
 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ 1090 / 2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายประจำแถว งานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจำปี พ.ศ.2563  

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

  ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม                 

ได้กำหนดให้บัณฑติผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559 

– 2560 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ นั้น 

  เพื่อให้การดำเนินงานการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 5 – 7 

ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว และการดำเนินงานในวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งบุคคลปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการฝ่ายประจำแถว ในวันซ้อมย่อย วันที่ 5 ธันวาคม 2563  ดังต่อไปนี้ 

แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา 
ห้องซ้อม

ย่อย 

1 อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ คคศ. ปร.ด.,วท.ม.,ค.ม.,ศศ.ม.,รป.ม. กพน.ช้ัน 2 

 อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ ์ คคศ. ค.บ. ท.305 

2 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ คคศ. ค.บ. ท.307 

 อาจาย์ ดร.กุสุมา ยกชู คคศ.   

3 อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง คคศ. ค.บ. ท.403 

 อาจารย์นันทิภาคย์ พวงสถิตย์ คคศ.   

4 อาจารย์สุรีพรย์ เพ็งเลีย ดอร์ดูนู คคศ. ค.บ. ท.404 

 อาจารย์ ดร.เกสร กอกอง คคศ.   

5 อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง คคศ. ค.บ. ท.405 

 อาจารย์ธีรภัทร์ พุ่มพลอย คคศ.   

6 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ คคศ. ค.บ. ท.406 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ ใจฉลาด คคศ.   
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา 
ห้องซ้อม

ย่อย 

7 อาจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี คทอ. ค.บ. ท.407 

 อาจารย์วีรวุธ เลพล คทอ. ทล.บ.  

8 อาจารย์มนตรี วงค์ศริิวทิยา คทอ. ทล.บ. HUSO102 

 อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง คทอ.   

9 อาจารย์ศุจนิธร ทรงสทิธิเดช คทอ. ทล.บ. HUSO103 

 อาจารย์ ดร.สุนันท์ ธาต ิ คทอ.   

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ คทอ. ทล.บ. HUSO104 

 อาจารย์ชติณรงค์ เพ็งแตง คทอ.   

11 ผูช่้วยศาสตราจารย์รณิดา โขนงนุช คทอ. ทล.บ. HUSO105 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พรชัย ปานทุ่ง คทอ. วท.บ.  

12 อาจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว ควท. วท.บ. HUSO201 

 อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ ควท.   

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รำไพ โกฏสบื ควท. วท.บ. HUSO202 

 อาจารย์วิรัชยา อินทะกัณฑ ์ ควท.   

14 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เยียระยง ควท. วท.บ. HUSO203 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา วชริะวงศกร ควท.   

15 อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด ควท. วท.บ. HUSO204 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์ งิ้วทั่ง ควท.   

16 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว ควท. วท.บ. HUSO205 

 อาจารย์ธงรบ อักษร ควท.   

17 ผูช่้วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมลิา ควท. วท.บ. HUSO206 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติศริิน ลายลักษณ์ ควท.   

18 อาจารย์ ดร. ฐิตพิร  เจาะจง ควท. วท.บ. HUSO207 

 นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ ควท.   

19 อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ คมส. ศศ.บ. HUSO208 

 อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก คมส.   

20 อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล คมส. ศศ.บ. HUSO301 

 อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน คมส.   
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา 
ห้องซ้อม

ย่อย 

21 อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ คมส. ศศ.บ. HUSO302 

 อาจารย์ต่อศักดิ์ ร่มส้มซ่า คมส.   

22 อาจารย์ฟ้า วิไลขำ คมส. ศศ.บ. HUSO303 

 อาจารย์นงพงา สุขโอสถ คมส.   

23 อาจารย์ ดร.อรรถพล วงศ์ชัย วจท. ศศ.บ. HUSO304 

 อาจารย์ปฏิมาพร เครือขอน วจท.   

24 อาจารย์ปรัชญาไชย แช่มช้อย วจท. ศศ.บ. HUSO305 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญา เหลืองรัตนเจรญิ วจท.   

25 นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กพน. ศศ.บ. HUSO306 

 นายปองภพ ด้วงนอ้ย กพน.   

26 อาจารย์ ดร.ธนพล กิจพจน์ คทก. ศศ.บ. วศ.บ. HUSO307 

 อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ คทก. ส.บ.  

27 อาจารย์ญาณิศา จนิดาหลวง คทก. ส.บ. ศป.บ. HUSO308 

 อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี คทก. น.บ.  

