
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ ๑๙๑๙/๒๕๕๖

เรื่อง แต#งต้ังคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ+กซ-อมย#อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป2 ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

___________________________

ด-วย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได-กําหนดให-บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ประจํา
ป2 ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕ เข-ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันท่ี ๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อให-การดําเนินงานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรเป@นไปด-วยความเรียบร-อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงเห็น
สมควรแต#งต้ังคณะกรรมการฝ+กซ-อมย#อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสารA –วันอาทิตยAท่ี ๑๕ –๑๖ และ 
๒๒ –๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห-องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร ดังมี
รายชื่อต#อไปนี้

กรรมการอํานวยการ
๑. นายพิทักษA จันทรAเจริญ ประธานกรรมการ
๒. นายสุขุม เฉลยทรัพยA รองประธาน
๓. นายศิโรจนA ผลพันธิน กรรมการ
๔. นางณัฏฐารมณA จุฑาภัทร กรรมการ
๕. นางสาววิไล ศรีธนางกูล กรรมการ
๖. นางพัชรี สวนแก-ว กรรมการ
๗. นางนิรมิต คุณานุวัฒนA กรรมการ
๘. นางวรานี เวสสุนทรเทพ กรรมการ
๙. นายสิทธิพร เอี่ยมเสน กรรมการ
๑๐. นางฉัตรแก-ว เภาวิเศษ กรรมการ
๑๑. นางรัญจวน ประวัติเมือง กรรมการ
๑๒. นายวิชชา ฉิมพลี กรรมการ
๑๓. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
๑๔. นางเบ็ญจา เตากล่ํา กรรมการ
๑๕. นางสาวกนกกานตA วีระกุล กรรมการ
๑๖. นางสาวพรชนิตวA แก-วเนตร กรรมการ
๑๗. นางสุวมาลยA ม#วงประเสริฐ กรรมการ
๑๘. นางสาวสุสิมา รังสิยานนทA กรรมการและเลขานุการ
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๒. กรรมการดําเนินงาน
๑. นางพัชรี สวนแก-ว ๒. นางสาวสุสิมา รังสิยานนทA
๓. นายธนากร ปNกษา ๔. นายอํานวย วงศAประทุม
๕. นายชัยวัฒนA สมรส ๖. นายอุดมวิทยA วันกุมภา
๗. นางสาวศิริวรรณ กOอยสุวรรณ ๘. นางสาวยุพาพิน พรไชยะ
๙. นางทิวาภรณA คําแก-ว ๑๐. นายยุทธการ วัดปาน
๑๑. นายธีรยุทธ ลิลา ๑๒. นายคมจิตร ไผ#ล-อม

หน�าที่ - วางแผนการจัดการ ดูแล ประสานงานและดําเนินงานให-บรรลุตามวัตถุประสงคAด-วยความเรียบร-อย
- ประสานงานกับคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน-าที่ในวันซ-อมย#อย เพื่อให-การฝ+กซ-อมย#อยบัณฑิต ให-เป@นไป

ด-วยความเรียบร-อย ถูกต-อง และมีประสิทธิภาพ
- วันเสารA – วันอาทิตยAที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห-องประชุมอาคารเฉลิม

พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๓. พิธีกรดําเนินการฝ�กซ�อมย�อย
๑. นางยุพาภรณA ณ พัทลุง (ท่ีปรึกษา)
๒. นายเทอดศักด์ิ ศรีสุรพล (ประธาน)
๓. นายบรรพต พิจิตรกําเนิด ๔. นายอนุสรณA พงษAไพบูลยA
๕. นางทยุ เกื้อสกุล ๖. นายเกษม จันวดี
๗. นางสาวกานดา ธีระทองคํา ๘. นางสาวฐิติพร ลินิฐฎา
๙. นายธวัชชัย กาญจนะทวีกุล ๑๐. นางสาวนาฎลดา อ#อนวิมล
๑๑. นางสาวกัลยา ชนะภัย

หน�าที่ - เป@นพิธีกรแนะนําการฝ+กซ-อมในแต#ละจุด และดําเนินการฝ+กซ-อมย#อยให-กับบัณฑิต
- วันเสารA – วันอาทิตยAท่ี ๑๕ – ๑๖ และ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห-องประชุมอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๔. กรรมการฝ�กซ�อมย�อยบัณฑิต
คณะครุศาสตร'

