
        
 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 

ที่           / ๒๕๕๗ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี ๒๕๕๗ 

........................................................................ 
  เพ่ือให้การดําเนินงานของสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ และ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  และตามข้อบังคับของสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๓                  
จึงแต่งต้ังบุคคลที่มีรายช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี 
๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. ผู้รักษาการแทนอธิการบดี    ประธานกรรมการ 

๒. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี    กรรมการ 
          ๓. ผู้รกัษาการแทนผูช่้วยอธิการบดี    กรรมการ 
 ๔. คณบดีคณะ/ วิทยาลัย     กรรมการ 
 ๕. ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์  โรงเรียนสาธิตฯ กรรมการ 
 ๖. ประธานชมรมข้าราชการบํานาญ   กรรมการ 
 ทําหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของ
สโมสรบุคลากร 
 คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๑.  นายบรรพต  วิรุณราช    นายกสโมสรบุคลากร 
 ๒.  นายครรชิต  ดอกไม้คลี ่   อุปนายก 
 ๓.  ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์   กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสํานักงานคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์  กรรมการ            
 ๖.  นางวันสม  อานามนารถ   กรรมการ  

๗.  นายเชิดชัย  ชาญสมุทร   กรรมการ 
 ๘.  นางเล็ก  จันทร์สอาด   กรรมการ 

๙.  นางวันสม  อานามนารถ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวจิตสวาท ปาละสิงห์   กรรมการ 
 ๑๑. นายสญัลกัษณ์ จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 ๑๒. นางณัฐยาน์  ศิริอบมล ี   กรรมการ 
 ๑๓. นางธาราวรรณ ภูวนา    กรรมการ 
 ๑๔. นางเอ้ืองนภา กําบุญเลิศ   กรรมการ 
 ๑๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   กรรมการ 

๑๖. นางสาวชนิสรา แก้วสวรรค ์   กรรมการ 
 
        นางณัฐชนก........ 
 
 
 



    -๒- 
 

 ๑๗. นางณัฐชนก  อิศรีทอง    กรรมการ 
 ๑๘. นายเสริมสิทธ์ิ สร้อยสอดศร ี   กรรมการ  
 ๑๙. นายสมพร  อานามนารถ   กรรมการ 
 ๒๐. นางลออ  มีรักษ ์    กรรมการ 
 ๒๑. นายสรร  กลิ่นวิชิต   กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร   กรรมการ 
 ๒๓. นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวณัฐฐญิา ดีหลี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕. นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทําหน้าที่วางแผนกําหนดภารกิจต่างๆ เพ่ือประโยชน์สมาชิกสโมสรบุคลากร 
 และมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมและจัดหารายได้ 
 ๑.  นางสาวณัฐฐญิา ดีหลี    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  นายไพรินทร์  ทองภาพ   อนุกรรมการ 
 ๓.  นายเสริมสิทธ์ิ สร้อยสดศรี   อนุกรรมการ 
 ๔.  นางสาวชนิสรา แก้วสวรรค ์   อนุกรรมการ 
 ๕.  นางกชพร  นรมาตรย์   อนุกรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน   อนุกรรมการ 
 ๗.  นายศักด์ิชาย  จันทร์เรือง   อนุกรรมการ 
 ๘.  นายศรายุทธ์  โชคชัยวรรัตน์     อนุกรรมการ 
 ๙.  นายจีระศกัด์ิ  รัตนะวงษ์   อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายจํานง  หอมเจริญ   อนุกรรมการ 

๑๑. นางสาวฐาวรางค์ ประเสริฐศรี   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวเอกมล วัฒนกุล    อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายธนยศ  พุฒตาล    อนุกรรมการ 
 ๑๔. นางโสพิชา  เถกิงเกียรติ   อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายปกร  เถกิงเกียรติ   อนุกรรมการ 
 ๑๖. นางสาวยุพดี มณีรัตนากรณ์   อนุกรรมการ 
  ๑๗. นายจํานง  หอมเจริญ   อนุกรรมการ 
  ๑๘. นางสาวชาลินี ปลูกผลงาม   อนุกรรมการ 
 ๑๙. นางสาวทิวาวรรณ ศรีสวัสด์ิ    อนุกรรมการ 
 ๒๐. นางสาววัชรี  กําจัดโศรก   อนุกรรมการ 
 ๒๑. นางสาววรรณภา วัง    อนุกรรมการ 
 ๒๒. นางสาวณัฐปภัสร ์ พิมผม    อนุกรรมการ 
 ๒๓. นายธานี  ชาวคูเวียง   อนุกรรมการ 
 
