
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ท่ี   327/๒๕๖4 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการจัดงานวาระเกียรติยศ ครบรอบ ๑๒3 ปี 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี “๑๒3 ปี : สถาบันการศึกษาต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี” 

 
         ด้วย  สมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกันจัด
งานวาระเกียรติยศ ครบรอบ “๑๒3 ปี : สถาบันการศึกษาต้นแบบ จังหวัดสุพรรณบุรี” ในวันพุธท่ี 8 ธันวาคม 
2564 และวันพฤหัสบดีท่ี  9 ธันวาคม ๒๕๖4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระคุณผู้ก่อตั้งโรงเรียน โดยจัดพิธี
รำลึกผู้มีพระคุณ พิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ พระยาสุนทรบุรี (อี้ กรรณสูต) ทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชน ผู้อุทิศ
ตนให้สถานศึกษา ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 วัน ดังนี้  
  วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 : พิธีรำลึกผู้มีพระคุณ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนกรรณสูต    
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
  วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 : พิธีทำบุญ และวางพวงมาลา ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า 
ผู้ปกครองและครูกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 

  ๑.  คณะกรรมการที่ปรึกษา  มีหน้าท่ี ให้การสนับสนุน เป็นท่ีปรึกษา การดำเนินงานทุกฝ่าย     
ให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและเกิดผลดี  ประกอบด้วย 

๑. นายบุญช ู  จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
๒. นายเอกพันธ ์ อินทร์ใจเอือ้ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 
๓. นายชาญชัย  ทิพเนตร  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานฯ 
๔. นายอนุศักดิ ์  คงมาลัย  ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลศุภมิตร 
๕. นายประสาท  สมใจเพ็ง ประธานชมรมครูเก่ากรรณสูตฯ 
๖. นายประชอบ หลีนุกูล  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
๗. นายประเสริฐ สุนทรเนตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
8. นายสรชัด  สุจิตต์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี 
9. นายชาติ  สว่างศรี  กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูฯ 
10. นายคณิต  คงเปีย  กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูฯ 
11. นางอุบลวรรณ ขำขจร  เหรัญญิกสมาคมฯ 
12.  นายวุฒิชัย  หงษ์โต  เลขานุการสมาคมนักเรียนเก่าผู้ปกครองและครูฯ 

  2.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าท่ี  ให้การสนับสนุน  เป็นท่ีปรึกษา  การจัดกิจกรรม         
การดำเนินงานทุกฝ่ายให้ดำเนินงานสำเร็จลุล่วงและเกิดผลดี ประกอบด้วย 

1.  นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ     ประธานกรรมการ 
2.  นางวรรณพัทร ซื่อตรง  รองประธานกรรมการ 
3.  นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์ รองประธานกรรมการ 
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4.  นายไพโรจน ์  บุญช่วย  รองประธานกรรมการ 
5.  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์     กรรมการและเลขานุการ 
6.  นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

3. คณะกรรมการฝ่ายพิธีรำลึกผู้มีพระคุณ มีหน้าท่ี 
3.1 กำหนดขั้นตอนพิธีการรำลึกผู้มีพระคุณ และลำดับข้ันตอนการดำเนินการ ณ บริเวณหน้า

เสาธง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 
3.2 จัดเตรียมพวงมาลัยมือ 
3.3 จัดตัวแทนนักเรียนทำหน้าท่ีเชิญพวงมาลัย  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ ประธานกรรมการ 
๒. นายสมชาย  เทียนไชย รองประธานกรรมการ 
๓. นางเพยาว์  ตนดี  กรรมการ 
๔. นางสายพาน  ทองจันทร์ กรรมการ 
๕. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์ กรรมการ 
๖. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข กรรมการ 
๗. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น กรรมการ 
๘. นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร กรรมการ 
๙. นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ กรรมการ 
๑๐.  นางธดากรณ์ กล่ินหอม กรรมการ 
๑๑.  นางสาวสุมนทรา ใจดี  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา กรรมการ 
๑๓. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์  กรรมการ 
๑๔.  นางมาลัย  เชียงวิราฑา กรรมการ 
๑๕.  นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ กรรมการ 
๑๖. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย ์ กรรมการ 
๑๗. นางสาวมณีรัตน์ ประสารศรี กรรมการ 
๑๘.  นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร กรรมการและเลขานุการ 

