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ค าสั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา 
ที่  ๙๖ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานวันเกียรติยศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
……………………………………………………………… 

  ด้วยกลุ่มบริหารวิชาการก าหนดจัด “กิจกรรมวันเกียรติยศ” โดยมอบประกาศนียบัตร (ปพ.๒) ให้นักเรียนที่ 
ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ปกีารศึกษา ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  รัชดา  โดยมีวัตถุประสงค์ให้
นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อาศัยอ านาจตามความในมาตราที่  ๓๙ วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  และมาตราที่  ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  จึงแต่งตั้งให้บุคลากรของโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการด าเนินการจัดงาน ดังนี้ 
 
  ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
   ๑.๑ นายสันต์ธวัช  ศรีค าแท้     ประธานกรรมการ 

๑.๒ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์   กรรมการ 
๑.๓ นางจิราภรณ์  วราชุน     กรรมการ 

   ๑.๔ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย      กรรมการ 
   ๑.๕ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง                      กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี ๑.  ก าหนดนโยบายให้ค าปรึกษา แนะน า และอ านวยความสะดวกในการจัดงาน 
           ๒.  ก ากับและดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 

  ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
   ๒.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     ประธานกรรมการ  
   ๒.๒ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน ์  รองประธานกรรมการ  
   ๒.๓ นางจิราภรณ์  วราชุน   รองประธานกรรมการ 
   ๒.๔ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    รองประธานกรรมการ 
   ๒.๕ นายมาโนชญ์  มูลทรพัย ์   กรรมการ 
   ๒.๖ นายสมพร  ชัยวงษ์    กรรมการ 

๒.๗ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์  กรรมการ 
๒.๘  นางสาวกาญจนา  กรีธาธร   กรรมการ 
๒.๙ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  กรรมการและเลขานุการ  
๒.๑๐ นางสาวนริศรา  กาวิโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

         หน้าท่ี ๑.  วางแผนการด าเนินงาน เตรียมงาน ประสานงานกับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อให้งานด าเนินไป 
                         ด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
           ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 



๒ 
 

๓.  คณะกรรมการพิธีการ 
          ๓.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง            ประธานกรรมการ 

๓.๒ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  รองประธานกรรมการ 
๓.๓ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    กรรมการ 
๓.๔ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์    กรรมการ 
๓.๕ นายรุ่งโรจน์  สมนลิ    กรรมการ 
๓.๖ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง   กรรมการ 
๓.๗ นางสาวกฤษณา  ศรีบุญเพง็   กรรมการ 
๓.๘ นางสาวอัจฉรา  ทองทา   กรรมการ 
๓.๙ นางสาวกนกนาถ  แซ่ตัน   กรรมการ 
๓.๑๐ นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา   กรรมการ 
๓.๑๑ นางสาววิชชุดา  สมจิตร   กรรมการ 
๓.๑๒ นางสาวสุภาลัย  สายค าภา   กรรมการ 
๓.๑๓ นางสาวเบญจมาภรณ์  บุญนาค   กรรมการ 
๓.๑๔ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์   กรรมการและเลขานุการ 
๓.๑๕ นางสาววิชุดา  บุญเทียม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑.  ก าหนดข้ันตอนพิธีการ ประสานงานกับคณะกรรมการตา่งๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
               เหมาะสมพร้อมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานการศึกษา เพื่อมอบให้กับนกัเรียนทีส่ าเร็จการศึกษา 

๒.  ประสานงานกับคณะกรรมการฝึกซ้อมนกัเรียนให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบรอ้ย 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
  ๔.  คณะกรรมการตรวจความเรียบร้อยของนักเรียน 
   ๔.๑ นางจิราภรณ์  วราชุน         ประธานกรรมการ 
   ๔.๒ นายอ านาจ  สิงหท์อง   รองประธานกรรมการ 
   ๔.๓ จ่าสบิเอกธนวิทย์  วิกระยิน   กรรมการ 
   ๔.๔ นายชยกฤต  ค าเมืองคุณ   กรรมการ 
   ๔.๕ นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์            กรรมการ 
   ๔.๖ นายสมชาย  คงเสน่ห ์   กรรมการ 
   ๔.๗ นายเรวัตต์  นกสว่าง    กรรมการ 
   ๔.๘ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
   ๔.๙ นายปรมินทร์  เสมอภพ    กรรมการ 
   ๔.๑๐ นายวรกุล  นนทรักส ์   กรรมการ 
   ๔.๑๑ นางสาววิชุตา  อินไผ่   กรรมการและเลขานุการ 
   ๔.๑๒ นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ์       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าท่ี   ๑.  จัดท าใบรายช่ือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และตรวจการแต่งกาย ทรงผม  

     บุคลิกภาพของนักเรียน คัดกรอง ให้มีความเรียบร้อยเหมาะสมที่จะเข้าร่วมพิธีในวันที่ ๒๙ มีนาคม  
     พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. –  ๐๘.๑๐ น. 