           ๒๔.ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์........ 
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 ๒๔. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  วงศ์เหรียญทอง   อนุกรรมการ 
 ๒๕. นางสาววิไลลักษณ ์ คําลอย    อนุกรรมการ 
 ๒๖. นางสาวสาวิตรี ปิติรัตน์    อนุกรรมการ 
 ๒๗. นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ    อนุกรรมการ 
 ๒๘. นางสาววิภาวี ศรีวงศ์สุข   อนุกรรมการ 
 ๒๙. นางสาวสุจิตรา แท่นสมัฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
 ๓๐. นางสาวสิริกร คันโท    อนุกรรมการ 
 ๓๑. นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วย    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่จัดใหม้ีกิจกรรมเพ่ือหารายได้  และนํารายได้ส่วนหน่ึงเข้าสโมสรบุคลากร 
 อีกส่วนหน่ึงเพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนทําหน้าที่รับลงทะเบียนในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ  

คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางณัฐชนก  อิศรีทอง    ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางจีระพร  พรหมโลก   อนุกรรมการ 
๓. นางอรพร  สดใส    อนุกรรมการ 
๔. นางดรุณี  ชมศรี    อนุกรรมการ 
๕. นางสุนันทา  อินทเจริญ   อนุกรรมการ 
๖. นางสาวอุไรวรรณ   ศักด์ิศรีเจริญ   อนุกรรมการ 
๗. นางกฤติยา  จินตเศรณี   อนุกรรมการ 
๘. นางสาวระวีวรรณ    สุนทรส    อนุกรรมการ 
๙. นางอรทัย  จันวงศ์    อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก    ชนะสงคราม   อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวมาธวี เล็กคํา    อนุกรรมการ 
๑๒.นางทิพวัลย์  กันกา    อนุกรรมการ 
๑๓. นางพิพวรรณ ธรรมมาธิกุล   อนุกรรมการ 
๑๔. นางศศิธร  ธรรมคัมภีร ์   อนุกรรมการ 
๑๕. นางภาวิดา  ธนกุลแก้วจินดา   อนุกรรมการ 
๑๖. นายอิทธิวัฒน์    คําสีม่วง    อนุกรรมการ 
๑๗. นางสุภาภรณ์     ศิลาอาสน์   อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวรสวันต์    ดาระดาษ   อนุกรรมการ 
๑๙. นางสาวณัฎฐณิชา   มสีิทธ์ิ    อนุกรรมการ                            
๒๐. นางสาวสุชาดา    ยังประเสริฐ   อนุกรรมการ 
๒๑. นางสาวหัทยา     โกศลสุรเสนีย์   อนุกรรมการ 
๒๒.  นางสาวอรวรรณ    บญบํารุง   อนุกรรมการ 
๒๓.  นางสาววทัญญู     วุฒิวรรณ   อนุกรรมการ 
๒๔.  นางศิวไลซ์     คนฉลาด   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 ทําหน้าที่ในการต้อนรับแขกในการจัดกิจกรรมของสโมสรบุคลากร 
         คณะอนุกรรมการ.......... 
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 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมแสดงน้าํใจ 

๑. นางณัฐธยาน์  ศิริอบมล ี   ประธานกรรมการ 
๒. นางวันสม  อานามนารถ   อนุกรรมการ 

 ๓.  นายเชิดชัย  ชาญสมุทร   อนุกรรมการ 
 ๔.  นางธาราวรรณ ภูวนา    อนุกรรมการ 
 ๕.  นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    อนุกรรมการ 
 ๖.  นางณัฐชนก  อิศรีทอง    อนุกรรมการ 
 ๗.  นางบุญเพ็ญ  ฤทธ์ิมหันต์   อนุกรรมการ 
 ๘.  นางสุพิศ  อบมลี    อนุกรรมการ 
 ๙.  นางกานต์พิชา วระเดช    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่จัดใหม้ีงานแสดงน้ําใจกรณีสมาชิก  บิดา  มารดา  บุตร  ธิดา เสียชีวิต   
งานเกษียณอายุราชการ  งานแสดงความเคารพและยินดีอ่ืน ๆ ในกรณพิีเศษ  
 คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬาบคุลากรภายใน 

๑. นายครรชิต  ดอกไม้คลี ่    ประธานกรรมการ 

๒. นายสมพร  อานามนารถ    อนุกรรมการ 

๓. นายสมชาย  คดิประดับ    อนุกรรมการ 

๔. นายกําพล  กังวาลโชคชัย    อนุกรรมการ 

๕. นายไพฑูรย์  วรรัตน์     อนุกรรมการ 

๖. นายยุทธ  กลิน่สุมาลย์    อนุกรรมการ 

๗. นายเสน่ห์  มานะสม     อนุกรรมการ 

๘. นายสมนึก  ชูนวน     อนุกรรมการ 

๙. นายณธเดช  นนทภากุลนันท ์    อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวพิมพ์ภัทรา  เน่ืองจํานงค์   อนุกรรมการ 

๑๑. นายวิเชียร  อริยะสุขสกุล    อนุกรรมการ 

๑๒. นางสาวฐิตารีย์  เหมือนใจ    อนุกรรมการ 

๑๓. นางสาววรอนงค์  ทองระอา    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาของสมาชิกในคณะวิทยาลัยฯโครงการต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล  เทนนิส 
เปตอง วอลเลย์บอล ฯลฯ  
 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลีย้งและเลี้ยงสงัสรรค ์