  4. คณะกรรมการฝ่ายพิธีทำบุญ และวางพวงมาลา ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่า ผู้ปกครอง
และครูกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าท่ี 

4.1   กำหนดขั้นตอนพิธีการทางศาสนา และดำเนินการพิธีการทางศาสนา นิมนต์พระสงฆ์   
ในการทำบุญเช้า  โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป 

4.2   ประสานงานรับ-ส่งพระสงฆ์ โต๊ะหมู่บูชาและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์  
4.2   จัดเตรียมเครื่องไทยธรรม  อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

ประกอบด้วย 
1. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์ ประธานกรรมการ 
2. นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร รองประธานกรรมการ 
3. นายสมชาย  เทียนไชย กรรมการ 
4. นางเพยาว์  ตนดี  กรรมการ 
5. นางสาวรวินท์นิภา โชติประภารัตม์ กรรมการ 
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6. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข กรรมการ 
7. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น กรรมการ 
8. นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร กรรมการ 
9. นางธดากรณ์  กล่ินหอม กรรมการ 
10.  นางสาวสุมนทรา ใจดี  กรรมการ 
11.  นางสาวมาลี  เชียงวิราฑา กรรมการ 
12. นางสาวมะลิ  เกตุรักษ์  กรรมการ 
13.  นางมาลัย  เชียงวิราฑา กรรมการ 
14.  นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ กรรมการ 
15.  นักเรียนท่ีได้รับมอบหมาย  กรรมการ 
16.  นางสายพาน ทองจันทร์ กรรมการและเลขานุการ 

  5.   คณะกรรมการฝ่ายพธิีวางพวงมาลา 
5.1  กำหนดขั้นตอนพิธีการวางพวงมาลา  
5.2  จัดเตรียมพวงมาลาสำหรับแขกผู้มีเกียรต ิและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้ง  
5.3  จัดตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอย่างเหมาะสม เป็นระเบียบ 

1. นายไพโรจน์  บุญช่วย  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์ รองประธานกรรมการ 
3. นายไพฑูรย์  พูลเกิด  กรรมการ 
4. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ กรรมการ 
5. นางนันท์ณภัส กันพงษ์  กรรมการ 
6. นางสาวอภิญญา ปานชา  กรรมการ 
7. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์  กรรมการ 
8. นางสาวพนิสา ทรงเพียรธรรม กรรมการ 
9. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ กรรมการ 
10.  นางสาวมยุเรศ เป็นมูล  กรรมการ 
11.  นางสาววรรณฤดี ปานดำ  กรรมการ 
12.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง กรรมการ 
13.  นางสาวสุนิสา เวชกุล  กรรมการ 
14.  นางสาวณัฐชา พิกุลทอง กรรมการ 
15.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ์  กรรมการ 
16.  นายธานี  ปริปุรณะ กรรมการ 
17. นายวิพัฒน์  ปมิตต์ธศิล กรรมการ 
18. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล กรรมการ 
19.  นางสาวพรพิมล นามวงศา กรรมการ  
20.  นางสาวนุจรี สาธุรัมย์  กรรมการ 
21.  นายครรชิต  น้ำใจดี  กรรมการ 
22.  ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์   หนูสาย  กรรมการ 
23.  คณะกรรมการสภานักเรียน  กรรมการ 
24.  นายธานี  ปริปุรณะ กรรมการและเลขานุการ 
25.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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                 6. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้าท่ี จัดสถานท่ีและบริเวณงาน  เตรียมพื้นท่ีบริเวณหน้า  
เสาธง สำหรับพิธีรำลึกผู้มีพระคุณ ในวันพุธท่ี 8 ธันวาคม 2564 และเตรียมพื้นท่ีบริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี  
(อี้ กรรณสูต)  สำหรับวางพวงมาลาพร้อมขาต้ังสำหรับวางพวงมาลา  ต้ังเต็นท์สำหรับวงดนตรีไทย  เต็นท์
ประชาสัมพันธ์  รวมท้ังอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายอื่น ๆ  ตามท่ีร้องขอ ในวันพฤหัสบดีท่ี  9 ธันวาคม 2564  
ประกอบด้วย 

1. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน  ประธานกรรมการ 
2. นายสุนทร  แตงโต  รองประธานกรรมการ 
3. นายมงคล  พาพร  กรรมการ 
4. นายสุธน  เกิดพงษ์  กรรมการ 
5. นายอำนาจ  หลักสุวรรณ กรรมการ 
6. นางสาวนิตยา  หอมใจเย็น กรรมการ 
7. ลูกจ้างช่ัวคราว คนงาน ทุกคน  กรรมการ 
8. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม กรรมการและเลขานุการ 
9. นางเพยาว์  ตนดี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

7. คณะกรรมการฝ่ายประดับ – ตกแต่งดอกไม้ มีหน้าท่ี   จัดทำพวงมาลาของโรงเรียนและของ
ประธานในพิธีวางพวงมาลา  ประดับ – ตกแต่งดอกไม้สดตามจุดต่าง ๆ ได้แก่ อนุสาวรีย์พระยาสุนทรบุรี           
(อี้  กรรณสูต)  ท่ีโต๊ะหมู่บูชา  โดยประสานงานกับฝ่ายสถานท่ี  ประกอบด้วย 

1. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์ รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ กรรมการ 
4. นางนันท์ณภัส กันพงษ ์ กรรมการ 
5. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์  กรรมการ 
6. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ กรรมการ 
7.  นางสาวมยุเรศ เป็นมูล  กรรมการ 
8.  นางสาววรรณฤดี ปานดำ  กรรมการ 
9.  นางสาวรุ่งนภา  เทียนสว่าง กรรมการ 
10.  นางสาวสุนิสา เวชกุล  กรรมการ 
11.  นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม กรรมการ 
12.  นางสาวอภิญญา ปานชา  กรรมการ 
13.  นายไพฑูรย ์ พูลเกิด  กรรมการและเลขานุการ 

8. คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีวางพวงมาลาของนักเรียน มีหน้าท่ี ดำเนินการจัดวางพวงมาลา 
โดยประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์  รวมท้ังจัดนักเรียนทุกระดับช้ันและคณะกรรมการนักเรียนวางพวงมาลา  
ซึ่งใหค้รูท่ีปรึกษาช่วยควบคุมดูแลความเรียบร้อย จนเสร็จส้ินพิธีการ  ประกอบด้วย  