 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 



๓ 
 

๕. คณะกรรมการฝึกซ้อมนักเรียนเข้ารับใบประกาศนียบัตร 
๕.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง     ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายมาโนชญ์  มูลทรพัย ์   รองประธานกรรมการ 
๕.๓ นางสาวสิวลี  บุญวัฒน ์            รองประธานกรรมการ 
๕.๔ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    กรรมการ 
๕.๕ นายภูมินทร์  เกิดศร ี   กรรมการ 
๕.๖ นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมการ 
๕.๗ นางปราณี  วีระหงส ์    กรรมการ 
๕.๘ นางสาวกนกนาถ  แซ่ตัน้   กรรมการ 
๕.๙ นายสมชาย  คงเสน่ห ์   กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนส ี   กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   กรรมการ 
๕.๑๓ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   กรรมการ 
๕.๑๔ นางสาวลักษนิช  หิรญัตระกูล  กรรมการ 
๕.๑๕ นางสาวพัชรินทร์  สายสงัข์   กรรมการ 
๕.๑๖ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์  กรรมการ 
๕.๑๗ นางสาวอัจฉรา  ทองทา   กรรมการ 
๕.๑๘ นางจิราภรณ์  วราชุน   กรรมการ 
๕.๑๙ นายณภัทร คชรตน์     กรรมการ 
๕.๒๐ นางสาวนัดธิดา  นวลศรี   กรรมการ 
๕.๒๑ นางขันทอง  ทองน้อย   กรรมการ 
๕.๒๒ นายอ านาจ  สิงหท์อง   กรรมการ 

   ๕.๒๓ นางสาวเจนจริา  สรสวัสดิ ์   กรรมการ 
๕.๒๔ นางสาวเพียงยิหวา  เผ่าโพนทอง  กรรมการ 
๕.๒๕ นายพัศพงศ์  จิรพัฒนพงศ์   กรรมการ 
๕.๒๖ นางสาวอุบล  บุญชู    กรรมการ 
๕.๒๗ นายอนันต์  สุโพธ์ิ    กรรมการ 
๕.๒๘ นายเรวัตต์  นกสว่าง   กรรมการ 
๕.๒๙ นายมิติ  โอชสานนท์   กรรมการ 
๕.๓๐ นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบลูย ์ กรรมการ 
๕.๓๑ นางสาวศากุน  เทียนทอง   กรรมการ 
๕.๓๒ นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  กรรมการ 
๕.๓๓ นางสาวนาถพร  มูลจันทร ์   กรรมการ 
๕.๓๔ นายปรมินทร์  เสมอภพ   กรรมการ 
๕.๓๕ นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว   กรรมการ 
๕.๓๖ นางสาวพรทิพย์  กองจินดา   กรรมการ 
๕.๓๗ นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์  กรรมการ 
๕.๓๘ นายเจนภพ  มณีพงษ ์   กรรมการ 
๕.๓๙ นางสาวอรทัย  จันทรงัษี             กรรมการ 



๔ 
 

๕.๔๐ นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิร ิ                กรรมการ 
๕.๔๑ นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี       กรรมการ 
๕.๔๒ นางสาวนฤมล  เจริญนาวี  กรรมการ 
๕.๔๓ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต            กรรมการ 
๕.๔๔ นายวรกุล  นนทรักส ์                 กรรมการ 
๕.๔๕ นางสาววิชุตา  อินไผ่                       กรรมการ 
๕.๔๖ นางสาวลักขณา  อ่อนฤทธ์ิ                 กรรมการ 
๕.๔๗ นายสมชาติ  แจ้งกระจ่าง                 กรรมการ 
๕.๔๘ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา   กรรมการและเลขานุการ 
๕.๔๙ นางสาวนริศรา  กาวิโย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑.  ดูแลติดตามนักเรียนในห้องประจ าช้ันและนกัเรียนที่เข้ารับประกาศนียบัตรทั้งหมดใหเ้ข้าฝึกซ้อมและให้ 
               ความร่วมมือกบัฝ่ายพิธีการ  ควบคุมดูแลการฝกึซ้อมนักเรียนบนหอประชุมในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม  
               พ.ศ.๒๕๖๒  และการเข้ารบัประกาศนียบัตรในวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
               พร้อมเพรียงกัน 
 ๒.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