๑. นางวันสม  อานามนารถ   ประธานอนุกรรมการ 
๒. นางเอ้ืองนภา  กําบุญเลิศ   อนุกรรมการ 
๓. นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร   อนุกรรกการ 

 
 
๔.นางวัชราภรณ์.... 
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๔. นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    อนุกรรมการ 
๕. นางสาวณัฐฐิญา ดีหลี    อนุกรรมการ 
๖. นางศรีสายพร เหมือนรักษา   อนุกรรมการ 
๗. นางกุลจิรา  วงษ์สุนทร   อนุกรรมการ 
๘. นางสาวอัญชิษฐา คงสิงห์    อนุกรรมการ 
๙. นางสาวพิชฎา สุดโสม    อนุกรรมการ 
๑๐.  นายชูชัย  ชูเชิด    อนุกรรมการ 
มีหน้าที่ในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ให้สมาชิกปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้งการจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่วิทยาเขต 

จันทบุรีและสระแก้วด้วย 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกกับครอบครัว 
 ๑. นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางวันสม  อานามนารถ   อนุกรรมการ  
 ๓. นางเอ้ืองนภา  กําบุญเลิศ   อนุกรรมการ 
 ๔. นายวัฒนา  ซุ่นไล ้    อนุกรรมการ 
 ๕. นายพงศ์กร  พิบูลย์    อนุกรรมการ 
 ๖. นายภาวัติ  ท้าวฤทธ์ิ    อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวณัฐฐิญา ดีหลี    อนุกรรมการ 
 ๘. นางสาวศิยามล สังข์ศิร ิ    อนุกรรมการ 
 ๙. นางวลีพร  พิชาลี    อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางบงกช  ศราทธนานนท์   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวธัญญา รอดรัตน์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่จัดโปรแกรมทัศนศึกษา ของสมาชิกกับครอบครัว  ทั้งที่โปรแกรมปกติจัดขึ้นทุก   
๒  เดือน  และที่เป็นเฉพาะกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายสนัทนาการ 

๑. นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจารุวรรณ สดใด    อนุกรรมการ 
๓. นางธนาวรรณ ศักด์ิดากัมปนาท   อนุกรรมการ 
๔. นางรัศมี  ปานประดิษฐ์   อนุกรรมการ 
๕. นายนิพนธ์  กล่ํากล่อมจิตร   อนุกรรมการ 
๖. นางสาวรัตนา ลอยช่ืน    อนุกรรมการ 
๗. นางสาวนิตยา ทองคง    อนุกรรมการ 
๘. นายโอภาส  สุววรรณโพธ์ิ   อนุกรรมการ 
๙. นางสาวทัศวรรณ วิชัยยา    อนุกรรมการ 
๑๐.  นางจิราพร  พรหมโลก   อนุกรรมการ 
๑๑.  นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ   อนุกรรมการ 

 
๑๒.นายคมสันต์.... 

 
 



     -๖- 
 

๑๒.  นายคมสันต์  ตรีไพบูลย์   อนุกรรมการ 
๑๓.  นายกิติศักด์ิ  เทียนทองศิริ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
๑. นางธาราวรรณ ภูวนา    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาวดี จันทร์โสม   อนุกรรมการ 

  ๓. นางสาววรรณณิศา มากจันทร ์   อนุกรรมการ 
  ๔. นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย   อนุกรรมการ 
  ๕. นางสาวกชมล พิมสรณ ์   อนุกรรมการ 

๖. นายไวทิน  จิตมั่น    อนุกรรมการ 
๗. นายธีร  ชัยสุทธิ    อนุกรรมการ 
๘. นายสมบัติ  นุชประเสริฐ   อนุกรรมการ 
๙. นางสาวนลินรัตน์ เมฆพักตร์   อนุกรรมการ 
๑๐. นายพงษ์พันธ์ แก้วมณ ี   อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวกนกนิภา ปราบใหญ ่   อนุกรรมการ  
๑๒. นางสุพิศ  อบมลี    อนุกรรมการและเลขานุการ 