๑. นางประพิมพAใจ เป2Sยมคุ-ม ๒. นายพรเทพ ลี่ทองอิน
๓. นางสาวณัฐวรดา มณีรัตนA ๔. นางสาวสุมน ไวยบุญญา
คณะมนุษยศาสตร'และสังคมศาสตร'
๕. นางสาวศุภศิริ บุญประเวศ ๖ นางศิริมา สุวรรณศรี
๗. นางสาวบูลยา สอดศรี ๘. นายภิญโญ คูวัฒนาเสนียA
๙. นายพีรA พวงมะลิต ๑๐. นายมานะ โตสัจจะวงษA
คณะวิทยาการจัดการ
๑๑. นางวันธณี สุดศิริ ๑๒. นางสาววารี ศรีสุรพล
๑๓. นางสาวมะลิ ชารี ๑๔. นางเมธาพร ชไนเดอรA
๑๕. นายประยูร คันธารักษA ๑๖. นางสาวเพ็ญภาพร กระเวน
๑๗. นางสาววงศAมณี ชาติหาญ ๑๘. นางสาวกรกนก มักการุณ
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๑๙. นางสาวศิริพร โสต๔โกมล ๒๐. นายสุรพงษA นิ่มเกิดผล
๒๑. นางสาวนงลักษณA โพธิ์ไพจิตร ๒๒. นายจิรัฐ ชวนชม
๒๓. นางสาวมนัสพร ธีรานุสนธ์ิ ๒๔. นางสาวอภิญญา ทหราวานิช
คณะวิทยาศาสตร'และเทคโนโลยี
๒๕. นางศรีสุดา หาญภาคภูมิ ๒๖. นางสาวจันทรัสจA วุฒิสัตยAวงศAกุล
๒๗. นางวันปTติ ธรรมศรี ๒๘. นางสาวยุวรัตนA ปรมีศนาภรณA
๒๙. นางปริศนา เพียรจริง ๓๐. นางสาวกัลยาภรณA จันตรี
๓๑. นางสาวอรพิณ โกมุติบาล ๓๒. นายสรรคAชัย เหลือจันทรA
๓๓. นางสาวพรพัสนันทA เดชประสิทธิ์โชค ๓๔. นางสาววิภา ทัพเชียงใหม#
๓๕. นางวันดี สิริธนา ๓๖. นางฐิตินาถ สุคนเขตรA
๓๗. นายชานุ โพธิพิทักษA ๓๘. นายวัฒนะ มากชื่น
๓๙. นางสาวจามรี กลางคาร
คณะพยาบาลศาสตร'
๔๐. นางพิสุทธิ์ ปทุมาสูตร ๔๑. นางนิรามัย อุสาหะ
๔๒. นางณัฐนาฏ เร-าเสถียร ๔๓. นางชภัทภร เพชรสุข
๔๔. นางสาวสุณียA ชื่นจันทรA ๔๕. นางสาวรักชนก โคตรเจริญ
โรงเรียนการเรือน
๔๖. นางสาวสุวรรณา พิชัยยงคAวงศAดี ๔๗. นางสาวนันทพร รุจิขจร
๔๘. นางสาวผุสดี ขจรศักด์ิสิริกุล ๔๙. นางสาววิลาสินี ถาวโรจนA
๕๐. นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล ๕๑. นางสาวยศพร พลายโถ
โรงเรียนการท�องเท่ียวและการบริการ
๕๒. นางสาวจุฑามาส ชูทัพ ๕๓. นางสาวรุ-งเพ็ชร ปNUนงาม
๕๔. นางสาวพรรณปพร จันทรAฉาย ๕๕. นางสาวดุจเดือน วงษAกวน
๕๖. นางสาวสุติมา อ#อนแก-ว ๕๗. นางสาวดุจตะวัน กันไทยราษฎรA
๕๘. นายอาณัฐ สนธิทรัพยA

หน�าที่ของคณะกรรมการฝ�กซ�อมย�อย
- วันเสารA–วันอาทิตยAท่ี ๑๕–๑๖ และ ๒๒–๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห-องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ 

พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
- แนะนํา และฝ+กซ-อมขั้นตอนการเข-ารับพระราชทานปริญญาบัตรให-กับบัณฑิต
- ลงนามกํากับในบัตรซ-อมย#อยฯ เม่ือบัณฑิตผ#านข้ันตอนนั้นๆ 
- ดูแล และตรวจสอบบัณฑิตให-ผ#านการซ-อมย#อยทุกขั้นตอน หากไม#ครบทุกข้ันตอนบัณฑิตจะไม#มี 

สิทธิเข-าซ-อมใหญ# และเข-ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๕. กรรมการฝ1ายสถานท่ี
๑. นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐAชัย ๒. นางสาวโสภิตา จันทรAเจริญ
๓. นายนุมา วัฒนสาร ๔. นายคณิต แก-วกอง
๕. นายพิษณุ ชุมนุม ๖. นายสง#า ชาติมนตรี
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๗. นายกรุงศรี คณาดี ๘. นายโชคชัย คัณทักษA
๙. นายบุญส#ง โสนางาม ๑๐. นายชาติไทย ราชวงศA
๑๑. นายศักด์ิดา แพงศรี ๑๒. นายหลี พรมรักษA
๑๓. นายอนุพงษA พรหมแก-ว

หน�าที่ จัดสถานที่เพ่ือฝ+กซ-อมย#อย ในวันเสารA–วันอาทิตยAท่ี ๑๕–๑๖ และ ๒๒– ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
ณ ห-องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร

๖. กรรมการฝายดูแลเครื่องช�วยสอน
๑. นางสาวนันทกา เที่ยงไธสง ๒. นายณัฐพร อาภาเภสัช
๓. นายธีรเดช เพิ่มพัฒนA ๔. นายอนุพงศA พรหมแก-ว
๕. นางสาวสินธุAธรา รัตนรัต

หน�าที่ ดูแลเคร่ืองช#วยสอน ในวันเสารA – วันอาทิตยAท่ี ๑๕ – ๑๖ และ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖
ณ ห-องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร

๖. นักศึกษาปฏิบัติหน�าที่
๑. นางสาวสุวรรณา แดงโต ๒. นางสาวสาธิกา สรโยธิน
๓. นางสาวจินตAศุจี วงษAเป2Sยม ๔. นางสาวณัฐกุล ดวงแก-ว
๕. นายจิรกร แสนวิจิตร ๖. นายปฏิพล ตปนียะกุล
๗. นายภครินทรA บุญช#วย ๘. นายธีรนัย แสงเย็น
๙. นายพรหมภมร เพ็งมาลา ๑๐. นายกายกาวิล เกิดสมบัติ
๑๑. นายระพีภัทร ศรีใส ๑๒. นางสาวกนกวรรณ คงช#วย
๑๓. นางสาวพรพิมล โอสถเจริญ ๑๔. นายภูเบศรA มัธราช
๑๕. นายญาณพัทธA ต#ายคํา ๑๖. นายวรวิช หมั่นความสุข
๑๗. นายสกุล จรูญศักด์ิ ๑๘. นายณัฐนนทA บุญแต-ม
๑๙. นางสาวมนตAนภา สุดประเสริฐ ๒๐. นายอมรเทพ เลิศธนากรกุล
๒๑. นายปรารภ อ#อนแก-ว ๒๒. นายศุภนัฐ จันทรAศิริยานันทA
๒๓. นายสราวุธ ชุ#มผึ้ง ๒๔. นายวรณัฐ สีเหนี่ยง
๒๕. นายโภคทรัพยA ปานอ-น ๒๖. นางสาวไปรยา วัฒนะวิทยA
๒๗. นางสาวอภิชญา ภวนาคโสภณ ๒๘. นายธงไชย สมสุขเจริญ
๒๙. นางสาวนันทวัน พุกพุ#ม 

หน�าที่ ปฏิบัติหน-าท่ีวันเสารA – วันอาทิตยAท่ี ๑๕ – ๑๖ และ ๒๒ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห-องประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ (ถนนสิรินธร) เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ท้ังนี้ ต้ังแต#วันที่ ๑๕ - ๑๖ ,๒๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารยA ดร.ศิโรจนA ผลพันธิน)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนดุสิต
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