  ๖. คณะกรรมการพิธีสงฆ์ 
   ๖.๑ นายมาโนชญ์  มูลทรพัย ์   ประธานกรรมการ 
   ๖.๒ นางสาวขวัญจิตร  ชนะสิทธ์ิ   รองประธานกรรมการ 
   ๖.๓ นายภัทรพงศ์  นาสะอ้าน   กรรมการ 
   ๖.๔ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
                               ๖.๕ คณะกรรมการนักเรียนคุณธรรมโรงเรียน กรรมการ   
   ๖.๖ นายทองฉัตร  ไรนุ่น    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี   ๑.  ด าเนินการนิมนต์พระสงฆ์จ านวน ๙ รูป 
 ๒.  จัดเตรียมอปุกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพิธีสงฆ์  ประสานการจดัสถานที่ เครื่องไทยธรรม การจัดปจัจัยถวายพระ 

     รวมทั้งประสานงานล าดับข้ันตอนในพิธี 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

  ๗. คณะกรรมการจัดตกแต่ง  สถานท่ี  และหอประชุม 
   ๗.๑ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย                       ประธานกรรมการ 
   ๗.๒ นางพวงเพญ็  เต๊ะขันหมาก   รองประธานกรรมการ 
   ๗.๓ นายวิเชียร  สังขพงษ์    กรรมการ 
   ๗.๔ นายสมทรง  ศุขะเนตร   กรรมการ 
   ๗.๕ นายอดุลย์  พุทธขันธ์    กรรมการ 
   ๗.๖ นายวีระชัย  น้ าพระหัส   กรรมการ  
   ๗.๗ นายวินัย  ออกแมน    กรรมการ  
   ๗.๘ นายสมมาตร  แดงสะอาด   กรรมการ  
   ๗.๙ นายประชาธิป  ใจกล้า   กรรมการและเลขานุการ  

๗.๑๐ นางสาวอนุสรา  เย็นวัฒนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



๕ 
 

หน้าท่ี   ๑.  จัดป้ายไวนิล ตกแต่งเวที ดอกไม้ในพิธี ซุ้มดอกไม้ ส าหรบัถ่ายรปู  
๒.  จัดโต๊ะเก้าอี้ ส าหรบัครูและนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีวันซ้อมย่อยและซอ้มใหญ่ (๑๙ – ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒) 

และวันเข้ารบัประกาศนียบัตร (๒๙  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
๓.  จัดที่ส าหรับประธานแจกประกาศนียบัตร 
๔.  จัดสถานที่  โต๊ะ เก้าอี้ รับลงทะเบียน  และจัดซุ้มถ่ายรปู ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล  
๕.  จัดสถานที่อาสนะสงฆ์ 
๖.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

   
๘.  คณะกรรมการเครื่องเสียง  แสง  บันทึกภาพ จัดท าป้ายไวนิลและจัดท าวีดีทัศน์ 

   ๘.๑ นายสมพร  ชัยวงษ์    ประธานกรรมการ 
   ๘.๒ นายวิรัตน์  เปลี่ยมไธสง   กรรมการ 
                               ๘.๓ คณะกรรมการนักเรียนฝ่ายโสตทันศึกษา กรรมการ 
   ๘.๔ นางสาวพัสตราภรณ์  แย้มกาญจนวัฒน์   กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมเครื่องเสียง และควบคุมเสียงในพิธี  

๒.  ออกแบบและจัดท าป้ายไวนิล  
๓.  บันทึกถ่ายภาพในพิธี และจัดรปูภาพใส่ไฟล์ Word หน้าละ ๒ รูป จ านวน ๕ แผ่น  
๔.  จัดท าวีดีทัศน์  พร้อมจัดอปุกรณ์ในการน าเสนอ 
๕.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 
๙.  คณะกรรมการพิธีกร 

