
 

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที ่๐๖๒๘ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG : ROI ET 2Global  

-------------------------------------------------- 
 
   ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กำหนดจัดโครงการ U2T for BCG : ROI ET 2Global ในวันพุธ 
ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เพื ่อให้การดำเนินงานจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ U2T for BCG : 
ROI ET 2Global ดังนี้  
 

    ๑. คณะกรรมการอำนวยการ     
     ๑.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชิิต  กำมันตะคุณ ประธานกรรมการ 
     ๑.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัรากร  วงศ์คำจันทร์ รองประธานกรรมการ 
     ๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี  กรรมการ 
     ๑.๔ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ ์   ศรีสมบัติ กรรมการ 
     ๑.๕ อาจารย์อัจฉรียา     พัฒนสระคู กรรมการ 
     ๑.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี  สุวภาพ  กรรมการ 
     ๑.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  จันทศิลป์ กรรมการ 
     ๑.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา กรรมการ 
     ๑.๙ อาจารย์ ดร.ภัทริยา    พรหมราษฏร์ กรรมการ 
     ๑.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์ กรรมการ 
     ๑.๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า  จันทร์เจริญ กรรมการ 
     ๑.๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน  กรรมการ  
     ๑.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา  ขำคมเขตต์ กรรมการ 
     ๑.๑๔ อาจารย์ ดร.มนชิดา    ภูมิพยัคฆ์ กรรมการ 
     ๑.๑๕ อาจารย์ ดร.สุริยา    ปัญญจิตร กรรมการ  
     ๑.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์  ประเสริฐสังข์     กรรมการและเลขานุการ 
     ๑.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์    แสงเรณู  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที่  ให้คำปรึกษา แนะนำ และอำนวยความสะดวกตลอดจนป้องกัน และแก้ไขปัญหาอันอาจ
เกิดจากการดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 
 

/๒. คณะกรรมการดำเนินงาน... 
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    ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน 
     ๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์    ประธานกรรมการ 
     ๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี     รองประธานกรรมการ 
     ๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ กรรมการ 
     ๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ  บุญโทแสง กรรมการ 
     ๒.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ   โพนศิริ  กรรมการ 
     ๒.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตา    พิมทา  กรรมการ 
     ๒.๗ อาจารย์วรพจน์      พรหมจักร กรรมการ 
     ๒.๘ อาจารย์ ดร.ขวัญชนก    อำภา  กรรมการ 
     ๒.๙ อาจารย์ก้องเกียรติ     สุขเกษม  กรรมการ 
     ๒.๑๐ อาจารย์เพิ่มพร     สุ่มมาตย์ กรรมการ 
     ๒.๑๑ อาจารย์ณัฐธิดา     บุญพรหม กรรมการ 
     ๒.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์  กรรมการ 
     ๒.๑๓ อาจารย์ ดร.อุณดาทร   มูลเพ็ญ  กรรมการ 
     ๒.๑๔ อาจารย์ ดร.สุนันวดี    พละศักดิ ์ กรรมการ 
         ๒.๑๕ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ แสงเรณู  กรรมการและเลขานุการ   
         ๒.๑๖ นางสาวพัฒนา     สัจจาวาท กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๑๗ นางสาววรรณภา     สุทธิประภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๑๘ นางสาวมาลิน ี     สุราช  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๑๙ นางสาวจิราภรณ ์    นาเมืองรักษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๒๐ นายประจิตร      ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๒.๒๑ นางสาวจิตตรา     ประทุมชาติ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่๑. จัดเตรียมข้อมูลและดำเนินงานตามโครงการ  
       ๒. จัดหาและบริหารงบประมาณโครงการ 
       ๓. ขออนุมัติโครงการ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
       ๔. ออกหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ 
       ๕. ประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบวิธีการกิจกรรม 
       ๖. ประสานผู้รับผิดชอบแต่ละตำบล 
  
