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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่    ๖๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) และงานเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
……………………………………………………………… 

  ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการก าหนดจัดงานมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา  
ปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยจัดงานในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘              
เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  และงานเกียรติยศ เวลา ๑๒.๐๐ น. -  
๑๔.๓๐ น. ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนที่จบการศึกษามีความรักและภาคภูมิใจใน
สถาบัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  
๓๙ (วรรคแรก) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการ  และมาตราที่  ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙   
จึงแต่งตั้งให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการจัดงาน ดังนี้ 
 
  คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.    นายเลิศศิลป ์  รัตนมุสิก  ประธานกรรมการ 

๒.    นายรัตนะ    บัวรา   กรรมการ 
   ๓.    ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์ รัตนวิชัย   กรรมการ 
   ๔.    นายโกวิท     มาตย์สาลี  กรรมการ 
   ๕.    นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  กรรมการเลขานุการ  
หน้าที่ ๑.  ก าหนดนโยบายให้ค าแนะน า และอ านวยความสะดวกในการจัดงาน 
 ๒.  ก ากับและดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
  คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๑.   นายเผด็จ       อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
   ๒.   นายรัตนะ     บัวรา        รองประธานกรรมการ 
   ๓.   ว่าที่ พ.ต.ฐณบดินทร์  รัตนวิชัย   รองประธานกรรมการ 
   ๔.   นายโกวิท     มาตย์สาลี  รองประธานกรรมการ 
   ๕.   นางขวัญตา   ปฏิเวธวิทูร  กรรมการ 
   ๖.  นางนิตยา   มหาเปารยะ  กรรมการ 
   ๗.   นายธานินทร ์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
   ๘.   นางสมคิด   ลอยฟ้า   กรรมการ 
   ๙.   นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  กรรมการ 
   ๑๐. นายเกต ุ   โพธิ์น้อย   กรรมการ 

๑๑. นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  กรรมการ 
๑๒. นางสาวปณยา  แพร่เจริญวัฒนา  กรรมการ 
๑๓. นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางสาวกนกภรณ์  กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๒ 
 

หน้าที่ ๑.  วางแผนการด าเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความ 
       เรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  คณะกรรมการตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน 
   ๑.    นายธานินทร์  รมยศิริไทย  ประธานกรรมการ 
   ๒.    นางสมคิด   ลอยฟ้า   รองประธานกรรมการ 
   ๓.    นายสภุวัชร   ชาติการุณ  กรรมการ 
   ๔.    นายพีรพงษ์  ดาระกะมาศ  กรรมการ 
   ๕.    นายมาโนชญ ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
   ๖.    นางมาลิน   จันทร์แสง  กรรมการ 
   ๗.    นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
   ๘.    นายธนวิทย ์  วิกระยิน   กรรมการ 
   ๙.    นายชยกฤต   ค าเมืองคุณ  กรรมการ 
           ๑๐.  ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ทุกคน กรรมการ 
           ๑๑.  นักการภารโรงทุกคน    กรรมการ 
           ๑๒.  นายสุรวิิพัฒน์  ปะวะเค   กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.  จัดท าใบรายชื่อนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ และตรวจการแต่งกาย ทรงผม  

     บุคลิกภาพของนักเรียน คัดกรอง ให้มีความเรียบร้อยเหมาะสมที่จะเข้าร่วมพิธีในวันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม  
     พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. –  ๐๗.๓๐ น. 