   ทําหน้าทีใ่นการประชาสัมพันธ์ของสโมสรบุคลากร และการจัดหาสมาชิกใหม ่
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายสุธีร์   เจริญสุข    ประธานกรรมการ 
            ๒. นางสาวมาลัย       ศราทธนานนนท์   อนุกรรมการ 
            ๓. นายวีระศักด์ิ          โฉมจังหวัด   อนุกรรมการ 
            ๔. นายพรมกร           เกษตรภิบาล   อนุกรรมการ 
            ๕. นายจัตุรงค์            อินทะน ู    อนุกรรมการ 
            ๖. นายอิฎฐวัชร์           เตชะนันท์   อนุกรรมการ 
            ๗. นายกษิด์ิเดชฤทธ์ิ  อินทร์ฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
            ๘. นางสาวดลชญา       ธิติขัยกวิน อนุกรรมการ 
            ๙. นางสาววณัทสรณ์     นันทวัฒน์วริศ อนุกรรมการ 
            ๑๐. นางสาวศศิธร        วงศ์หน่อน้อย อนุกรรมการ 
            ๑๑. นายนิคม             อินทประสาท อนุกรรมการ 
            ๑๒. นางสาวรุ่งทิวา       พูลสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
            ๑๓. นายเอกลักษณ์       วรรัตน์ อนุกรรมการ 
            ๑๔. นายประสาน          ศรีบุญมา อนุกรรมการ 
            ๑๕. นายรุ่งศักด์ิ            รอดสําอาง อนุกรรมการ 
            ๑๖. นายณธเดช            นนทภากุลนันท ์ อนุกรรมการ 
            ๑๗. นางสาววัชราภรณ์    ใบยา อนุกรรมการ 
            ๑๘.นางสมภัสสร.... 
 
 



                                                    -๗- 
            ๑๘. นางสมภัสสร วนิชวัฒนานุวัติ   อนุกรรมการ 
            ๑๙. นายทวีศักด์ิ  วังอ่อน    อนุกรรมการ 
            ๒๐. นายนพพร           เจริญสมทุรกุล อนุกรรมการ 
            ๒๑. นายสันติ             รัตนะพิบูลย์กุล อนุกรรมการ 
            ๒๒. นายบรรจง           จรรยาศริิ อนุกรรมการ 
            ๒๓. นายสมบัติ            ซุ่นไล ้ อนุกรรมการ 
            ๒๔. นายรําลึก             พิมพ์สกุล อนุกรรมการ 
            ๒๕. นายวินัย              พรหมเต็ม อนุกรรมการ 
            ๒๖. นายธิติ                รอรั้ง อนุกรรมการ 
            ๒๗. นายประจักษ์         เช้ือดี อนุกรรมการ 
            ๒๘. นายกฤษฎา           เช่ียวชาญ อนุกรรมการ 
            ๒๙. นายสิทธิโชค          วิรุณราช อนุกรรมการ 
            ๓๐. นางสาวธาฤดี         นิธิศบุณยกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ทําหน้าที่ดูแลสถานที ่ และตกแต่งสถานที่  เวที  ในการจัดกิจกรรมของสโมสรบุคลากร 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 ๑. นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคํา      ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสาวิตรี  ผาสุขเจริญ      อนุกรรมการ 
 ๓. นางวนิดา  ธนรัตนานนท์      อนุกรรมการ 
 ๓. นางนภาพร  จักรวาลกุล      อนุกรรมการ 
 ๔. นางไพรินทร์  บุญเชิด       อนุกรรมการ 
 ๗. นางธัญญรตัน์  บุญเรือน      อนุกรรมการ 
 ๘. นางนันทกร  เปลี่ยนส ี      อนุกรรมการ 
 ๙. นางพบพร  เชาวรัตน์      อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ      อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางธัญญรัตน์ จิตต์เจียรนัย      อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวยุพิณ ทองคํา       อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางปัทมา  ศุภธนกร      อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทําหน้าที่ในการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสรบุคลากร 
 
 
         ทั้งน้ี....... 
 
 
 
 
 
 
 



              -๘- 
   

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที ่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่               สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

      
                    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                   ผูร้ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่           / ๒๕๕๗ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี ๒๕๕๗ 
........................................................................ 

  เพ่ือให้การดําเนินงานของสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๖ และ มาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
บูรพา  พ.ศ. ๒๕๕๐  และตามข้อบังคับของสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๕๓                  
จึงแต่งต้ังบุคคลที่มีรายช่ือต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา ประจําปี 
๒๕๕๗ 
 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
 ๑. ผู้รักษาการแทนอธิการบดี    ประธานกรรมการ 

๒. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี    กรรมการ 
          ๓. ผู้รกัษาการแทนผูช่้วยอธิการบดี    กรรมการ 
 ๔. คณบดีคณะ/ วิทยาลัย     กรรมการ 
 ๕. ผู้อํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย์  โรงเรียนสาธิตฯ กรรมการ 
 ๖. ประธานชมรมข้าราชการบํานาญ   กรรมการ 
 ทําหน้าที่ให้คําแนะนําปรึกษาและสนับสนุนกิจกรรมในการดําเนินงานการจัดกิจกรรมของ
สโมสรบุคลากร 
 คณะกรรมการดําเนินงาน 
 ๑.  นายบรรพต  วิรุณราช    นายกสโมสรบุคลากร 
 ๒.  นายครรชิต  ดอกไม้คลี ่   อุปนายก 
 ๓.  ผู้อํานวยการกอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์   กรรมการ 
 ๔.  หัวหน้าสํานักงานคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย์  กรรมการ            
 ๖.  นางวันสม  อานามนารถ   กรรมการ  