๙.๑ นายเกตุ  โพธ์ิน้อย    ประธานกรรมการ 
๙.๒ นางสาวอรทัย  จันทรงัษี   รองประธานกรรมการ 
๙.๓ นางสาวธัญมน  ปิยะพงศ์สิร ิ   กรรมการ 
๙.๔ นางสาวแรกรัก  บุญอยู ่   กรรมการ 
๙.๕ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง   กรรมการ 
๙.๖ นางสาวนัดธิดา นวลศรี   กรรมการ 
๙.๗ นายกอปรคุณ  ชุมวรรณศร ี   กรรมการ 
๙.๘ นายสุวิทวัส   หิรัญสินสุนทร   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  ประสานงานการซักซอ้มล าดับข้ันตอนต่าง ๆ  ในวันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และวันเข้ารับประกาศนียบัตร 
 ๒.  อ่านรายช่ือนักเรียนที่เข้ารบัประกาศนียบัตร และด าเนนิการใหเ้ป็นไปตามก าหนดการ 
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 
 

๑๐. คณะกรรมการอาหาร และเครื่องดื่ม พระสงฆ์ ๙ รูป  
๑๐.๑ นางสาวกาญจนา  กรีธาธร   ประธานกรรมการ 
๑๐.๒ นางปราณี  วีระหงส ์   รองประธานกรรมการ 
๑๐.๓ นางสาวจรีพร  วงษ์ขันธ์   กรรมการ 
๑๐.๔ นางสาวนฤมล  เจริญนาวี   กรรมการ 
๑๐.๕ นางวิไลพร  สังข์แก้ว   กรรมการและเลขานุการ  



๖ 
 

 
หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมเครื่องดื่มถวายพระบนเวที จ านวน ๙ รูป 
 ๒.  จัดเตรียมภัตตาหารเช้าและเพลถวายพระ จ านวน ๙ รปู ณ ห้องอาหารครู  
 ๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๑.  คณะกรรมการจัดเตรียมเอกสาร 
   ๑๑.๑ นายสันทัศน์   น้อยเพ็ง      ประธานกรรมการ 

๑๑.๒ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา  รองประธานกรรมการ 
   ๑๑.๓ นางอริสา  ถนอมเล็ก              กรรมการ 
   ๑๑.๔ นางสาวณัฐฑชาพร  โอทอง             กรรมการ 
   ๑๑.๕ นางสาววิชชุดา  สมจิตร             กรรมการ 
   ๑๑.๖ นางสาววิชุตา  อินไผ่              กรรมการ 
   ๑๑.๗ นางสาวชมพูนุช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  กรรมการ 
   ๑๑.๘  นางสาวนิตติยา  แก้วนก             กรรมการ 
   ๑๑.๙ นางสาวธัญญาลักษณ์  มีวงษ์             กรรมการ 
   ๑๑.๑๐ นางสาวสุภาลัย  สายค าภา             กรรมการ 
   ๑๑.๑๑ นายคมสันห์  จันสอน              กรรมการ 
   ๑๑.๑๒ นายสมพร  ชัยวงษ์             กรรมการ 
   ๑๑.๑๓ นางสาวสุภาพร  งาเฉลา            กรรมการ 
   ๑๑.๑๔ นางสาวรัตนานุสรณ์  ครองศักดิ์      กรรมการ 
                      ๑๑.๑๕ นายจีรพงศ์  เกิดธูป                กรรมการ  
   ๑๑.๑๖ นายภูมินทร์  เกิดศรี        กรรมการ 
   ๑๑.๑๗ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ์    กรรมการ 
   ๑๑.๑๘ นางวิไลพร  สังข์แก้ว        กรรมการ 
   ๑๑.๑๙ นางสาวชเนตตี  เมืองมูล      กรรมการ 
   ๑๑.๒๐ นางสาวเบญจมาภรณ์  บุญนาค       กรรมการ 
   ๑๑.๒๑ นายอ านาจ  สิงห์ทอง              กรรมการ  
   ๑๑.๒๒ นายสุวิทวัส  หิรัญสินสุนทร       กรรมการ  
   ๑๑.๒๓ นางสาววิชุดา  บุญเทียม             กรรมการและเลขานุการ 