 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  คณะกรรมการพิธีสงฆ์ 
   ๑.    นางนิตยา   มหาเปารยะ  ประธานกรรมการ 
   ๒.    นางบุษกร   เมืองเรืองวิทย์  รองประธานกรรมการ 
   ๓.    นายทองฉัตร  ไรนุ่น   กรรมการ 
   ๔.    นายสุรวิิพัฒน์  ปะวะเค   กรรมการ 
   ๕.    นายมโนธรรม  ทองมหา  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.  ด าเนินการนิมนต์พระสงฆ์ ๙ รูป 
 ๒.  จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในพิธีสงฆ์  ประสานการจัดสถานที่  เครื่องไทยธรรม  การจัดปัจจัยถวายพระ 

     และถวายเพล รวมทั้งประสานงานล าดับขั้นตอนในพิธี 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
  คณะกรรมการจัดตกแต่ง  สถานที่  ลานอเนกประสงค์  หอประชุม 
   ๑.    นายโกวิท                        มาตย์สาลี                   ประธานกรรมการ 
   ๒.    นางพวงเพ็ญ  เต๊ะขันหมาก  รองประธานกรรมการ 
   ๓.    นายทรงพรต  เชื้อภักดี   กรรมการ 

๔.    นายนวเรศ   เสนคุ้ม   กรรมการ 
   ๕.    นายวิเชียร   สังขพงษ์   กรรมการ 
   ๖.    นายมิ่ง   ราตรี   กรรมการ 



๓ 
 

   ๗.    นายวินัย   ออกแมน  กรรมการ 
   ๘.    นายสมคิด   สง่างาม   กรรมการ 
   ๙.    นายวีระชัย   น้ าพระหัส  กรรมการ  
              ๑๐.   นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการกรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่   ๑.  จัดเตรียมป้ายไวนิล ตกแต่งเวที ดอกไม้ในพิธี ซุ้มดอกไม้ ส าหรับถ่ายรูป  

๒.  จัดโต๊ะเก้าอ้ี ส าหรับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมพิธี 
๓.  จัดที่ให้ประธานแจกประกาศนียบัตร 
๔.  จัดสถานที่  โต๊ะ เก้าอ้ี รับลงทะเบียน  และจัดซุ้มถ่ายรูป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง  
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

   
คณะกรรมการเครื่องเสียง  แสง  บันทึกภาพ และจัดท าวิดีทัศน์ 

   ๑.    นายอุดม   จิรกิตตยากร  ประธานกรรมการ 
   ๒.    นายสิรชิัย   โชติกมณิย์  รองประธานกรรมการ 
   ๓.    นายเรวัตต์   นกสว่าง   กรรมการ 
   ๔.    นายสมพร   ชัยวงศ์   กรรมการ 
   ๕.    นายวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที่ ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง และควบคุมเสียงในพิธี  

๒.  บันทึกถ่ายภาพในพิธี และจัดรูปภาพใส่ไฟล์ Word หน้าละ ๒ รูป จ านวน ๕ แผ่น  
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  
คณะกรรมการพิธีการ 

๑.   นายเกตุ   โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
๒.   นายมาโนชญ์  มูลทรัพย์  กรรมการ 
๓.   นางสาวอรวรรณ  เทียนธวัชกุล  กรรมการ 
๔.   นางสาวสิวล ี  บุญวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
๕.   นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  ก าหนดขั้นตอนพิธีการ ประสานงานกับคณะกรรมต่างๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม  
     พร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการศึกษา เพ่ือมอบให้กับนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการพิธีกร 

๑.   นายเกตุ   โพธิ์น้อย   ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวพราว  พาหอม   กรรมการ 
๓.   นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  ประสานงานการซักซ้อมล าดับขั้นตอนต่างๆ 
 ๒.  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับใบประกาศนียบัตร และด าเนินการให้เป็นไปตามก าหนดการ 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 