    ๓. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและรับรองแขก   
     ๓.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ขอบฟ้า   จันทร์เจริญ ประธานกรรมการ 
     ๓.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์ รองประธานกรรมการ 
     ๓.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล กรรมการ 
     ๓.๔ อาจารย์หนึ่งฤทัย     ม่วงเย็น  กรรมการ 
     ๓.๕ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์    สาระพล  กรรมการ 
     ๓.๖ นางสาวอ้อมขวัญ     กฤษณะกาฬ กรรมการ 
     ๓.๗ นางสาวพัฒนา      สัจจาวาท กรรมการ 
 
                  /๓.๘ นางสาวจิตรา.... 
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     ๓.๘ นางสาวจิตตรา      ประทุมชาติ กรรมการ 
     ๓.๙ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ กรรมการ 
     ๓.๑๐ อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา   ปรีดาพันธุ์   กรรมการและเลขานุการ  
     ๓.๑๑ นางสาวชวีรัตน์      ศีลพันธุ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่๑. จัดเตรียมรายชื่อแขกผู้มีเกียรติ  
.      ๒. จัดเตรียมของที่ระลึก รับรองเข้าที่นั่ง  
      ๓. บันทึกภาพและให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์กิจกรรมในงาน 
 
    ๔. คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน 
     ๔.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี    สืบสิงห์  ประธานกรรมการ 
     ๔.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์  รองประธานกรรมการ 
     ๔.๓ นางยุพเรศน์      ประทีป ณ ถลาง  กรรมการ 
     ๔.๔ นายวัชรกร       เนตรถาวร กรรมการ 
     ๔.๕ นางสาวอารีรัตน์     คุณหงส์  กรรมการ 
     ๔.๖ นางสาวณิชากมล     ศรีอาราม กรรมการ 
     ๔.๗ นางสาวพรทิวา      สารจันทร์ กรรมการ 
     ๔.๘ อาจารย์ ดร.อุณนดาทร   มูลเพ็ญ  กรรมการและเลขานุการ 
     ๔.๙ นายประจิตร      ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่๑. จัดทำแบบลงทะเบียนสำหรับแขกผู้มีเกียรติ 
      ๒. จัดทำ QR Code ลงทะเบียนสำหรับตัวแทนตำบลและอาจารย์ที่ปรึกษาตำบล 
      ๓. สรุปยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
 
    ๕. คณะกรรมการฝ่ายตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมงาน 
         ๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์    ประธานกรรมการ 
     ๕.๒ อาจารย์นิวัฒน์      วงศ์ใหญ ่ รองประธานกรรมการ 
     ๕.๓ อาจารย์ ดร.พรชีรา    ชูสอน  กรรมการ 
     ๕.๔ อาจารย์ ดร.นภศูล     ศิริจันทร์ กรรมการ 
     ๕.๕ นายศักด์ิดา       สุทธิประภา กรรมการ 
     ๕.๖ นายวุฒิพงษ์        สุวรรณท้าว กรรมการ 
     ๕.๗ นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน   กรรมการ 
     ๕.๘ นางสาวแพรวนภา     เกี้ยงเก่า   กรรมการและเลขานุการ 
     
    หน้าที ่ จัดเตรียมเครื่องมือสำหรับตรวจคัดกรอง ดำเนินการตรวจคัดกรองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

/๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม... 
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    ๖. คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม 
     ๖.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ประธานกรรมการ 
     ๖.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัญญรินทร์  สมพร  รองประธานกรรมการ 
     ๖.๓ อาจารย์ ดร.นภศูล     ศิริจันทร์ กรรมการ 
     ๖.๔ อาจารย์ ดร.พรชีรา    ชูสอน  กรรมการ 
     ๖.๕ นางสาวกรรณิการ์      สุภรัมย์  กรรมการ 
     ๖.๖ นายเอกลักษณ์      เปลรินทร์ กรรมการ 
     ๖.๗ นายศุภรักษ์        ภักดีหาร กรรมการ 
     ๖.๘ นางสาวสุกัญญา     แพงโพนทอง กรรมการ 
     ๖.๙ นางสุภาวดี       ศรีลัย  กรรมการ 
     ๖.๑๐นางนันท์นภัส      ศรีนนท ์  กรรมการ 
     ๖.๑๑ นางสาวมาลินี      สุราช  กรรมการ 
     ๖.๑๒ นางสาวจิราภรณ์     นาเมืองรักษ์ กรรมการ 
     ๖.๑๓ นายศักด์ิดา      สุทธิประภา กรรมการ 
     ๖.๑๔ นางสาวนิศรา      วงสุเพ็ง  กรรมการและเลขานุการ 
     ๖.๑๕ นางสาวแพรวนภา    เกีย้งเก่า  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่ ต้อนรับ จัดเตรียมอาหารว่าง/เครื ่องดื ่ม และอาหารกลางวันสำหรับผู ้ เข ้าประชุม  
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

    ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดการแสดง 
     ๗.๑ อาจารย์ราชันย์      เจริญแก่นทราย ประธานกรรมการ 
     ๗.๒ อาจารย์ ดร.ธวัชชัย     ศิลปโชค  รองประธานกรรมการ 
     ๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานิศ  โนมะยา  ฟอร์สซี  กรรมการ 
     ๗.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม  พรทวีกุล กรรมการ 
     ๗.๕ อาจารย์ธรรมชาติ      ถามะพันธุ์ กรรมการ 
     ๗.๖ อาจารย์ชัชวาล      สร้อยกุดเรือ กรรมการ 
     ๗.๗ อาจารย์อำนาจ      ถามะพันธุ์  กรรมการ 
     ๗.๘ อาจารย์ ดร.บพิตร     เค้าหัน  กรรมการ 
     ๗.๙ อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์     บุตรทองทิม กรรมการ 
     ๗.๑๐ นางสาวณชนม์พัฒน์    อารีเอื้อ  กรรมการ 
     ๗.๑๑ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา   กรรมการ 
     ๗.๑๒ อาจารย์ทิวาพร      อรรคอำนวย กรรมการและเลขานุการ 
 
    หน้าที ่ จัดเตรียมการฝึกซ้อมและการแสดงบนเวที ดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

/๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ... 
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    ๘. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ การเดินแบบบนเวทีและการเสวนา 
     ๘.๑ อาจารย์อรัญ       อรัญมาตย์ ประธานกรรมการ 
     ๘.๒ อาจารย์สุธัญญา      กฤตาคม รองประธานกรรมการ 
     ๘.๓ อาจารย์เชษฐพัฒน์     สิริวัฒนตระการ กรรมการ 
     ๘.๔ อาจารย์นนทิพัฒน์     ไชยโสดา กรรมการ 
     ๘.๕ อาจารย์ ดร.จุรีวัลย์    ภักดีวุฒิ  กรรมการ 
     ๘.๖ อาจารย์ ดร.สุนันวดี    พละศักดิ ์ กรรมการ 
     ๘.๗ อาจารย์ ดร.วรรณษา    วังแสนแก้ว กรรมการ  
     ๘.๘ นางสาวอรัญญา      น้อยบัวทิพย ์ กรรมการ 
     ๘.๙ นายเกียรติดำรงวุฒิ  นาสิงทอง เจริญรัชตานันทร์ กรรมการ 
     ๘.๑๐ นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารฯ  กรรมการ 
     ๘.๑๑ องค์การนักศึกษาภาคปกต ิ    กรรมการ 
     ๘.๑๒ อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์   รัตโน  กรรมการและเลขานุการ 
 
