
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ 1089/ 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต้นแบบ งานพธิีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปี พ.ศ.2563  

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

ตามที ่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม                 

ได้กำหนดให้บัณฑิตผู ้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา              

2559 – 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที ่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุม                                        

ทีปังกรรัศมโีชติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ นั้น 

เพื่อให้การดำเนินงานการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 5 – 7 

ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว และการดำเนินงานในวันรั บ

พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการฝ่ายต้นแบบ ดังต่อไปนี ้

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. นายอำพน กลีบปาน รองประธานกรรมการ 

3. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการ 

4. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

5. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

6. นางสาววิราวรรณ โคยามา กรรมการ 

7. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการ 

8. นายพีระพัฒน์ ประภาสโนบล กรรมการ 

9. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการ 

10. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

11. นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ กรรมการ 

12. นางวันทนา แดงเรอืง กรรมการ 

13. นางวชิรญาณ์ ภู่เจรญิ กรรมการ 

14. นางสาวจุฑาทิพย์ บุญมา กรรมการ 

15. นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง กรรมการ 
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16. นางสาวชณดิาภรณ์ จะประสงค์ กรรมการ 

17. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการ 

18. นายธนพนธ์ แดงด่อน กรรมการ 

19. นางสาวภญิญาพัชร์ กล้าการค้า กรรมการ 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ กรรมการ 

21. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ กรรมการ 

22. อาจารย์ประทุมพร แซ่อ๋อง กรรมการ 

23. อาจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ กรรมการ 

24. อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย กรรมการ 

25. อาจารย์สุรีย์พร เพ็งเลีย ดอร์ดูนู กรรมการ 

26. อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง กรรมการ 

27. อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ กรรมการ 

28. นางสาววันเพ็ญ มณีวัลย์ กรรมการ 

29. นายอติโรจน์ บัวทับ กรรมการ 

30. นางกาญจนา วงษ์วัฒนพงษ์ กรรมการ 

31. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร กรรมการ 

32. นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ กรรมการ 

33. นายจักกฤษ จันทวงษ์ กรรมการ 

34. นายวชากร นพนรินทร์ กรรมการ 

35. ว่าที่รอ้ยตรีหญิงนาตยา แก้วอ้น กรรมการ 

36. นายนิรุตต์ ทาอ่อน กรรมการ 

37. นางสาวอริศรา นุชเปรม กรรมการ 

38. นายปัทวี ปานอ่วย กรรมการ 

39. นางสาวณัฐณพัชร์ กลิ่นใจ กรรมการ 

40. นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน กรรมการ 

41. นางสาวนภาพร แก้วทิพย์ กรรมการ 

42. นางสาวมนัสนันท์ ฐิติฐาวัลคุ์ กรรมการ 

43. นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศรี กรรมการ 

44. นางสาวมัณทนา เป็งยาวงค์ กรรมการ 

45. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและเลขานุการ 

46. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ 

1) ฝึกซ้อมตามขั้นตอนที่ส่วนกลางกำหนดจนเกิดความชำนาญให้ได้ความเร็วอย่างน้อย              

35 คนต่อนาที โดยยึดถือความรวดเร็ว ถูกต้อง และสวยงาม ดังนี้ 

- วันที่ 25 พฤศจกิายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสโลป                       

กองพัฒนานักศกึษา 

- วันที ่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 800 ที ่นั่ง      

อาคารพบิูลวิชญ์ 

2) เป็นต้นแบบการฝกึซ้อม ดังนี้ 

- เป ็นต้นแบบในการประชุมคณะกรรมการฝึกซ้อมกลุ ่มย ่อย ฝ่ายขานนาม               

ฝ่ายซ้อมเสรมิ และฝ่ายแจ้งเตือน วันที่ 27 พฤศจกิายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ณ หอ้งประชุม 800  ที่นั่ง อาคารพบิูลวิชญ์ 

- เป็นต้นแบบให้แก่บัณฑิตในการฝึกซ้อมรวม วันที ่ 5-7 ธันวาคม 2563                        

ณ หอประชุมศรวีชริโชติ 
 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่องานราชการ 
 

สั่ง   ณ   วันที ่ 25   พฤศจกิายน พ.ศ.2563 
 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 

...................พิมพ์ 

..................ตรวจ 

..................ตรวจ 