๑. นายไพโรจน ์ บุญช่วย  ประธานกรรมการ 
๒. นายเอกรัตน์  ตรีบุญนิธ ิ รองประธานกรรมการ 
๓. นายพิเชษฐ  ผาสุข  กรรมการ 
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๔. นายขวัญชัย  นุ่มอ่อน  กรรมการ 
๕. นายยศพงค์  ทรงเพียรธรรม กรรมการ 
๖. นายปัญญา  บุญเติมเต็ม กรรมการ 
๗. นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน  กรรมการ 
๘. นางนภัสนันท์ แผนสมบูรณ์ กรรมการ 
๙.  นางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข กรรมการ 
๑๐.  นางกัญญา  แก้วแกมเสือ กรรมการ 
๑๑.  นางชมภูนุช  คงทัด  กรรมการ 
๑๒.  นางสาวอรพรรณ ดวงแข  กรรมการ 
๑๓.  นางสาวพรสุดา แสงธรรมนาถ กรรมการ 
๑๔.  นางสาวพิจักษณานี ตุนา  กรรมการ 
๑๕.  นางบุษกร  กานต์กำพล กรรมการ 
๑๖.  นางสาวธนพร มากระจัน กรรมการ 
๑๗. นางสาวอมฤตรส ทับทิมเล็ก กรรมการ 
๑๘.  นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ กรรมการ 
๑๙. นางสาวกรรธิมา บุญยาชัย กรรมการ 
๒๐.  นายธนพงศ์  ต้ังธรรมนิยม กรรมการ 
๒๑.  นางสาวรัชฎาภรณ์ ฉายสีอ่อน กรรมการ 
๒๒.  นางนงเยาว ์ วระกุล  กรรมการ 
๒๓.  นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ กรรมการ 
๒๔.  นายอนันต์  ศรีมรกตกาญจน์ กรรมการ 
๒๕.  นายสุนทร  แตงโต  กรรมการ 
๒๖.  นายเดชา  เดชะคำภู กรรมการ 
๒๗.  นางชุติมา  ล้ิมลมัย  กรรมการ 
๒๘.  นางวรวด ี  อินทร์กอง กรรมการ 
๒๙.  นางเนตรนภา เกียรติสมกิจ กรรมการ 
๓๐.  นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ กรรมการ 
๓๑.  นางจุรีย์  พ ัฒผล  กรรมการ 
๓๒.  นางสาวปัญจพร มาพลาย  กรรมการ 
๓๓.  นางลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล กรรมการ 
๓๔.  นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิ กรรมการ 
๓๕.  นายปิติภูมิ  น้ำแก้ว  กรรมการ 
๓๖.  นางสาวเฉลิมศรี โป่งรักษ ์ กรรมการ 
๓๗. นายชัยวัฒน ์ ทองสุกใส กรรมการ 
๓๘.  นางสาวปรีดา เปรมชัยศรี กรรมการ 
๓๙.  นางสาวธัญญรัตน ์ แก้วศรีงาม กรรมการ 
๔๐. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม กรรมการ 
๔๑.  นายกฤษณ์  การะเกตุ กรรมการ 
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๔๒. นายพิทยา  จ้อยศรีเกตุ กรรมการ 
๔๓.  นายอธิศสิษฐ์ เอ็งนิธิธารา กรรมการ 
๔๔.  นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ ์ กรรมการ. 
๔๕.  นายไพฑูรย ์ พูลเกิด  กรรมการ 
๔๖.  นายปกรณ์วิท กล้าหาญ กรรมการ 
๔๗.  นางสาวนุชสรา กจิพิทักษ์ กรรมการ 
๔๘.  นางนันท์ณภัส กันพงษ ์ กรรมการ 
๔๙.  นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ ์  กรรมการ 
๕๐. นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ กรรมการ 
๕๑.  นางสาวมยุเรศ เป็นมูล  กรรมการ 
๕๒.  นางสาววรรณฤดี ปานดำ  กรรมการ 
๕๓.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง กรรมการ 
๕๔.  นางสาวสุนิสา เวชกุล  กรรมการ 
๕๕.  นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม กรรมการ 
๕๖.  นางสาวอภิญญา ปานชา  กรรมการ 
๕๗.  นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ ์ กรรมการ 
๕๘.  นายกรณ์ภูพงษ์ ศิลปเตชอังกูร กรรมการ 
๕๙. นายสมชาย  เทียนไชย กรรมการ 
๖๐. นางเพยาว ์  ตนดี  กรรมการ 
๖๑. นางสายพาน ทองจันทร์ กรรมการ 
๖๒. นางสาววรวินทร์นิภา  โชติประภารัตม์     กรรมการ 
๖๓. นางสาวชนิกานต์ ศรีทองสุข กรรมการ 
๖๔. นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น กรรมการ 
๖๕. นางสาวอัจฉราพร กล่ินเกษร กรรมการ 
๖๖. นางสาวชนิดาภา กิตติกมลเมศ กรรมการ 