๔ 
 

   คณะกรรมการฝ่ายการแสดง  
๑.   นางสาวยุวด ี  เสือใหญ่   ประธานกรรมการ 
๒.   นายสมชาย  คงเสน่ห์   รองประธานกรรมการ 
๓.   นายสุภวัชร  ชาติการุณ  กรรมการ 
๔.   นายถาวร   แซ่อ้ึง   กรรมการ 
๕.   นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ฝึกซ้อมการแสดง 
 ๒. จัดเตรียมนักแสดง เพ่ือแสดงในช่วงเวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. 
 ๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตร 
๑.   นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
๒.   นายเกตุ   โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
๓.   นางสมคิด   ลอยฟ้า   รองประธานกรรมการ 
๔.   นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
๖.   นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการ 
๗.   นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  กรรมการ 
๘.   นางสาววิชุดา  บุญเทียม  กรรมการ 
๙.   นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
๑๐.   นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
๑๑.   นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
๑๒.   นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
๑๓.   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
๑๔.   นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
๑๕.   นายสมชาย  คงเสนห์   กรรมการ 
๑๖.   นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   กรรมการ 
๑๗.   นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
๑๘.   นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
๑๙.   นางปราณี   วีระหงส์   กรรมการ 
๒๐.   นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
๒๑.   นายอ านาจ   สิงห์ทอง   กรรมการ 
๒๒.   นายเลิศชัย   เกตุพิทยา  กรรมการ 
๒๓.   นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
๒๔.   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
๒๕.   นางสาวพราว  พาหอม   กรรมการ 
๒๖.   นางทัศนารี   อ่อนสุข   กรรมการ 
๒๗.   นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
๒๘.   นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต  กรรมการ 
๒๙.   นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 



๕ 
 

๓๐.   นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
๓๑.   นางสาวยุร ี  ปิยะตันติ  กรรมการ 
๓๒.   นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
๓๓.   นางสาวกนกภรณ์    กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  ดูแลติดตามนักเรียนในห้องประจ าชั้นและนักเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตรทั้งหมดให้เข้าฝึกซ้อมและให้ความ 
ร่วมมือกับฝ่ายพิธีการควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนักเรียนบนหอประชุมในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และการเข้ารับประกาศนียบัตรในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมเพรียง
กัน 

 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
คณะกรรมการอาหาร และเครื่องดื่ม พระสงฆ์ ๙ รูป โต๊ะจีน 

๑.   นางสาวสตรีรัตน์  เจนนพกาญจน์  ประธานกรรมการ 
๒.   นางปราณี   วีระหงส์   กรรมการ 
๓.   นางสาวศิริลักษณ์  เพ็งถมยา  กรรมการและเลขานุการ  

หน้าที่ ๑.  จัดเตรียมเครื่องดื่มถวายพระบนเวที จ านวน ๙ รูป 
 ๒.  จัดเตรียมภัตตาหารเช้า และเพลถวายพระที่ห้องอาหารครู จ านวน ๙ รูป 
 ๓.  จัดหาอาหารโต๊ะจีน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมครูและ 

     บุคลากร 
 ๔.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร 
๑.   นายเผด็จ   อุทมุสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวอริสา  บุตรดามา  กรรมการ 
๓.   นางสาวนัดธิดา    นวลศรี   กรรมการ 
๔.   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
๕.   นางสาวเมษา  แสงตรง   กรรมการ 
๖.   นางสาววิชุดา    บุญเทียม  กรรมการ 
๗.   นางสาวสุพัตรา  ศิริพัฒน์   กรรมการ 
๘.   นายนิพนธ์   แสงทอง   กรรมการ 
๙.   นายสมพร   ชัยวงษ์   กรรมการ 
๑๐.   นายวรวัฒน ์  เพชรไกรศรี  กรรมการ 
๑๑.   นางสาวสุพิณยา  วาปีกัง   กรรมการ 
๑๒.   นายอ านาจ   สิงห์ทอง   กรรมการ  
๑๓.   นางสาวพัชรา  ภู่สวัสดิ ์   กรรมการ 
๑๔.   นางสาวกชกร    อารัชกุล   กรรมการ  
๑๕.   นางสาววันทนา   กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการ  
๑๖.   นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการและเลขานุการ  
๑๗.   นางสาวกนกภรณ์    กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