๑๑.๒๔ นางสาวนริศรา  กาวิโย                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมรายช่ือนักเรียนและเอกสารหลักฐานการจบหลักสูตร พรอ้มตรวจสอบความถูกต้อง เพือ่มอบให้  
       นักเรียน 
 ๒.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๒.  คณะกรรมการรับลงทะเบียน 
๑๒.๑ นายสันทัศน์  น้อยเพ็ง   ประธานกรรมการ 
๑๒.๒ นางสาวเนาวรัตน์  อินทวงษ์   รองประธานกรรมการ 
๑๒.๓ นางสาวชุติภรณ์  ทัศนกิจ   กรรมการ 
๑๒.๔ นางสาวอาภาภรณ์  ก้อนส ี   กรรมการ 
๑๒.๕ นางสาวนติติยา  แก้วนก   กรรมการ 



๗ 
 

๑๒.๖ นางสาวชุติมา  ทองมีขวัญ   กรรมการ 
๑๒.๗ นางสาวลักษนิช  หิรญัตระกูล  กรรมการ 
๑๒.๘ นางสาวพัชรินทร์  สายสงัข์   กรรมการ 
๑๒.๙ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์  กรรมการ 
๑๒.๑๐ นายณภัทร  คชรัตน์   กรรมการ 
๑๒.๑๑ นางสาวเพียงยิหวา เผาโพนทอง  กรรมการ 
๑๒.๑๒ นายอนันต์  สุโพธ์ิ    กรรมการ 
๑๒.๑๓ นายมิติ  โอชสานนท์   กรรมการ 
๑๒.๑๔ นางสาวอรุณลักษณ์  มั่นสวาทะไพบลูย ์ กรรมการ 
๑๒.๑๕ นายมาโนชญ์  มูลทรัพย ์   กรรมการ 
๑๒.๑๖ นางสาวศากุน  เทียนทอง   กรรมการ 
๑๒.๑๗ นางสาวประภากร  กรรเจียกพงษ์  กรรมการ 
๑๒.๑๘ นางสาวนาถพร มลูจันทร ์   กรรมการ 
๑๒.๑๙ นางสาวปารวี  วงศ์ปัดแก้ว  กรรมการ 
๑๒.๒๐ นางสาวธัญญลักษณ์   มีวงษ์  กรรมการ 
๑๒.๒๑ นายเจนภพ  มณีวงษ์   กรรมการ 
๑๒.๒๒ นางอุไรรัตน์  วงศ์นวชาต   กรรมการ 
๑๒.๒๓ นางสาวลกัขณา  อ่อนฤทธ์ิ  กรรมการ 
๑๒.๒๔ นางสาววันทนา  กิติทรัพย์กาญจนา กรรมการและเลขานุการ 
๑๒.๒๕ นางสาวอุบล  บุญชู   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒.๒๖ นางสาวนริศรา  กาวิโย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าท่ี ๑.  รับลงทะเบียนนักเรียนที่มีความพรอ้มข้ึนรบัประกาศนียบัตร  ซึ่งผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการ 
               ตรวจความเรียบรอ้ยของนักเรียน 

๒.  รวบรวมรายช่ือเพื่อประสานงานกบัพิธีกรที่จะอ่านรายช่ือนักเรียนที่ขึ้นรบัประกาศนียบัตร 
๓.  ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

๑๓.  คณะกรรมการพัสดแุละการเงิน 
๑๓.๑ นางสาวนาตยา  นะวะมะวัฒน์  ประธานกรรมการ 
๑๓.๒ นางมาลิน  จันทร์แสง   รองประธานกรรมการ 
๑๓.๓ นางสาวจันทมาศ  บัวจันทร ์  กรรมการ 
๑๓.๔ นางสาวอารรีัตน์  แคล่วคล่อง  กรรมการ 
๑๓.๕ นายอัครวัฒน์  ยอแสง   กรรมการและเลขานุการ 

หน้าท่ี ๑.  จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เบกิจ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมในวันเกียรติยศ 
๒.  ปฏิบัตหิน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมาย 

 

๑๔.  คณะกรรมการประเมินผล 
๑๔.๑ นางสาวนันทิดา  ทวีโชคมีทรัพย ์  ประธานกรรมการ 
๑๔.๒ นางสาวชมพูนุช  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการ 
๑๔.๓ นางสาวนิตติยา  แก้วนก   กรรมการ 
๑๔.๔ นางสาวมินทร์ตรา  วิชาสวัสดิ ์  กรรมการ 
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