๖๗. นางธดากรณ์ กล่ินหอม กรรมการ 
๖๘. นางสาวสุมนทรา ใจดี  กรรมการ 
๖๙. นางสาวมาลี เชียงวิราฑา กรรมการ 
๗๐. นางสาวมะลิ เกตุรักษ์  กรรมการ 
๗๑. นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา กรรมการ 
๗๒. นางสาวพรพรรณ นาคสุวรรณ กรรมการ 
๗๓. ว่าท่ี ร.ต.เชาวลิต อัครปัญญาวิทย์ กรรมการ 
๗๔. นางสาวมณีรัตน์ ประสารศรี กรรมการ 
๗๕. นายพินัย  โพธิ์ศรี  กรรมการ 
๗๖. นางดวงใจ  ผาสุข  กรรมการ 
๗๗. นางทัศนีย์  ม่วงน้อย  กรรมการ 
๗๘. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก  กรรมการ 
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๗๙. นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน กรรมการ 
๘๐. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา กรรมการ 
๘๑. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง กรรมการ 
๘๒. นางสุวรรณี  เข็มเพ็ชร กรรมการ 
๘๓. นายกฤษดา  นิยมทอง กรรมการ 
๘๔. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา กรรมการ 
๘๕. นายสิรวัชร  นุกูลธรรม กรรมการ 
๘๖. นายมารุต  คนหลัก  กรรมการ 
๘๗. นายรณกฤต เอี่ยมเจริญ กรรมการ 
๘๘. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ์ กรรมการ 
๘๙. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค กรรมการ 
๙๐. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง  กรรมการ 
๙๑. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว กรรมการ 
๙๒. นางพจมาลย์ สังข์สุวรรณ กรรมการ 
๙๓. นายธานี  ปริปุรณะ กรรมการ 
๙๔. นายวิพัฒน ์ ปมิตต์ธศิล กรรมการ 
๙๕. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล กรรมการ 
๙๖. นางสาวพรพิมล นามวงศา กรรมการ 
๙๗. นายครรชิต  น้ำใจดี  กรรมการ 
๙๘. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์    หนูสาย กรรมการ 
๙๙. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน  กรรมการ 
๑๐๐. นางสาวนุจรี สาธุรัมย์  กรรมการ 
๑๐๑. นางชุติมา  มณีเรืองเดช กรรมการ 
๑๐๒. นางนิตยา ปริปุรณะ กรรมการ 
๑๐๓. นางเครือวัลย์ ประสานชีพ กรรมการ 
๑๐๔. นางปิยนันท์ ต้ังกองทรัพย ์ กรรมการ 
๑๐๕. นางสาวศกุนี ศรีเหรา  กรรมการ 
๑๐๖. นางสาววาสนา เพชรรัตน์ กรรมการ 
๑๐๗. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง กรรมการ 
๑๐๘. นางสาวกัญญาภัค    แก้วตาสาม กรรมการ 
๑๐๙. นางสาวผุสชา ทิพเนตร  กรรมการ 
๑๑๐. นายจักรพงษ ์ แซ่หล่ี  กรรมการ 
๑๑๑. นางสาวพรกมล ช้างเผือก กรรมการ 
๑๑๒. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ กรรมการ 
๑๑๓. นายธนเวท ธูสรานนท์ กรรมการ 
๑๑๔. นายอรรถพล มีชะนะ  กรรมการ 
๑๑๕. นางสาวฤทัยพร กิจเบญจะ กรรมการ 
๑๑๖. นางสาวรุ่งนภา ชุ่มช่ืน  กรรมการ 
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๑๑๗. นางสาวปรียานุช     บัวผัน กรรมการ 
๑๑๘. นางสาวภัทราภรณ์    ศรีชมภู กรรมการ 
๑๑๙. นางสาววรรณา วรรธนะบูรณ์ กรรมการ 
๑๒๐. นายพัฒนา โชติกันตะ กรรมการ 
๑๒๑. นายอนุกูล ปิโย  กรรมการ 
๑๒๒. นางสมบูรณ์ ทองงาม  กรรมการ 
๑๒๓. นางสาวอภันตรี วังสงค์  กรรมการ 
๑๒๔. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่  กรรมการ 
๑๒๕. นางสาวอรุโณทัย ขันทอง  กรรมการ 
๑๒๖. นายปัถย์สรัล กระธน  กรรมการ 
๑๒๗. นางธันยมัย วงศ์ทับแก้ว กรรมการ 
๑๒๘. นายอำนาจ ปุ้งโพธิ ์  กรรมการ 
๑๒๙. นายภัทรดนัย มณี  กรรมการ 
๑๓๐. นางสาวณัฐชา พิกุลทอง กรรมการ 
๑๓๑. นายนที  หนูทวน  กรรมการ 
๑๓๒. นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ ์ กรรมการ 
๑๓๓. นางสาวพิริยา สุนทรเนตร กรรมการ 

9. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร มีหน้าท่ี  ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ให้ดำเนิน
รายการตามกำหนดการ  ประกอบด้วย 

๑. นายปกรณ์วิท กล้าหาญ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวทิพมาศ ดนตรีพงษ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นายไพฑูรย์  พูลเกิด  กรรมการ 
๔. นางสาวผุสชา ทิพเนตร  กรรมการ 
๕. นายชัยวัฒน์  ทองสุกใส กรรมการ 
๖. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม กรรมการ 
๗. นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ กรรมการ 
๘. นางสาวชันม์วรนัน ศิริพันธุ์  กรรมการและเลขานุการ 

10. คณะกรรมการฝ่ายเอกสาร มีหน้าท่ี  จัดทำเอกสาร หนังสือเชิญผู้มาร่วมพิธีวางพวงมาลา  
ประกอบด้วย 

๑. นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา  ประธานกรรมการ 
๒. นางสุวภีร์  อินทร์ใจเอื้อ รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ กรรมการ 
๔. นางสาวปัญจพร มาพลาย  กรรมการ 
๕. นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน  กรรมการ 
๖. นางสาวธารทิพน์ ทองเช้ือ  กรรมการ 
๗. นางสาวทิทย์วรรณ เสร็จกิจ  กรรมการ 
๘. นางสาวอภิญญา ปานชา  กรรมการและเลขานุการ 
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11. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน และพัสดุ มีหน้าท่ี  ทำบัญชีรับ – จ่ายเงิน  และจัดเตรียม
ค่าใช้จ่ายให้ฝ่ายต่าง ๆ  และสรุปค่าใช้จ่ายให้คณะกรรมการจัดงานของสมาคมฯ ทราบ  ประกอบด้วย 

๑. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์ ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวนุจรี  สาธุรัมย์  กรรมการ 
๓. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา กรรมการ 
๔. นางสาวพิริยา สุนทรเนตร กรรมการ 
๕. นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง  กรรมการ 
๖. นางสาวอรอุมา ขันโส  กรรมการ 
๗. นางสาวเจนจิรา หนูทอง  กรรมการ 
๘. นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ  กรรมการ 
๙. นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์ กรรมการ 
๑๐.  นายรัฐปรัชญ์ โรจนศักดิ์โภคิน กรรมการและเลขานุการ 

  12. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา มีหน้าท่ี  จัดเตรียมอุปกรณ์  เครื่องเสียง  การบันทึกภาพ  
ประกอบด้วย 

 1.  นายปัญญา  บุญเติมเต็ม ประธานกรรมการ 
 2.  นายอนุกูล  ปิโย  กรรมการ 
 3.  ว่าท่ี ร.ท.โยธิน อิ่มหิรัญ  กรรมการ 
 4.  นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา  กรรมการ 
 5.  นางสาวนุชสรา กิจพิทักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

13.   คณะกรรมการฝ่ายบริการอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม มีหน้าท่ี  จัดเตรียมและบริการ
เครื่องด่ืม  อาหารว่าง  ให้แก่แขกผู้มีเกียรติในพิธีสงฆ์  ผู้วางพวงมาลา  และครูท่ีร่วมในพิธี  ประกอบด้วย 