๖ 
 

หน้าที่ ๑.  จัดเตรียมรายชื่อนักเรียนและเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตร พร้อมตรวจสอบความถูกต้องเพ่ือมอบให้  
       นักเรียน 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
๑.   นายเผด็จ   อุทุมสกุลรัตน์  ประธานกรรมการ 
๒.   นายเกตุ   โพธิ์น้อย   รองประธานกรรมการ 
๓.   นางสมคิด   ลอยฟ้า   รองประธานกรรมการ 
๔.   นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์  กรรมการ 
๕.   นางสาวสุภาพร  งาเฉลา   กรรมการ 
๖.   นางพรทิพย์  ปกินะโม   กรรมการ 
๗.   นายพลวิเดช  ดนัยดุริยะ  กรรมการ 
๘.   นางสาววิชุดา  บุญเทียม  กรรมการ 
๙.   นางสาวฉวีวรรณ  แสงสุรีย์กุลกิจ  กรรมการ 
๑๐.   นางสาววิภาดา  คล้ายนิ่ม  กรรมการ 
๑๑.   นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
๑๒.   นางสาวพูนศรี  สร้อยเสน  กรรมการ 
๑๓.   นางมัณฑนา  เลิศเสรีพัฒนกุล  กรรมการ 
๑๔.   นางสาวกชพร  อารัชกุล   กรรมการ 
๑๕.   นายสมชาย  คงเสนห์   กรรมการ 
๑๖.   นางสาวฮาดีหม๊ะ  แวดะสง   กรรมการ 
๑๗.   นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
๑๘.   นายเลอพงศ์  จันสีนาก  กรรมการ 
๑๙.   นางปราณี   วีระหงส์   กรรมการ 
๒๐.   นางสาวศศิธร  นานไธสง  กรรมการ 
๒๑.   นายอ านาจ   สิงห์ทอง   กรรมการ 
๒๒.   นายเลิศชัย   เกตุพิทยา  กรรมการ 
๒๓.   นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการ 
๒๔.   นางสาวศากุน  เทียนทอง  กรรมการ 
๒๕.   นางสาวพราว  พาหอม   กรรมการ 
๒๖.   นางทัศนารี   อ่อนสุข   กรรมการ 
๒๗.   นายธานินทร์  รมยศิริไทย  กรรมการ 
๒๘.   นางสาวปฏิมา  อัมพะเศวต  กรรมการ 
๒๙.   นางสาวรัชกุล  แสนปัญญา  กรรมการ 
๓๐.   นางอุราวรรณ  ตั้งโสภณ  กรรมการ 
๓๑.   นางสาวยุร ี  ปิยะตันติ  กรรมการ 
๓๒.   นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
๓๓.   นางสาวกนกภรณ์    กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 



๗ 
 

หน้าที่ ๑.  รับลงทะเบียนนักเรียนที่มีความพร้อมข้ึนรับประกาศนียบัตรซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการตรวจ 
     ความเรียบร้อยของนักเรียน 
๒.  รวบรวมรายชื่อเพ่ือประสานงานกับพิธีกรที่จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่จะขึ้นรับประกาศนียบัตร 
๓.  รับช าระเงินนักเรียนที่มาร่วมงานวันเกียรติยศ คนละ ๒๐๐ บาท 
๔.  รับลงทะเบียนนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ในทะเบียนศิษย์เก่าของโรงเรียน 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คณะกรรมการประเมินผล 

๑.   นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย์  ประธานกรรมการ 
๒.   นางสาวทารินทร์  นาคสร้อย  กรรมการ 
๓.   นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
๔.   นางสาวกนกภรณ์    กุสสลานุภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล ประเมินการจัดงาน สรุปเสนอโรงเรียน 
 ๒. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  
    

สั่ง ณ วันที่  ๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
        
 

(นายเลิศศิลป์ รัตนมุสิก) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 

 
 
 
 
 
 


