
๑ 
 

 
 
 

ประกาศสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์
เร่ือง แต่งตั้งท่ีปรึกษาและคณะกรรมการจดังาน  “ส.มก.รวมใจปล่อย  กุง้  ปู  ปลา 

       ๕๙  ลา้นตวัทัว่ประเทศ  ถวายเจา้ฟ้าจุฬาภรณ”  ประจ าปี  ๒๕๕๙ 
             

 

 
  ตามท่ีสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  ในพระบรมราชูปถมัภ ์ ไดจ้ดัท าโครงการ
ปล่อยพนัธ์ุสัตวน์ ้า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจา้ลูกเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรณวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี 
เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาเป็นประจ าทุกปี ส าหรับในปีน้ีก าหนดจดั  ข้ึนในวนัพฤหสับดีท่ี                  
๗  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ  อุทยานเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก  จงัหวดันนทบุรี  โดยใชช่ื้องานวา่            
“ส.มก.รวมใจปล่อยกุง้  ปู  ปลา  ๕๙  ลา้นตวัทัว่ประเทศ  ถวายเจา้ฟ้าจุฬาภรณ”  ประจ าปี  ๒๕๕๙  ดงันั้น  
เพื่อใหก้ารจดังานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  จึงขอแต่งตั้งใหผู้ท่ี้มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี  เป็นท่ีปรึกษาและ     
คณะกรรมการด าเนินงานต่อไป 
 

๑.  ท่ีปรึกษา 
  ๑.๑  รองศาสตราจารยว์โิรจ อ่ิมพิทกัษ ์  
  ๑.๒  ดร.จงรัก   วชัรินทร์รัตน์ 
                            ๑.๓  ผศ.น.ท.หญิงดร.งามลมยั ผวิเหลือง   
  ๑.๔  ดร.อดิศร   พร้อมเทพ  
  ๑.๕  นายบรรจง   นิสภวาณิชย ์
  ๑.๖  นายสกล   มงคลธรรมากุล 
  ๑.๗  นายการุณ   เลาหรัชตนนัท ์
  ๑.๘  นายนิพนธ์   ล้ิมแหลมทอง 
  ๑.๙  พลเรือตรีศุภชยั  จิระสถิตย ์
  ๑.๑๐  นางโสภาวรรณ  มงคลธรรมากุล 
  ๑.๑๑  นายกุลวฒิุ   วนาสวสัด์ิ 
  ๑.๑๒  รองศาสตราจารยสิ์รี ชยัเสรี 
  ๑.๑๓  นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ 
  หนา้ท่ี  ใหค้  าปรึกษาขอ้เสนอแนะ  ค าแนะน า  และใหก้ารสนบัสนุนฝ่ายต่างๆ  เพื่อให้การ
จดังานงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 



๒ 
 

๒.  คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ 
  ๒.๑  นายสิทธิพล ภู่สมบุญ               ประธาน 
  ๒.๒  นางมณฑนี นิสภวาณิชย ์ รองประธาน 
                            ๒.๓  นางสาวผาสุข เลาหประสิทธิพร กรรมการ 
  ๒.๔  นายสหสั  ภทัรฐิตินนัท ์ กรรมการ 
  ๒.๕  นางจิระนุช  ชาญณรงคก์ุล  กรรมการ 
  ๒.๖  นายวทิวสั  ภิญโญววิฒัน์  กรรมการ 
  ๒.๗  นางสาวองันี ไชยานฤปกรณ์  เหรัญญิก 
  ๒.๘  นางสาวนพมาศ ภู่แกว้   ผูช่้วยเหรัญญิก 
  ๒.๙  นางสุทธาทิพย ์ สานติวตัร  กรรมการและเลขานุการ 
  ๒.๑๐  นางสาวสายทิพย ์ แผนสมบูรณ์  ผูช่้วยเลขานุการ 
  หนา้ท่ี   
  (๑)  ควบคุม  ก ากบั  ดูแล  ตดัสินใจ  และสั่งการใหฝ่้ายต่างๆ  ด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
วตัถุประสงคแ์ละเป็นตามก าหนดการ 
  (๒)  ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (๓)  จดัยานพาหนะเพื่อการขนส่ง  และอ านวยความสะดวก 
  (๔)  จดัหางบประมาณ  และหรือส่ิงของสนบัสนุนในการด าเนินงาน 
  (๕)  รับผดิชอบติดต่อขอรับการสนบัสนุนพนัธ์ุปลา  พร้อมอุปกรณ์ปล่อยปลา 
  (๖)  ก าหนดพิธีการ  ร่างค ากล่าว  และงานเอกสารทั้งหมดของโครงการ 
  (๗)  ดูแลรับผดิชอบพร้อมจดัท าบญัชีแสดงรายละเอียดรายรับ – รายจ่ายของการจดังาน 
ใหถู้กตอ้งสามารถตรวจสอบได ้
 
 ๓.  คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
  ๓.๑  นายเกรียงศกัด์ิ ชยักงัวาฬ  ประธาน 
  ๓.๒  นายกนัตพ์งษ ์ บุรโชติประจกัษ ์ รองประธาน 
  ๓.๓  นายอุทิศ  ต่อวิริยะตระกูล  กรรมการ 
  ๓.๔  นายอดิศกัด์ิ ปิยะสุวรรณ  กรรมการ 
  ๓.๕  นายบดินทร์ หลาบหนองแสง  กรรมการและเลขานุการ 
  หนา้ท่ี   
  (๑)  จดัเตรียมและตกแต่งสถานท่ีจดังานให้เรียบร้อย  สะอาด  และสวยงาม 
  (๒)  จดัหาและติดตั้งอุปกรณ์  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ในการจดังานใหเ้รียบร้อยและเพียงพอ  
ไดแ้ก่ 