๑. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก  ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวโสรญา ธีรพิพัฒนปัญญา รองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวธมณ  สำราญสุข กรรมการ 
๔. นางสาวสุมาลี พยอมพันธุ์ กรรมการ 
๕. นางสาวเจนจิรา หนูทอง  กรรมการ 
๖. นางสาวธาญทิพน์ ทองเช้ือ  กรรมการ 
๗. นางสาวรัตชนันท์ อักษรพุทธ กรรมการ 
๘. นางสาวทิพย์วรรณ เสร็จกิจ  กรรมการ 
๙.  นางสาวอรอุมา ขันโส  กรรมการ 
๑๐.  นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค กรรมการ 
๑๑.  นางสาวนิตยา หอมเย็นใจ กรรมการ 
๑๒.  นางสาวภัทรี พันธ์แตง กรรมการ 
๑๓.  นางสาวศรีสุดา นาคทองอินทร์ กรรมการ 
๑๔.  นางสาวมินตรา เต่ากล่ำ  กรรมการ 
๑๕. นางสาวศิริลักษณ์  แย้มเขนง กรรมการและเลขานุการ 

 
/14.คณะกรรมการ... 

 



 - 10 - 
 

14. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร  มีหน้าท่ี  ประสานงานจัดอาหารปิ่นโตถวายพระสงฆ์  จัดอาหาร
กล่องสำหรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงาน โดยขอความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาหารของ
โรงเรียน ประกอบด้วย 

๑. นายสุรศักดิ ์  เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ 
๒. นายเบญจรงค์ ศรีโพดก  รองประธานกรรมการ 
๓. ร้านค้าโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย กรรมการ 
๔. นางสาวศิริลักษณ์ แย้มเขนง กรรมการและเลขานุการ 

15.  คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม  มีหน้าท่ี  ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติท่ีมาร่วมงานวางพวงมาลา     
และเชิญเข้าอาคารสมาคมร่วมพิธีทำบุญ  ประกอบด้วย 

๑. นางสาวกัณณ์อลิน จันทะปภาวงษ์ ประธานกรรมการ 
๒. นางนภัสนันท์ แผนสมบรูณ์ รองประธานกรรมการ 
๓. นางชมภูนุช  คงทัด  กรรมการ 
๔. นางสาวพิจักษณานี ตุนา  กรรมการ 
๕. นางสาวปัญจพร มาพลาย  กรรมการ 
๖. นางสาวสุนิสา เวชกุล  กรรมการ 
๗. นางสาวพรกมล ช้างเผือก กรรมการ 
๘.  นางสาวกัญญาภัค แก้วตาสาม กรรมการ 
๙.  นางสาววิจิตรพร สระทองแหม็น กรรมการ 
๑๐.  นางสาวมาลี เชียงวิราฑา กรรมการ 
๑๑.  นางสาวรุ่งนภา เทียนสว่าง กรรมการ 
๑๒.  นางสาวศรีอมรา พลายระหาญ กรรมการ 
๑๓.  นางสาวมาลัย เชียงวิราฑา กรรมการ 
๑๔.  นางสาวกาลัญญา ใจช่ืน  กรรมการ 
๑๕.  นางสาวอภิญญา ปานชา  กรรมการ 
๑๖.  นางสาววรรณฤดี ปานดำ  กรรมการ 
๑๗.  นางสาวมยุเรศ เป็นมูล  กรรมการ 
๑๘.  นางสาวณัฐชา พิกุลทอง กรรมการ 
๑๙.  นางสาวรุ่งนภา วีระพงษ ์ กรรมการ 
๒๐. นางลักษณาภรณ์ จันทร์วัชรพล กรรมการและเลขานุการ 

16. คณะกรรมการฝ่ายจัดดนตรีการแสดงประกอบพิธี  มีหน้าท่ี  จัดดนตรีไทยบรรเลงในงาน 
วงโยธวาทิตบรรเลงต้อนรับประธาน และชุดการแสดงประกอบพิธีการ  ประกอบด้วย 