    หน้าที ่๑. จัดลำดับขั้นตอนพิธีการบนเวที จัดลำดับขั้นตอนการเดินแบบ และลำดับการพิธีเปิด  
      ๒. จัดทำคำกล่าวรายงานและคำกล่าวเปิดโครงการ 
      ๓. ประสานวิทยากรเสวนา และดำเนินการเสวนาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
    ๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ 
         ๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์    แสงเรณู  ประธานกรรมการ 
     ๙.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล   เอกพันธ์  รองประธานกรรมการ 
     ๙.๓ อาจารย์ ดร.สุนันวดี    พละศักดิ์ กรรมการ 
     ๙.๔ อาจารย์ ดร.อุณดาทร    มูลเพ็ญ  กรรมการ 
     ๙.๕ อาจารย์เกรียงไกร     กันแก้ว   กรรมการ 
     ๙.๖ นายทินภัทร       โพธิ์ชัย  กรรมการ 
     ๙.๗ นางสาวกัลยาวดี     บุญจันทร์ กรรมการ 
     ๙.๘ นางสาวจินตนา      โพธิ์ชัย  กรรมการ 
     ๙.๙ นางสาววรรณภา     สุทธิประภา กรรมการ  
     ๙.๑๐ นายประจิตร      ประเสริฐสังข์ กรรมการและเลขานุการ 
     ๙.๑๑ นางสาวจิตตรา     ประทุมชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
     ๙.๑๒ นายณัฐพล        จุมพล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่๑. จัดทำแผนผังการจัดนิทรรศการ  
   ๒. ประสานตำบลในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

  
 

   /๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน... 
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    ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ 
       ๑๐.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยะรัตน์ ชารีแสน  ประธานกรรมการ 
       ๑๐.๒ นายอนันต์      เม็กแสงนีน รองประธานกรรมการ 
       ๑๐.๓ นางสาวเจษฎ์สิตา    เลิศธนบวรพงษ์ กรรมการ 
           ๑๐.๔ นางสาวสุขฤทัย     บุตรชาลี  กรรมการ 
           ๑๐.๕ นางสาวภทวรัศม์ิ     ดงใจ  กรรมการ 
           ๑๐.๖ นางสาวประภาพร    ขำคมเขตต์ กรรมการ 
           ๑๐.๗ นางเบญจพร      วงค์ไชยชาญ กรรมการ 
           ๑๐.๘ นางสาวศุภลักษ์     บุญยืน  กรรมการ 
           ๑๐.๙ นางสาวอรพรรณ     เปลรินทร์ กรรมการ 
           ๑๐.๑๐ นายพงษ์พิจักษณ ์    แก้วโสม  กรรมการ 
       ๑๐.๑๑ นางสาวมาลินี      สุราช    กรรมการ 
       ๑๐.๑๒ นางสาวพัฒนา     สัจจาวาท กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๐.๑๓ นางสาววรรณภา    สุทธิประภา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    หน้าที ่ อำนวยความสะดวกเรื ่องงบประมาณ การตัดยอดและการเบิกจ่าย เก็บหลักฐาน 
และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
    ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการ 
       ๑๑.๑ อาจารย์ ดร.มนชิดา    ภูมิพยัคฆ ์  ประธานกรรมการ 
       ๑๑.๒ อาจารย์ ดร.อุณดาทร   มูลเพ็ญ  รองประธานกรรมการ 
       ๑๑.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  เอกพันธ์  กรรมการ 
       ๑๑.๔ อาจารย์ ดร.สุนันวดี    พละศักดิ์ กรรมการ 
       ๑๑.๕ อาจารย์เกรียงไกร    กันแก้ว   กรรมการ 
       ๑๑.๖ นายประจิตร       ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
       ๑๑.๗ อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์   จิตต์โศภิตานนท ์ กรรมการและเลขานุการ 
       ๑๑.๘ นางสาวจิตตรา     ประทุมชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       ๑๑.๙ นายณัฐพล        จุมพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

    หน้าที ่ จัดทำแบบประเมินโครงการออนไลน์ จัดเก็บ และรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย 
 

    ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ บันทึกวีดีโอและเผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพันธ์
     ๑๒.๑ อาจารย์ ดร.มนชิดา     ภูมิพยัคฆ์ ประธานกรรมการ 
     ๑๒.๒ อาจารย์ ดร.เจษฎ์บดินทร์   จิตต์โศภิตานนท์ กรรมการ 
     ๑๒.๓ นายมรรควิน        แสนนาใต ้ กรรมการ 
     ๑๒.๔ นายสุรินทร์        จันทร์ปุ่ม กรรมการ 
     ๑๒.๕ นายธีระ       วงค์ไชยชาญ กรรมการ 
     ๑๒.๖ นางสาวจริยาภรณ์      มะละปะท ี กรรมการ 
     ๑๒.๗ นายวรสิทธิ์      นุกูลการ  กรรมการ 
 

                 /๑๒.๘ นายบดินทร์... 
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     ๑๒.๘ นายบดินทร์        ศิริเกษ  กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๒.๙ ว่าที่ร้อยตรีศรัญญู       ด้วงไผ่  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ๑๒.๑๐ นายณัฐพล       จุมพล  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่๑. กำกับ ดูแล ตรวจสอบอุปกรณ์ และจัดเตรียมเครื่องเสียง เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์           
      ๒. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอำนวยความสะดวกด้านไฟฟ้าประจำห้องประชุม
      ๓. อำนวยความสะดวกในการเตรียมการนำเสนอวิทยากร 
      ๔. ดูแลและจัดการอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บนเวทีเสวนา และการจัดนิทรรศการ 
      ๕. ถ่ายภาพ ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมและนิทรรศการ 
 
    ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายอาคารและสถานที่ 
     ๑๓.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรากร วงศ์คำจันทร์ ประธานกรรมการ 
     ๑๓.๒ นายวรเชษฐ์      ศรีสถิตย์  รองประธานกรรมการ 
     ๑๓.๓ นายอุทัย       สิงห์ธวัช  กรรมการ 
     ๑๓.๔ นายอำนาจ      นิลงาม  กรรมการ 
     ๑๓.๕ นายพรชัย       ท้าวบุตร  กรรมการ 
     ๑๓.๖ นายทินรัตน์      ยะนะโชติ กรรมการ 
     ๑๓.๗ นายไพรัตน์      ฤทธิยงค ์ กรรมการ 
     ๑๓.๘ นายสมจิตร      พันธ์สุวรรณ กรรมการ 
     ๑๓.๙ นายสราวุธ      ไสยรส  กรรมการและเลขานุการ 
     ๑๓.๑๐ นายศุภรานนท์     ลาศรีทัศน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
    หน้าที ่วางแผนจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินงานโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                   
และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
    ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการและยานพาหนะ 
     ๑๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริต   ควินรัมย์  ประธานกรรมการ 
     ๑๔.๒ นายศักดิ์ดา      รัตนวรรณ กรรมการ 
     ๑๔.๓ นายสุจิตร       ไชยฤทธิ์  กรรมการ 
     ๑๔.๔ นายผดุงศักดิ์      ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
     ๑๔.๕ นายชวลิต       อัศวภูม ิ  กรรมการ 
     ๑๔.๖ นายสุรชัย       สุภาพสุนทร กรรมการ 
     ๑๔.๗ นายเดชา        วรราช  กรรมการ 
     ๑๔.๘ นายพิทักษ์       สิทธิศักดิ์ กรรมการ 
     ๑๔.๙ นายวุฒิเดช      นิยม  กรรมการ 
     ๑๔.๑๐ นายวัชรธร      ภูมิศรี  กรรมการ 
     ๑๔.๑๑ นายสุริยันท์      วรภูมิ  กรรมการและเลขานุการ 
 
    หน้าที่ จัดเตรียมรถ รับส่งวิทยากร จัดเส้นทางการเดินรถ ที่จอดรถและอำนวยความสะดวก
เกี่ยวกับยานพาหนะระหว่างการดำเนินโครงการ 



 -๘- 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  กำมันตะคุณ) 
 รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และบังเกิดผลดี 
แก่ทางราชการ 
 
   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕    
   
     สั่ง  ณ  วันที่  ๑๙  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

   
 
 
 

 
 


