
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ 1070 / 2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมกลุ่มย่อย งานพระราชทานปรญิญาบัตร  

ประจำปี พ.ศ.2563  

---------------------------- 

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                 

ได้กำหนดให้บัณฑติผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559 

– 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ นั้น 

  เพื ่อให้การดำเนินงานการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่ฝึกซ้อมกลุ่มย่อย ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563                 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ดังต่อไปนี้ 

 

แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

1 นายอำพน กลีบปาน กพน. ปร.ด.,วท.ม., กพน. 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย สังโยคะ คคศ.  ค.ม.,ศศ.ม.,รป.ม.  ช้ัน 2 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ทิพย์สุดา อินทะพันธุ์ คคศ. ค.บ. ท.305 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม นาคอ้าย คคศ.   

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน คคศ.     

2 อาจารย์อัญญณี สุวรรณโรจน์ คคศ. ค.บ. ท.307 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อารีย์ ปรีดกีุล คคศ.     

  อาจารย์จิรุตถ์ ภู่เจรญิ คคศ.     

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา ภูมสิิทธิพร คคศ.   

3 รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพล ปรีชาศลิป์ คคศ. ค.บ. ท.403 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ คคศ.     

  อาจารย์ภาวิณี เดชเทศ คคศ.     

 อาจารย์เบญญาพัชร์ วันทอง คคศ.   

 

ขอเชญิประชุมกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มกลุ่มยอ่ย 

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน  2563  

เวลา 13.30 น. 

ณ  หอ้งประชุม 800 ที่นั่ง อาคารพบิูลวิชญ์ 
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

4 อาจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ พฤกษะวัน คคศ. ค.บ. ท.404 

  อาจารย์ ดร.อรรฏชนม์ สัจจะพัฒนกุล คคศ.     

  อาจารย์สุกัญญา สีสมบา คคศ.     

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เทิน สีนวน คคศ.   

5 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สวนีย์ เสริมสุข คคศ. ค.บ. ท.405 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณิรดา เวชญาลักษณ์ คคศ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แก้วนุช คคศ.     

 อาจารย์สมศรี ทาสุทะ คคศ.   

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์มงคล อักษรดิษฐ์ คคศ. ค.บ. ท.406 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์บุญเลิศ เจิมปลั่ง คคศ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สกล เกิดผล คคศ.     

 อาจารย์ ดร.ดิษยา ศุภราชโยธิน คคศ.   

7 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิวิมล ใจงาม คคศ. ค.บ. ท.407 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ชญานิษฐ์ ศศวิิมล คคศ.     

 อาจารย์วิภา ทองบุรี คคศ.   

  อาจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ ขันยศ คคศ. ทล.บ.   

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เพียรพิณ ก่อวุฒิพงศ์ คทอ.     

8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ คทอ. ทล.บ. HUSO102 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพงษ์ โอฬารทิชาชาต คทอ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธาราทิพย์ โอฬารทิชาชาต คทอ.     

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชชัย เทพกรณ์ คทอ.   

9 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา อินทร์ประสิทธิ์ คทอ. ทล.บ. HUSO103 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง คทอ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศริิสานต์ คทอ.     

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์รณิดา โขนงนุช คทอ. ทล.บ. HUSO104 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ทนารัช จติชาญวิชัย คทอ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์กันตภณ โล่นพันธ์ คทอ.     

11 ผูช่้วยศาสตราจารย์คลยฤทธิ์ เสฎฐสุวจะ คทอ. ทล.บ. HUSO105 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สิริเดช กุลหริัญบวร คทอ.     

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน จงจติวิมล ควท. วท.บ.   

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สำอางค์ ควท.     
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

12 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองม ี ควท. วท.บ. HUSO201 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา ควท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ ควท.     

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจรติตั้งธรรม ควท. วท.บ. HUSO202 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน สังโยคะ ควท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ศรษีะแย้ม ควท.     

14 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย อุดก่ำ ควท. วท.บ. HUSO203 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย ควท.     

 นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร ควท.   

15 อาจารย์ ดร.เสกสรรค์ ศวิิลัย ควท. วท.บ. HUSO204 

  อาจารย์มานิสา กองแก้ว ควท.     

