
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ที่ ๒๒๐๘/๒๕๕๘

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต
___________________________

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้
สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้
การดําเนินงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิต จึงเห็นสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเสาร์ – อาทิตย์ท่ี ๔ –
๕ ,๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร 
ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

๑. กรรมการอํานวยการ
๑. นายพิทักษ์ จันทร์เจริญ ประธาน
๒. นายศิโรจน์ ผลพันธิน รองประธาน
๓. นางสาววิไล ศรีธนางกูล กรรมการ
๔. นางณัฏฐารมณ์ จุฑาภัทร กรรมการ
๕. นางพัชรี สวนแก้ว กรรมการ
๖. นางนิรมิตร คุณานุวัฒน์ กรรมการ
๗. นางวรานี เวสสุนทรเทพ กรรมการ
๘. นายสิทธิพร เอ่ียมเสน กรรมการ
๙. นางฉัตรแก้ว เภาวิเศษ กรรมการ
๑๐. นางรัญจวน ประวัติเมือง กรรมการ
๑๑. นายวิชชา ฉิมพลี กรรมการ
๑๒. นางเบ็ญจา เตากล่ํา กรรมการ
๑๓. นางสาวกนกกานต์ วีระกุล กรรมการ
๑๔. นางสาวพรชนิตว์ แก้วเนตร กรรมการ
๑๕. นางสาวสุสิมา รังสิยานนท์ กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ - ให้คําปรึกษา และคําแนะนําให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๒. กรรมการดําเนินงาน
๑. นางพัชรี สวนแก้ว ประธาน
๒. นางสาวสุสิมา รังสิยานนท์ รองประธาน
๓. นายธนากร ปักษา กรรมการ
๔. นางสาววันวิสาข์ พงษ์ปลื้ม กรรมการ
๕. นายอํานวย วงศ์ประทุม กรรมการ
๖. นายชัยวัฒน์ สมรส กรรมการ
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๗. นายอุดมวิทย์ วันกุมภา กรรมการ
๘. นางทิวาภรณ์ คําแก้ว กรรมการ
๙. นายยุทธการ วัดปาน กรรมการ
๑๐. นายธีรยุทธ ลิลา กรรมการ
๑๑. นายคมจิตร ไผ่ล้อม กรรมการ
๑๒. นางสาวมณีรัตน์ บุญสุวรรณ กรรมการ
๑๓. นายณฐพร กลํ่าผลปลูก กรรมการ
๑๔. นางสาวศิริวรรณ ก๋อยสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ
๑๕. นางสาวยุพาพิน พรไชยะ กรรมการและเลขานุการ

หน้าท่ี - วางแผนการจัดการ ดูแล ประสานงานและดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยความเรียบร้อย
- ประสานงานกับคณะกรรมการท่ีปฏิบัติหน้าที่ในวันซ้อมย่อย เพื่อให้การฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต 

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
- ปฏิบัติหน้าท่ีวันเสาร์-อาทิตย์ที่ ๔–๕ ,๑๘–๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 

๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๓. กรรมการดําเนินการฝึกซ้อมย่อย
๑. นางยุพาภรณ์ ณ พัทลุง (ท่ีปรึกษา)
๒. นายเทอดศักด์ิ ศรีสุรพล (ประธาน)
๓. นายบรรพต พิจิตรกําเนิด ๔. นายอนุสรณ์ พงษ์ไพบูลย์
๕. นางทยุ เกื้อสกุล ๖. นายเกษม จันวดี
๗. นางสาวกานดา ธีระทองคํา ๘. นางสาวฐิติพร ลินิฐฎา
๙. นางสาวนาฎลดา อ่อนวิมล ๑๐.นางสาวกัลยา ชนะภัย

หน้าท่ี - เป็นพิธีกรแนะนําการฝึกซ้อมในแต่ละจุด และดําเนินการฝึกซ้อมย่อยให้กับบัณฑิต
- ปฏิบัติหน้าที่วันเสาร์ – อาทิตย์ท่ี ๔–๕ , ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม

พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๔. กรรมการฝึกซ้อมย่อยบัณฑิต

คณะครุศาสตร์
๑. นายฉัตรชัย บุษบงค์ ๒. นางสาวรัตนาพร หลวงแก้ว
๓. อาจารย์ปวีรญา ผาสุก ๔. นางสาวสุมน ไวยบุญญา
๕. นางสาวณัฐวรดา มณีรัตน์ ๖. นายครรชิต อนุกูล
๗. นางวารุณี สกุลภารักษ์ ๘. นายศักดิ์ชัย ไชยรักษ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. นายจิตชิน จิตติสุขพงษ์ ๒. นางวิภา ศุภจารีรักษ์ 
๓. นางสาวสุภาภรณ์ เกลี้ยงทอง ๔. นางสาวกัญญกานต์ เสถียรสุคนธ์
๕. นายเขมภัทท์ เย็นเป่ียม ๖. นายสฤษด์ิ ศรีโยธิน
๗. นางสาวสุณา กังแฮ ๘. นางสาวปาหนัน ประเทือง
๙. นางสาวกฤตยา รอดรวมมิตร์ ๑๐. นางสาวธันกรณ์ วิจิตร
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คณะวิทยาการจัดการ
๑. นางกาหลง กลิ่นจันทร์ ๒. นางรจนา กวางรัมย์
๓. นายปิยะ การุณยวนิช ๔. นางสาวศุภวรรณ อภิชาติไตรสรณ์
๕. นายจิรัฐ ชวนชม ๖. นางสาวสุพัตรา จันทนะศิริ
๗. นายสนธยา เรืองหิรัญ ๘. นางสาวนลินรัตน์ พิพัฒน์รังสรรค์
๙. นายธนพล ศิริประสพโสธร ๑๐. นางสาวมะลิ ชารี
๑๑. นางสาวกนกวรรณ รุ่งอดุลพิศาล ๑๒. นางสาวนงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร
๑๓. นางนารถอนงค์ กองสารศรี ๑๔. นางสาวอภิญญา ทหราวานิช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. นางสาวสิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย ๒. นางสาวณัฐกฤตา สุวรรณทีป
๓. นายสรรค์ชัย เหลือจันทร์ ๔. นางศรีสุดา หาญภาคภูมิ
๕. นางยุวรัตน์ พจน์พิศุทธิพงศ์ ๖. นางสาวพรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค
๗. นางสาวสาวิตรี มูลสุวรรณ ๘. นางสาวปารินดา สุขสบาย
๙. นางสาวอรพิณ โกมุติบาล ๑๐. นางสาวชนิสรา เรืองนุ่น
๑๑. นายชานุ โพธิพิทักษ์ ๑๒. นางสาววิภา ทัพเชียงใหม่
๑๓. นายศักด์ิชัย ยอดมีกลิ่น ๑๔. นางสาวจันทรัสจ์ วุฒิสัตย์วงศ์กุล
๑๕. นางทิฐิมา ภาคภูมิ