๓ 
 
   -   เตน๊ขนาดใหญ่  รองรับผูร่้วมงานไดป้ระมาณ  ๕๐๐  คน 
   -   เกา้อ้ีผูร่้วมงานประมาณ  ๕๐๐  ตวั 
   -   เกา้อ้ีบุนวม  พร้อมสวมปลอก  จ านวน  ๔๐  ตวั 
   -   ชุดรับแขกชุดใหญ่  จ านวน  ๑ ชุด 
   -   จดัเตรียมโตะ๊หมู่บูชา 
   -   จดัท าเวทีส าหรับติดตั้งพระบรมฉายาลกัษณ์  และโตะ๊หมู่บูชา 
   -   จดัเตรียมโตะ๊ลงทะเบียน  และโตะ๊วางอาหาร / เคร่ืองด่ืม 
   -   สนบัสนุนฝ่ายอ่ืนๆ  ตามท่ีไดรั้บการร้องขอ 
 
 ๔.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 
  ๔.๑  นางโสภาวรรณ      มงคลธรรมากุล              ประธาน 
  ๔.๒ นายกฤษฎา              กุลววิฒัน์              กรรมการ 
  ๔.๓  นายปัญญา  เหล่าอนนัตธ์นา  กรรมการ 
  หนา้ท่ี 
  (๑)  เผยแพร่ข่าวสารและประชาสัมพนัธ์การจดังานใหท้ราบโดยทัว่ถึง 
  (๒)  ออกส่ือเชิญชวนนิสิต  นิสิตเก่า  คณาจารย ์ และบุคลากรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
พร้อมกบัประชาชนและชุมชนใกลเ้คียงใหม้าร่วมงานโดยพร้อมเพียงกนั 
  (๓)  รับผิดชอบถ่ายภาพ  ทั้งภาพน่ิง  และภาพเคล่ือนไหวตลอดงาน 
  (๔)  จดัเตรียมเคร่ืองเสียง 
  (๕)  งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
            ๕.  คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ 
                           ๕.๑  นายชูพงษ ์               แตงมีแสง             ประธาน 
  ๕.๒  นายอรุณ  สิริภทัรวณิชย ์ กรรมการ 
                            ๕.๓  นายสมชาย เลิศดว้ยลาภ  กรรมการ 
                          หนา้ท่ี 
                         (๑)  จดัเตรียมพิธีกรด าเนินรายการให้เป็นไปตามก าหนดพิธีการ 
                         (๒)  ประสานงานล าดบัของก าหนดการใหเ้ป็นไปตามก าหนดพิธีการ 
                         (๓)  งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 
  



๔ 
 
            ๖.  คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  ๖.๑  นางรจจรินทร์ ล้ิมแหลมทอง  ประธาน 
  ๖.๒  นางวรีาพชัร์ แท่งทองค า  กรรมการ 
  ๖.๓  นายโกญจนาท เรืองรอง  กรรมการ 
  ๖.๔  นายภาณุ  เภตรา   กรรมการ 
  ๖.๕  นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เจา้หนา้ท่ีช่วยงาน 
  หนา้ท่ี 
  (๑) จดัเตรียมอาหารวา่ง  น ้าชา  กาแฟ  เคร่ืองด่ืม  บริการแก่ท่ีปรึกษา  คณะกรรมการ   
และผูร่้วมงาน 
  (๒)  จดัเตรียมน ้าด่ืมบริการแก่ผูร่้วมงานประมาณ  ๑,๒๐๐  ขวด 
  (๓)  จดัเตรียมอาหารรองรับแก่ผูม้าร่วมงาน 
  (๔)  จดัเตรียมผา้เยน็บริการแก่แขกผูมี้เกียรติ  จ  านวน  ๑๐๐  ผนื 
  (๕)  งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
 ๗.  คณะกรรมการฝ่ายตอ้นรับ 
  ๖.๑  ผูช่้วยศาสตราจารยก์รกฎา นกัคิ้ม  ประธาน 
                         ๖.๒  นางศรีพรรณ  พินทุพีรโกวทิ กรรมการ 
                         ๖.๓  นายวโิรจ               สุขธาราจาร กรรมการ 
  ๖.๔  นิสิตมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  เจา้หนา้ท่ีช่วยงาน 
  หนา้ท่ี 
  (๑)ใหก้ารตอ้นรับ  รับรอง  ดูแล  แนะน า  และอ านวยความสะดวกแก่ผูร่้วมงาน 
  (๒)  รับรอง  และอ านวยความสะดวกประธานในพิธี  (ฯพณฯ  อ าพล  เสนาณรงค ์ 
องคมนตรี)  นายก  ส.มก. และแขกผูมี้เกียรติ 
  (๓)  งานอ่ืนๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการตามประกาศน้ีหมดหนา้ท่ีลงเม่ือเสร็จส้ินภารกิจ 
 

ประกาศ          ณ          วนัท่ี  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 

 
     (นายสกล  มงคลธรรมากุล) 

นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
        ในพระบรมราชูปถมัภ ์