  อาจารย์ภาวินี อินทร์ทอง ควท.     

16 อาจารย์ธนพงศ์ นิตยะประภา ควท. วท.บ. HUSO205 

  อาจารย์อรอุมา พรา้โมต ควท.     

  อาจารย์กษมะ ดุรงค์ศักดิ์ ควท.     

17 ว่าที่รอ้ยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา ควท. วท.บ. HUSO206 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์พงษ์พิชญ์ เลิศเจรญิวุฒา ควท.     

  อาจารย์ภวัต ฉิมเล็ก ควท.     

18 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรชร ฉิมจารย์ ควท. วท.บ. HUSO207 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐินี ดีแท้ ควท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง คมส. ศศ.บ.   

  อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ คมส.     

19 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันท์ คมส. ศศ.บ. HUSO208 

  อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง คมส.     

  อาจารย์สุพัตรา พรมดำ คมส.     

20 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกือ้บุตร คมส. ศศ.บ. HUSO301 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร คงชนะ คมส.     

  อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น คมส.     
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

21 อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์ คมส. ศศ.บ. HUSO302 

  อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังษี คมส.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มณีวัลย์ คมส.     

22 อาจารย์ ดร.วศนิ สุขสมบูรณ์วงศ์ คมส. ศศ.บ. HUSO303 

  อาจารย์ ดร.วาสินี มีเครอืเอี่ยม คมส.     

  อาจารย์วิสิฏฐา แรงเขตรการ คมส.     

23 อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย คมส. ศศ.บ. HUSO304 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ คมส.     

  อาจารย์สิรินญา ศรชีมภู คมส.     

24 อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว คมส. ศศ.บ. HUSO305 

  อาจารย์ปรียานุช วิไลวิทย ์ คมส.     

  อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ คมส.     

25 อาจารย์ไชยรัตน์ ศริินคร วจท. ศศ.บ. HUSO306 

  อาจารย์อุดม หมเีทศ วจท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ วจท.     

26 อาจารย์ ดร.ฐิติพร เจาะจง ควท. ศศ.บ. วศ.บ. HUSO307 

  อาจารย์ ดร.รัชนู กัดมั่น ควท. ส.บ.   

  อาจารย์ ดร.เจษฏากร โนอินทร์ ควท.     

  อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว ควท.     

27 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล ควท. ส.บ. ศป.บ. HUSO308 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง ควท. น.บ.   

  อาจารย์กานดิศ ศริิสานต์ วจท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ วจท.     

28 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัสถา โรจนตระกูล วจท. น.บ. IT201 

  อาจารย์ธีรวุฒิ ทองทับ วจท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์นฤมล พุ่มเมือง วจท.     

29 อาจารย์นันทพันธ์ คดคง วจท. น.บ. IT202 

  อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน วจท.     

  อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น วจท. รป.บ.   

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ภูวเดช วงศ์เคี่ยม วจท.     
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

30 อาจารย์ยุวดี พ่วงรอด วจท. รป.บ. IT203 

  อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝา้ยเยื่อ วจท.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ด้วงนอ้ย วจท.     

31 อาจารย์สุมนภัศร์ คุ้มจันทร์ วจท. รป.บ. IT204 

  อาจารย์ ดร.อัครพงษ์ เพ็ชรพูล วจท.     

  อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล วจท.     

32 อาจารย์ปฐมพร สันติเมธี วจท. รป.บ. IT205 

  อาจารย์วรวิทย์ ชายสวัสดิ์ วจท.     

  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา ควจ. บช.บ.   

  อาจารย์เกชา ดาดูเคล ควจ.     

33 อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช ควจ. บช.บ. IT301 

  อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ควจ.     

  อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ ควจ.     

34 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ ควจ. บช.บ. IT302 

  อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศษิฎ์ ควจ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม ควจ.     

35 อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา ควจ. บช.บ. IT303 

  อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ กุนเดชา ควจ.     

  อาจารย์พัชญ์ธนัน ศริิกิจเสถียร ควจ.     

36 อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ ควจ. บช.บ. IT304 

  อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ควจ.     

  อาจารย์ธนพร บัวรอด ควจ. บธ.บ.   