๗.  นายเชิดชัย  ชาญสมุทร   กรรมการ 
 ๘.  นางเล็ก  จันทร์สอาด   กรรมการ 

๙.  นางวันสม  อานามนารถ   กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวจิตสวาท ปาละสิงห์   กรรมการ 
 ๑๑. นายสญัลกัษณ์ จันทร์ประเสริฐ   กรรมการ 
 ๑๒. นางณัฐยาน์  ศิริอบมล ี   กรรมการ 
 ๑๓. นางธาราวรรณ ภูวนา    กรรมการ 
 ๑๔. นางเอ้ืองนภา กําบุญเลิศ   กรรมการ 
 ๑๕. นายไพรินทร์ ทองภาพ   กรรมการ 

๑๖. นางสาวชนิสรา แก้วสวรรค ์   กรรมการ 
 
        นางณัฐชนก........ 
 
 



 
    -๒- 
 

 ๑๗. นางณัฐชนก  อิศรีทอง    กรรมการ 
 ๑๘. นายเสริมสิทธ์ิ สร้อยสอดศร ี   กรรมการ  
 ๑๙. นายสมพร  อานามนารถ   กรรมการ 
 ๒๐. นางลออ  มีรักษ ์    กรรมการ 
 ๒๑. นายสรร  กลิ่นวิชิต   กรรมการ 
 ๒๒. นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร   กรรมการ 
 ๒๓. นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    กรรมการ 
 ๒๔. นางสาวณัฐฐญิา ดีหลี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๕. นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วย    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทําหน้าที่วางแผนกําหนดภารกิจต่างๆ เพ่ือประโยชน์สมาชิกสโมสรบุคลากร 
 และมหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมเพ่ือสังคมและจัดหารายได้ 
 ๑.  นางสาวณัฐฐญิา ดีหลี    ประธานอนุกรรมการ 
 ๒.  นายไพรินทร์  ทองภาพ   อนุกรรมการ 
 ๓.  นายเสริมสิทธ์ิ สร้อยสดศรี   อนุกรรมการ 
 ๔.  นางสาวชนิสรา แก้วสวรรค ์   อนุกรรมการ 
 ๕.  นางกชพร  นรมาตรย์   อนุกรรมการ 
 ๖.  นางสาวสุชนนี เมธิโยธิน   อนุกรรมการ 
 ๗.  นายศักด์ิชาย  จันทร์เรือง   อนุกรรมการ 
 ๘.  นายศรายุทธ์  โชคชัยวรรัตน์     อนุกรรมการ 
 ๙.  นายจีระศกัด์ิ  รัตนะวงษ์   อนุกรรมการ 
 ๑๐. นายจํานง  หอมเจริญ   อนุกรรมการ 

๑๑. นางสาวฐาวรางค์ ประเสริฐศรี   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวเอกมล วัฒนกุล    อนุกรรมการ 
 ๑๓. นายธนยศ  พุฒตาล    อนุกรรมการ 
 ๑๔. นางโสพิชา  เถกิงเกียรติ   อนุกรรมการ 
 ๑๕. นายปกร  เถกิงเกียรติ   อนุกรรมการ 
 ๑๖. นางสาวยุพดี มณีรัตนากรณ์   อนุกรรมการ 
  ๑๗. นายจํานง  หอมเจริญ   อนุกรรมการ 
  ๑๘. นางสาวชาลินี ปลูกผลงาม   อนุกรรมการ 
 ๑๙. นางสาวทิวาวรรณ ศรีสวัสด์ิ    อนุกรรมการ 
 ๒๐. นางสาววัชรี  กําจัดโศรก   อนุกรรมการ 
 ๒๑. นางสาววรรณภา วัง    อนุกรรมการ 
 ๒๒. นางสาวณัฐปภัสร ์ พิมผม    อนุกรรมการ 
 ๒๓. นายธานี  ชาวคูเวียง   อนุกรรมการ 
 
           ๒๔.ว่าที่รอ้ยตรีอนุสรณ์........ 
 
 



 
     -๓- 
 
 ๒๔. ว่าที่ร้อยตรีอนุสรณ์  วงศ์เหรียญทอง   อนุกรรมการ 
 ๒๕. นางสาววิไลลักษณ ์ คําลอย    อนุกรรมการ 
 ๒๖. นางสาวสาวิตรี ปิติรัตน์    อนุกรรมการ 
 ๒๗. นางสาวศศิวิมล บุญเกาะ    อนุกรรมการ 
 ๒๘. นางสาววิภาวี ศรีวงศ์สุข   อนุกรรมการ 
 ๒๙. นางสาวสุจิตรา แท่นสมัฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
 ๓๐. นางสาวสิริกร คันโท    อนุกรรมการ 
 ๓๑. นางสาวยุดาพงศ์ คงช่วย    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่จัดใหม้ีกิจกรรมเพ่ือหารายได้  และนํารายได้ส่วนหน่ึงเข้าสโมสรบุคลากร 
 อีกส่วนหน่ึงเพ่ือใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ตลอดจนทําหน้าที่รับลงทะเบียนในงานกิจกรรม
ต่าง ๆ  

คณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิคม 
 ๑. นางณัฐชนก  อิศรีทอง    ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางจีระพร  พรหมโลก   อนุกรรมการ 
๓. นางอรพร  สดใส    อนุกรรมการ 
๔. นางดรุณี  ชมศรี    อนุกรรมการ 
๕. นางสุนันทา  อินทเจริญ   อนุกรรมการ 
๖. นางสาวอุไรวรรณ   ศักด์ิศรีเจริญ   อนุกรรมการ 
๗. นางกฤติยา  จินตเศรณี   อนุกรรมการ 
๘. นางสาวระวีวรรณ    สุนทรส    อนุกรรมการ 
๙. นางอรทัย  จันวงศ์    อนุกรรมการ 
๑๐. นางสาวพิมพ์ชนก    ชนะสงคราม   อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวมาธวี เล็กคํา    อนุกรรมการ 
๑๒.นางทิพวัลย์  กันกา    อนุกรรมการ 
๑๓. นางพิพวรรณ ธรรมมาธิกุล   อนุกรรมการ 
๑๔. นางศศิธร  ธรรมคัมภีร ์   อนุกรรมการ 
๑๕. นางภาวิดา  ธนกุลแก้วจินดา   อนุกรรมการ 
๑๖. นายอิทธิวัฒน์    คําสีม่วง    อนุกรรมการ 
๑๗. นางสุภาภรณ์     ศิลาอาสน์   อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวรสวันต์    ดาระดาษ   อนุกรรมการ 
๑๙. นางสาวณัฎฐณิชา   มสีิทธ์ิ    อนุกรรมการ                            
๒๐. นางสาวสุชาดา    ยังประเสริฐ   อนุกรรมการ 
๒๑. นางสาวหัทยา     โกศลสุรเสนีย์   อนุกรรมการ 
๒๒.  นางสาวอรวรรณ    บญบํารุง   อนุกรรมการ 
๒๓.  นางสาววทัญญู     วุฒิวรรณ   อนุกรรมการ 
๒๔.  นางศิวไลซ์     คนฉลาด   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 ทําหน้าที่ในการต้อนรับแขกในการจัดกิจกรรมของสโมสรบุคลากร 
         คณะอนุกรรมการ.......... 
 



 
     -๔- 
 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมแสดงน้าํใจ 

๓. นางณัฐธยาน์  ศิริอบมล ี   ประธานกรรมการ 
๔. นางวันสม  อานามนารถ   อนุกรรมการ 

 ๓.  นายเชิดชัย  ชาญสมุทร   อนุกรรมการ 
 ๔.  นางธาราวรรณ ภูวนา    อนุกรรมการ 
 ๕.  นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    อนุกรรมการ 
 ๖.  นางณัฐชนก  อิศรีทอง    อนุกรรมการ 
 ๗.  นางบุญเพ็ญ  ฤทธ์ิมหันต์   อนุกรรมการ 
 ๘.  นางสุพิศ  อบมลี    อนุกรรมการ 
 ๙.  นางกานต์พิชา วระเดช    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่จัดใหม้ีงานแสดงน้ําใจกรณีสมาชิก  บิดา  มารดา  บุตร  ธิดา เสียชีวิต   
งานเกษียณอายุราชการ  งานแสดงความเคารพและยินดีอ่ืน ๆ ในกรณพิีเศษ  
 คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันกีฬาบคุลากรภายใน 

๑๔. นายครรชิต  ดอกไม้คลี ่    ประธานกรรมการ 

๑๕. นายสมพร  อานามนารถ    อนุกรรมการ 

๑๖. นายสมชาย  คดิประดับ    อนุกรรมการ 

๑๗. นายกําพล  กังวาลโชคชัย    อนุกรรมการ 

๑๘. นายไพฑูรย์  วรรัตน์     อนุกรรมการ 

๑๙. นายยุทธ  กลิน่สุมาลย์    อนุกรรมการ 

๒๐. นายเสน่ห์  มานะสม     อนุกรรมการ 

๒๑. นายสมนึก  ชูนวน     อนุกรรมการ 

๒๒. นายณธเดช  นนทภากุลนันท ์    อนุกรรมการ 

๒๓. นางสาวพิมพ์ภัทรา  เน่ืองจํานงค์   อนุกรรมการ 

๒๔. นายวิเชียร  อริยะสุขสกุล    อนุกรรมการ 

๒๕. นางสาวฐิตารีย์  เหมือนใจ    อนุกรรมการ 

๒๖. นางสาววรอนงค์  ทองระอา    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้าที่จัดการแข่งขันกีฬาของสมาชิกในคณะวิทยาลัยฯโครงการต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล  เทนนิส 
เปตอง วอลเลย์บอล ฯลฯ  
 คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเลีย้งและเลี้ยงสงัสรรค ์

๑๑. นางวันสม  อานามนารถ   ประธานอนุกรรมการ 
๑๒. นางเอ้ืองนภา  กําบุญเลิศ   อนุกรรมการ 
๑๓. นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร   อนุกรรกการ 

 
 
๔.นางวัชราภรณ์.... 

