกานต แสงเพชร อนุกรรมการ 

นางสาวธนพร การุญ อนุกรรมการ 

นายธรรณพธร คงดี อนุกรรมการ 

นายธีรณัฏฐ คชลน อนุกรรมการ 

นายนนทธวัช อักษรชู อนุกรรมการ 

นางสาวปรียนันท พรหมแกว อนุกรรมการ 

นายไพโรจน เเกวจินดา อนุกรรมการ 

นายไพศอล อาลีมามะ อนุกรรมการ 

นางสาวยมาภรณ ชวยเอ้ือ อนุกรรมการ 

นางสาววศินี ธรรมเมธากุล อนุกรรมการ 

นางสาวสิริมา ทองแกว อนุกรรมการ 

นางสาวสุชัญญา พรัมสะโร อนุกรรมการ 

นายสุวิชา เกษเหมือน อนุกรรมการ 

นางสาวอชิรญา คลายนา อนุกรรมการ 

นางสาว อมรศรี แซลิ่ม อนุกรรมการ 

นายฮาฟนันท เจะอารงค อนุกรรมการ 

นางสาวจิตรกัญญา ทองประดับ อนุกรรมการ 



๑๓ 

 

นางสาวชนิสร  บุญชุม อนุกรรมการ 

นางสาวฐิติมา  ไทยเพชรชนะ อนุกรรมการ 

นางสาวกุสุมา  จงไกรจักร อนุกรรมการ 

นางสาวเกษศราพร  บางแกว อนุกรรมการ 

นางสาวณ.กัลย  ณะชอย อนุกรรมการ 

นางสาวณัฎฐาเนตร  ชูแสง อนุกรรมการ 

นางสาวดนัสวินส  จีนดวง อนุกรรมการ 

นางสาวนภัสสร  จิตตซ่ือ อนุกรรมการ 

นางสาวนินูรฮูดา  สุไลมาน อนุกรรมการ 

นางสาวปรียานุช  เพ็ชรเพ็ง อนุกรรมการ 

นางสาวปาลิตา  หมวกสกุล อนุกรรมการ 

นางสาวปุณยวีร  ไขวขวัญ อนุกรรมการ 

นางสาวภัสสิกานต  วงศสวัสดิ์ อนุกรรมการ 

นางสาวมิดา  เดชาฐาน อนุกรรมการ 

นางสาวรัชนีกร  รัตนโอภา อนุกรรมการ 

นางสาวลัทธพรรณ  สยามพันธ อนุกรรมการ 

นางสาวแวฟาอีซะห  แวโดยี อนุกรรมการ 

นางสาวศศิพิชญ  วรรณโณ อนุกรรมการ 

นางสาวศุภิสรา  จันทรฉาย อนุกรรมการ 

นางสาวอังคณา  วุฒิพงศ อนุกรรมการ 

นางสาวอิงกมล  ดิสโร อนุกรรมการ 

นายกฤตชาติ  ไชยมล อนุกรรมการ 

นายกฤตยศ  มหันตมรรค อนุกรรมการ 

นายกันดิศ  ศรีนาเคนทร อนุกรรมการ 

นายชนะศักดิ์  ทองเพชร อนุกรรมการ 

นายชัยสวัสดิ์  เกตุมา อนุกรรมการ 

นายธงไท  วงับุญคง อนุกรรมการ 

นายธนเดช  สุขนุม อนุกรรมการ 

นายธรรมพร  สังขนอย อนุกรรมการ 

นายธารธรรม  สมบูรณมี อนุกรรมการ 

นายธีระยุทธ  วิเชียรโชต ิ อนุกรรมการ 

นายนราวุธ  ดิษฐคลาย อนุกรรมการ 

นายพัฒนมงคล  รอดตัวดี อนุกรรมการ 



๑๔ 

 

นายวรโชติ  โภชนสาร ี อนุกรรมการ 

นายวรปรชัญ  รัตกี อนุกรรมการ 

นายวรพนธ  นอยวิสัย อนุกรรมการ 

นายวาลิด  สามะอาลี อนุกรรมการ 

นายสงกรานต  แซเลา อนุกรรมการ 

นายสรศักดิ์  ฉ้ิมลอง อนุกรรมการ 

นายสุรพล  นันทะ อนุกรรมการ 

นายเสฎฐวุฒิ  ทองหยู อนุกรรมการ 

นายหเทิญ  แกวยศกุล อนุกรรมการ 

นายอธิพงศ  หยูทอง อนุกรรมการ 

นายฮาฟส  ตำภู อนุกรรมการ 

นายฮาฟส  สงคนี อนุกรรมการ 

นายฮารีซ  มูซอ อนุกรรมการ 
 

หนาท่ี 

บันทึกภาพวีดิทัศนในพิธีวางศิลาฤกษและจัดเก็บสำเนา 

๑๗. คณะกรรมการฝายจัดนิทรรศการ 

        นายสืบพงศ สงวนศิลป      ท่ีปรึกษา   

        นายพงษพันธ พิณโท   ท่ีปรึกษา 

        รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 

(นางสุนิสา  คงประสิทธิ์...รกัษาการแทน) 

        นายพลัฏฐ ยิ้มประเสริฐ      รองประธานกรรมการ 

        นายปรเมศวร กาแกว       กรรมการ 

        นายภทรนบ นุนพันธ  กรรมการ 

        นายเชิดชัย  อองสกุล       กรรมการ 

        นางจิตติมา  ดำชู กรรมการ  

        นางสาววรนันท   เอกหิรัณญราษฎร    กรรมการ 

        นางสาวปาลิตา ดำสุข       กรรมการ 

        นายเชาวรัตน สัตยานุรกัษ      กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี 

จัดนิทรรศการบริเวณพิธีใหเปนท่ีเรียบรอย 



๑๕ 

 

๑๘. คณะกรรมการฝายเลขานุการ 

        รองผูอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ ประธานกรรมการ 

(นายสฤษฏ  อินทรโม...รักษาการแทน) 

นายจักรพงศ ไชยบุรี      กรรมการ  

นางปรียาลักษณ โคหนองบัว     กรรมการ 

นางศิริลักษณ ชวยพนัง   กรรมการ 

นางสาวสุทธิษา กอนเรือง      กรรมการ 

นางสาวธารทิพย สิทธิรักษ      กรรมการ  

นายนิพนธ อินทรทอง       กรรมการ 

นายกฤศณพันธ จันทรคง      กรรมการ 

นางสาวอาภรณ แกวสลับศรี      กรรมการ 

นางพรทิพย บุญจุน       กรรมการ 

นางสาวธัญญา  อารยะสุวรรณ กรรมการ 

นางวรญา  ไชยบัณฑิต        กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสุนิษา  นวลจันทร      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 

๑. จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการและประธานกรรมการดำเนินงานฝายตาง ๆ หรืออ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวของ 

๒. ประสานงานในการดำเนินงานกับทุกฝาย ใหงานสามารถดำเนินไปดวยความเรียบรอย 

๓. รับผิดชอบงานธุรการ เลขานุการของพิธี 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป   

  สั่ง  ณ  วันท่ี      ๒๓     ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

 
 

 

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย  ชำนิ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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