  อาจารย์พีรภัทร สงวนศลิป์ ควจ.     

37 อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ ควจ. บธ.บ. IT305 

  อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ ควจ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ควจ.     

38 อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส ควจ. บธ.บ. IT501 

  อาจารย์ ดร.จริะภา จันทร์บัว ควจ.     

  อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง ควจ.     
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

39 อาจารย์ ดร.ภุรดา ประเสริฐศรี ควจ. บธ.บ. IT502 

  อาจารย์ธนพร รังสกิรรพุม ควจ.     

  อาจารย์สุธาสินี อรุณ ควจ.     

40 อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง ควจ. บธ.บ. IT503 

  อาจารย์ชาคินัย หมเีทศ ควจ.     

  อาจารย์รพีพงษ์ อินต๊ะสืบ ควจ.     

41 ผูช่้วยศาสตราจารย์ น.สพ.ปรีชา มูลสาร คทก. บธ.บ. IT504 

  ผูช่้วยศาสตราจารย์ยิ่งลักษณ์ มูลสาร คทก.     

  อาจารย์กนกวรรณ พรมจนี คทก.     

42 อาจารย์พัชราภรณ อินรริาย คทก. บธ.บ. IT505 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโท ดร.ดงเดช พะสีนาม คทก.     

  อาจารย์จิรศิต อินทร คทก.     

43 อาจารย์ธันวมาส กาศสนุก คทก. บธ.บ. IT601 

  อาจารย์พัทธนันท์ โกธรรม คทก.     

  อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ คทก.     

44 อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง คทก. บธ.บ. IT602 

  อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด คคศ.     

  อาจารย์กล้าหาญ พิมพ์ศรี คคศ.     

45 อาจารย์วัชรยี์ อินทะชิต คคศ. บธ.บ. IT603 

  อาจารย์พนัส นาคบุญ คคศ.     

  อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ คคศ.     

46 อาจารย์พุธิตา ศรยีางนอก คคศ. บธ.บ. IT604 

  อาจารย์กาญจน์ชนก เอมแสง คคศ.     

  อาจารย์วราภรณ์ อ่ำอ้น คคศ.     

47 อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ คคศ. บธ.บ. IT605 

  อาจารย์สุกานดา คงแก้ว  คคศ.     

  ผูช่้วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ มิตสานนท์ คทอ.     

48 อาจารย์ ดร.วิมล ทองดอนกลิ้ง คทอ. บธ.บ. PIBUL201 

  อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร คทอ.     

  อาจารย์วชิระ วิจติรพงษา คทอ. ร.บ.   

  อาจารย์นริศรา สุวิเชยีร คทอ.     
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา ห้องซ้อม 

49 อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม คทอ. ร.บ. PIBUL202 

  อาจารย์กิตตศิักดิ์ คงสีไพร คทอ.     

  อาจารย์เกียรตชัิย บรรลุผลสกุล คทอ.     

50 อาจารย์สุกฤษฎี เพชรสวัสดิ์ คทอ. ร.บ. PIBUL203 

  อาจารย์มนตรี วิมล คทอ.     

  อาจารย์สุรเชษฐ์ วรรณา คทอ. นศ.บ.   

  อาจารย์อภิรักษ์ ทัดสอน คทอ.     

51 อาจารย์ภรัญยู ขำน้ำคู้ ควจ. นศ.บ. PIBUL204 

  อาจารย์สุเทพ คำเมฆ วจท.     

  อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรสีุกใส วจท.     

 

มีหน้าที ่ 

- ฝกึซ้อมบัณฑิตตามห้องซ้อมย่อยที่กำหนด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 

12.00 น.  

- ฝึกซ้อมบัณฑิตตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือ

การฝึกซ้อมฯ ในทิศทางเดียวกันทุกประการ  

- ฝึกซ้อมบัณฑิตให้ได้ความเร็วอย่างน้อย 35 คนต่อนาที โดยยึดถือความรวดเร็ว ถูกต้อง  

และสวยงาม 

 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่องานราชการ 

 

สั่ง   ณ   วันที ่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

..............พิมพ์ 

.............ตรวจ 

.............ตรวจ 