 
 



 
     -๕- 
 

๑๔. นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    อนุกรรมการ 
๑๕. นางสาวณัฐฐิญา ดีหลี    อนุกรรมการ 
๑๖. นางศรีสายพร เหมือนรักษา   อนุกรรมการ 
๑๗. นางกุลจิรา  วงษ์สุนทร   อนุกรรมการ 
๑๘. นางสาวอัญชิษฐา คงสิงห์    อนุกรรมการ 
๑๙. นางสาวพิชฎา สุดโสม    อนุกรรมการ 
๒๐.  นายชูชัย  ชูเชิด    อนุกรรมการ 
มีหน้าที่ในการจัดเลี้ยงสังสรรค์ให้สมาชิกปีละ ๒ ครั้ง รวมทั้งการจัดเลี้ยงสังสรรค์ที่วิทยาเขต 

จันทบุรีและสระแก้วด้วย 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายความสัมพันธ์ของสมาชิกกับครอบครัว 
 ๑. นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ   ประธานอนุกรรมการ 
 ๒. นางวันสม  อานามนารถ   อนุกรรมการ  
 ๓. นางเอ้ืองนภา  กําบุญเลิศ   อนุกรรมการ 
 ๔. นายวัฒนา  ซุ่นไล ้    อนุกรรมการ 
 ๕. นายพงศ์กร  พิบูลย์    อนุกรรมการ 
 ๖. นายภาวัติ  ท้าวฤทธ์ิ    อนุกรรมการ 
 ๗. นางสาวณัฐฐิญา ดีหลี    อนุกรรมการ 
 ๘. นางสาวศิยามล สังข์ศิร ิ    อนุกรรมการ 
 ๙. นางวลีพร  พิชาลี    อนุกรรมการ 
 ๑๐. นางสาวพัชรา สนธิพงษ์ประยูร   อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางบงกช  ศราทธนานนท์   อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวธัญญา รอดรัตน์    อนุกรรมการและเลขานุการ 
 ทําหน้าที่จัดโปรแกรมทัศนศึกษา ของสมาชิกกับครอบครัว  ทั้งที่โปรแกรมปกติจัดขึ้นทุก   
๒  เดือน  และที่เป็นเฉพาะกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 คณะอนุกรรมการฝ่ายสนัทนาการ 

๑๔. นางวัชราภรณ์ สุพะธีระ    ประธานกรรมการ 
๑๕. นางสาวจารุวรรณ สดใด    อนุกรรมการ 
๑๖. นางธนาวรรณ ศักด์ิดากัมปนาท   อนุกรรมการ 
๑๗. นางรัศมี  ปานประดิษฐ์   อนุกรรมการ 
๑๘. นายนิพนธ์  กล่ํากล่อมจิตร   อนุกรรมการ 
๑๙. นางสาวรัตนา ลอยช่ืน    อนุกรรมการ 
๒๐. นางสาวนิตยา ทองคง    อนุกรรมการ 
๒๑. นายโอภาส  สุววรรณโพธ์ิ   อนุกรรมการ 
๒๒. นางสาวทัศวรรณ วิชัยยา    อนุกรรมการ 
๒๓.  นางจิราพร  พรหมโลก   อนุกรรมการ 
๒๔.  นายเกษมสันต์ พานิชเจริญ   อนุกรรมการ 

 
๑๒.นายคมสันต์.... 

 



 
     -๖- 
 

๒๕.  นายคมสันต์  ตรีไพบูลย์   อนุกรรมการ 
๒๖.  นายกิติศักด์ิ  เทียนทองศิริ   อนุกรรมการและเลขานุการ 

 คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ ์
๑. นางธาราวรรณ ภูวนา    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาวดี จันทร์โสม   อนุกรรมการ 

  ๓. นางสาววรรณณิศา มากจันทร ์   อนุกรรมการ 
  ๔. นางสาวตราจิตต์ เมืองคล้าย   อนุกรรมการ 
  ๕. นางสาวกชมล พิมสรณ ์   อนุกรรมการ 

๖. นายไวทิน  จิตมั่น    อนุกรรมการ 
๗. นายธีร  ชัยสุทธิ    อนุกรรมการ 
๘. นายสมบัติ  นุชประเสริฐ   อนุกรรมการ 
๙. นางสาวนลินรัตน์ เมฆพักตร์   อนุกรรมการ 
๑๐. นายพงษ์พันธ์ แก้วมณ ี   อนุกรรมการ 
๑๑. นางสาวกนกนิภา ปราบใหญ ่   อนุกรรมการ  
๑๒. นางสุพิศ  อบมลี    อนุกรรมการและเลขานุการ 

   ทําหน้าทีใ่นการประชาสัมพันธ์ของสโมสรบุคลากร และการจัดหาสมาชิกใหม ่
คณะอนุกรรมการฝ่ายสถานที่ 