1. นายกฤษดา  นิยมทอง ประธานกรรมการ 
2. นางอุษา  อนันตวิไลเลาขา รองประธานกรรมการ 
3. นายมารุต  คนหลัก  กรรมการ 
4. นายรณกฤต  เอี่ยมเจริญ กรรมการ 
5. นายธีรดล  อินทร์ลำพันธุ์ กรรมการ 
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6. นางสาวปรัชญาวลี มาลัยนาค กรรมการ 
7.  นางสาวปรียาภรณ์ น้ำค้าง  กรรมการ 
8. นางสาวจิราภรณ์ น้อยแก้ว กรรมการ 
9. นักเรียนดนตรีไทย   กรรมการ 
10.  นักเรียนวงโยธวาทิต   กรรมการ 
11.  นายสิรวัชร  นุกูลธรรม กรรมการและเลขานุการ 

17.  คณะกรรมการฝ่ายจราจร และความปลอดภัย มีหน้าท่ี จัดระบบ กำหนดจุดจอดรถ และ
ดูแลความเรียบร้อยของนักเรียน และผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย           

1.  นายไพโรจน์  บุญช่วย  ประธานกรรมการ 
2.  นายธานี  ปริปุรณะ รองประธานกรรมการ 
3.  นายครรชิต  น้ำใจดี  กรรมการ 
4.  นายคทาวุฒิ  พันธุ์เจริญ กรรมการ 
5.  นายเอกชัย  สิงห์คำ  กรรมการ 
6.  นายจักรพันธุ ์ ศรีโปฎก  กรรมการ 

        7.  นักศึกษาวิชาทหาร   กรรมการ 
        8.  นายอนุกูล  ปิโย  กรรมการและเลขานุการ 
  18.  คณะกรรมการฝ่ายคัดกรองและวัดอุณหภูมิ  มีหน้าท่ี  ตรวจคัดกรอง  วัดอุณหภูมิ  และ
จัดเตรียมแอลกฮอล์สำหรับล้างมือผู้เข้าร่วมงาน เพื่อความปลอดภัยและดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 

1.  นางสาวพรพิมล นามวงศา  ประธานกรรมการ 
2. นางจุรีย์  พัฒผล   รองประธานกรรมการ 
3. นางสาวสุมาพร ดอนอินผล  กรรมการ 
4. นางสาวสุมนทรา ใจดี   กรรมการ 
5. นางนิตยา  ปริปุรณะ  กรรมการ 
6. นางธดากรณ์  กล่ินหอม  กรรมการ 
7. นางสาวปัณฐิสา ช่อมะม่วง  กรรมการ 
8. นางสาวพิรญาณ์ ต้ังแสงสุวรรณ  กรรมการ 
9. นางสาวอุบลวดี อดิเรกตระการ  กรรมการ 
10. นายมารุต  คนหลัก    กรรมการ 
11. ว่าท่ี ร.ต.ณรงค์ศักดิ์ หนูสาย   กรรมการ 
12. นายณัฐวุฒิ  ทัพหนุน   กรรมการ 
13. นางสาวสุนันทา อ่อนเป่ียม  กรรมการและเลขานุการ 

19. คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าท่ี  ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ  เพื่อให้งานดำเนินไปด้วย
ความเรียบร้อย  ประกอบด้วย 

 1.  นายสุรศักดิ์  เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ 
 2. นางวรรณพัทร  ซื่อตรง  รองประธานกรรมการ 
 3. นายจารุพงษ์  กล่อมจิตต์ กรรมการ 
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 4.  นายไพโรจน ์  บุญช่วย  กรรมการ 
 5. นางสาวศุภวรรณ  ช่อผกา  กรรมการและเลขานุการ 

 ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการทุกฝ่าย ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือเตรียมงาน  และวางแผนการ
ดำเนินงาน  ปฏิบัติหน้าท่ีให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  เป็นเกี ยรติยศและช่ือเสียงแก่
สถาบันสืบไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 
 
 

 
(นายนิติกรณ์    ฉันท์วงศ์ชนะ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 