โรงเรียนการเรือน
๑. นางสาวบุษราคัม สีดาเหลือง ๒. นางสาวปวิตรา ภาสุรกุล
๓. นางวราภรณ์ วิทยาภรณ์ ๔. นางสาวสมิตา มอร์เตโร
๕. นางสาวเชิญพร จันทรสนาม ๖. นายวีระพงศ์ วิรุฬห์ธนกฤษณ์
๗. นางสาวณัจยา เมฆราวี ๘. นางสาววิลาสินี ถาวโรจน์
๙. นางสาวสุวรรณา พิชัยยงค์วงศ์ดี ๑๐. นางสาวราตรี เมฆวิลัย
๑๑. นางสาวหทัยชนก ลี้ปฐมากุล ๑๒. นางสาวฐิตา ฟูเผ่า
๑๓. นางสาวพรดารา เขตต์ทองคํา ๑๔.นางสาวยศสินี หัวดง
๑๕. นางสาวเบญจรัตน์ ประพฤทธิ์ตระกูล

คณะพยาบาลศาสตร์
๑. นางชรริน ขวัญเนตร ๒. นางรภัทภร เพชรสุข
๓. นางสาวเรณู ขวัญยืน ๔. พ.ท.หญิงสาวิตรี แย้มศรีบัว
๕. นางสาวอารียา เตชะไมตรีจิตต์

โรงเรียนการท่องเท่ียวและการบริการ
๑. นายอาณัติ สนธิทรัพย์ ๒. นางสาวณัฐิกา ศาลากิจ
๓. นางสาวฝนทิพย์ ตูพานิช ๔. นางสาวพิมพรรณ สุ่มขํา
๕. นางสาวพรพนิต เจริญสุข

หน้าท่ีของคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อย
- วันเสาร์–วันอาทิตย์ท่ี ๔–๕ , ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 

มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
- แนะนํา และฝึกซ้อมข้ันตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้กับบัณฑิต
- ลงนามกํากับในบัตรซ้อมย่อยฯ เม่ือบัณฑิตผ่านข้ันตอนนั้นๆ 
- ดูแล และตรวจสอบบัณฑิตให้ผ่านการซ้อมย่อยทุกขั้นตอน หากไม่ครบทุกข้ันตอนบัณฑิตจะไม่มี 

สิทธิเข้าซ้อมใหญ่ และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
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๕. กรรมการฝ่ายสถานที่
๑. นายพรรษวัชร อุดมเสฏฐ์ชัย ๒. นางสาวโสภิตา จันทร์เจริญ
๓. นางสาวจุฬาสินี โกมลสิงห์ ๔. นายนุมา วัฒนสาร
๕. นายบัญดิษฐ์ แสนสุรินทร์ ๖. นายคณิต แก้วกอง
๗. นายชาติไทย ราชวงค์ ๘. นายพิษณุ ชุมนุม
๙. นายศักด์ิดี พิบาลสิน ๑๐. นายบุญส่ง โสนางาม
๑๑. นายสง่า ชาติมนตรี ๑๒. นายกรุงศรี คณาดี
๑๓. นายประจักษ์ เสียงเพราะ ๑๔. นายมารุต อินสอาดพล

หน้าท่ี - จัดเตรียมสถานท่ีเพื่อฝึกซ้อมย่อยบัณฑิตวันเสาร์–วันอาทิตย์ท่ี ๔-๕ , ๑๘-๑๙ กรกฎาคม 
๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ –
๑๖.๓๐ น.
๖. กรรมการดูแลเครื่องช่วยสอน

๑. นายรัฐพล อาภาเภสัช ๒. นายอนุพงศ์ พรหมแก้ว
๓. นายธีรวัฒน์ รัตนวงศ์

หน้าท่ี - ดูแลเครื่องช่วยสอน วันเสาร์–วันอาทิตย์ท่ี ๔-๕ ,๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
๗. แม่บ้านรักษาความสะอาดประจําอาคาร

๑. นางวัชรี บุญจันทร์ ๒. นางสุพัตสร บุญจันทร์
๓. นางธันยนันท์ วสุโชคอัครดํารง

หน้าท่ี - ปฏิบัติหน้าท่ีในวันเสาร์–วันอาทิตย์ที่ ๔–๕ ,๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ถนนสิรินธร เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่างานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเสร็จสิ้น

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.� ๒๕๕๘

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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