๑. นายสุธีร์   เจริญสุข    ประธานกรรมการ 
            ๒. นางสาวมาลัย       ศราทธนานนนท์   อนุกรรมการ 
            ๓. นายวีระศักด์ิ          โฉมจังหวัด   อนุกรรมการ 
            ๔. นายพรมกร           เกษตรภิบาล   อนุกรรมการ 
            ๕. นายจัตุรงค์            อินทะน ู    อนุกรรมการ 
            ๖. นายอิฎฐวัชร์           เตชะนันท์   อนุกรรมการ 
            ๗. นายกษิด์ิเดชฤทธ์ิ  อินทร์ฤทธ์ิ   อนุกรรมการ 
            ๘. นางสาวดลชญา       ธิติขัยกวิน อนุกรรมการ 
            ๙. นางสาววณัทสรณ์     นันทวัฒน์วริศ อนุกรรมการ 
            ๑๐. นางสาวศศิธร        วงศ์หน่อน้อย อนุกรรมการ 
            ๑๑. นายนิคม             อินทประสาท อนุกรรมการ 
            ๑๒. นางสาวรุ่งทิวา       พูลสวัสด์ิ อนุกรรมการ 
            ๑๓. นายเอกลักษณ์       วรรัตน์ อนุกรรมการ 
            ๑๔. นายประสาน          ศรีบุญมา อนุกรรมการ 
            ๑๕. นายรุ่งศักด์ิ            รอดสําอาง อนุกรรมการ 
            ๑๖. นายณธเดช            นนทภากุลนันท ์ อนุกรรมการ 
            ๑๗. นางสาววัชราภรณ์    ใบยา อนุกรรมการ 
            ๑๘.นางสมภัสสร.... 
 



 
                                                    -๗- 
            ๑๘. นางสมภัสสร วนิชวัฒนานุวัติ   อนุกรรมการ 
            ๑๙. นายทวีศักด์ิ  วังอ่อน    อนุกรรมการ 
            ๒๐. นายนพพร           เจริญสมทุรกุล อนุกรรมการ 
            ๒๑. นายสันติ             รัตนะพิบูลย์กุล อนุกรรมการ 
            ๒๒. นายบรรจง           จรรยาศริิ อนุกรรมการ 
            ๒๓. นายสมบัติ            ซุ่นไล ้ อนุกรรมการ 
            ๒๔. นายรําลึก             พิมพ์สกุล อนุกรรมการ 
            ๒๕. นายวินัย              พรหมเต็ม อนุกรรมการ 
            ๒๖. นายธิติ                รอรั้ง อนุกรรมการ 
            ๒๗. นายประจักษ์         เช้ือดี อนุกรรมการ 
            ๒๘. นายกฤษฎา           เช่ียวชาญ อนุกรรมการ 
            ๒๙. นายสิทธิโชค          วิรุณราช อนุกรรมการ 
            ๓๐. นางสาวธาฤดี         นิธิศบุณยกร อนุกรรมการและเลขานุการ 
    ทําหน้าที่ดูแลสถานที ่ และตกแต่งสถานที่  เวที  ในการจัดกิจกรรมของสโมสรบุคลากร 
คณะอนุกรรมการฝ่ายการเงนิ 
 ๑. นางสาวกนกรัตน์ คล้ายทองคํา      ประธานอนุกรรมการ 

๒. นางสาวิตรี  ผาสุขเจริญ      อนุกรรมการ 
 ๓. นางวนิดา  ธนรัตนานนท์      อนุกรรมการ 
 ๓. นางนภาพร  จักรวาลกุล      อนุกรรมการ 
 ๔. นางไพรินทร์  บุญเชิด       อนุกรรมการ 
 ๗. นางธัญญรตัน์  บุญเรือน      อนุกรรมการ 
 ๘. นางนันทกร  เปลี่ยนส ี      อนุกรรมการ 
 ๙. นางพบพร  เชาวรัตน์      อนุกรรมการ 

๑๐. นางสาวช่อทิพย์ ตรีเพชรสมาคุณ      อนุกรรมการ 
 ๑๑. นางธัญญรัตน์ จิตต์เจียรนัย      อนุกรรมการ 
 ๑๒. นางสาวยุพิณ ทองคํา       อนุกรรมการ 
 ๑๓. นางปัทมา  ศุภธนกร      อนุกรรมการและเลขานุการ 

ทําหน้าที่ในการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายของสโมสรบุคลากร 
 
 
         ทั้งน้ี....... 
 
 
 
 
 
 



 
              -๘- 

   
ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  ๒๖  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗  ถึง วันที ่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
   สั่ง  ณ  วันที่               สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
 

      
           (ลงช่ือ)               สมพล   พงศ์ไทย 

                    (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล  พงศ์ไทย) 
                   ผูร้ักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

 
 
 
 
       สาํเนาถกูต้อง 
 
(นางสาวณัฐฐญิา  ดีหล)ี 
        บุคลากร 
 
 
 
 