28 อาจารย์วสันต์ ปวนปันวงศ์ วจท. น.บ. IT201 

 อาจารย์ชนดิาภา ชลอวงษ์ วจท.   

29 อาจารย์สุดารัตน์ รัตนพงษ์ วจท. น.บ. IT202 

 อาจารย์สิริอร ไตรทรัพย์ วจท. รป.บ.  

30 อาจารย์ธัญวรัตน์ คงนุ่น วจท. รป.บ. IT203 

 อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ วจท.   

31 อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ วจท. รป.บ. IT204 

 อาจารย์ธรณินทร์ เสนานมิิตร วจท.   

32 อาจารย์อเนก สุขดี วจท. รป.บ. IT205 

 อาจารย์กฤติมา อินทะกูล วจท. บช.บ.  

33 อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย วพบ. บช.บ. IT301 

 ว่าทีร่้อยตรหีญิงนาตยา แก้วอ้น ควจ.   

34 อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา วพบ. บช.บ. IT302 

 นางวันเพ็ญ มณีวัลย์ คคศ.   
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา 
ห้องซ้อม

ย่อย 

35 อาจารย์ชมพูนุท สิงห์มณี วพบ. บช.บ. IT303 

 นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร ควท.   

36 อาจารย์หทัยธนก พวงแย้ม คทอ. บช.บ. IT304 

 นางสาวอริศรา นุชเปรม คทอ.   

37 อาจารย์พีรภัทร สงวนศลิป์ ควจ. บธ.บ. IT305 

 อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ ควจ. บธ.บ.  

38 อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ ควจ. บธ.บ. IT501 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสทิธิชัย นรากรณ์ ควจ. บธ.บ.  

39 อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส ควจ. บธ.บ. IT502 

 อาจารย์ ดร.จริะภา จันทร์บัว ควจ. บธ.บ.  

40 อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง ควจ. บธ.บ. IT503 

 อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี ควจ. บธ.บ.  

41 อาจารย์ธนพร รังสกิรรพุม ควจ. บธ.บ. IT504 

 อาจารย์สุธาสินี อรุณ ควจ. บธ.บ.  

42 อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรอืง ควจ. บธ.บ. IT505 

 อาจารย์ชาคินัย หมเีทศ ควจ. บธ.บ.  

43 อาจารย์รพีพงษ์ อินต๊ะสืบ ควจ. บธ.บ. IT601 

 อาจารย์ภรัญยู ขำน้ำคู้ ควจ. บธ.บ.  

44 อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ควจ. บธ.บ. IT602 

 อาจารย์ธนพร บัวรอด ควจ. บธ.บ.  

45 อาจารย์พัชญ์ธนัน ศริิกจิเสถียร ควจ. บธ.บ. IT603 

 อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ ควจ. บธ.บ.  

46 อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา ควจ. บธ.บ. IT604 

 อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ กุนเดชา ควจ. บธ.บ.  

47 อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศษิฎ์ ควจ. บธ.บ. IT605 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม ควจ. บธ.บ.  

48 อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์ ควจ. บธ.บ. PIBUL201 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ ควจ. ร.บ.  
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด ปริญญา 
ห้องซ้อม

ย่อย 

49 อาจารย์ปริญญา หวันเหล็ม วจท. ร.บ. PIBUL202 

 อาจารย์ชัยพร อุโฆษจันทร์ วจท.   

50 อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช ควจ. ร.บ. PIBUL203 

 อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ควจ. นศ.บ.  

51 นายนิรุตติ์ ทาอ่อน คทก. นศ.บ. PIBUL204 

 นางสาวมัณทนา เป็งยาวงค์ วพบ.   

 

มีหน้าที ่

- รับรายงานตัวบัณฑติ ดังนี้ 

 วันที่ 5-6 ธันวาคม 2563  เวลา 08.00 น. ณ ห้องซ้อมย่อยที่กำหนด 

     เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมศรวีชิรโชติ 

 วันที่ 7 ธันวาคม 2563  เวลา 09.30 น. ณ หอประชุมศรวีชิรโชติ 

- ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เข้าร่วมฝึกซ้อมฯ ทุกวัน หลังพักรับประทานอาหารกลางวัน 

และทุกครั้งที่บัณฑิตกลับมารวมตัวกัน 

- เมื่อตรวจสอบจนได้รายชื่อแล้ว แม้ว่าบัณฑิตจะมีจำนวนครบ หรือขาด ให้แจ้งรายชื่อ

บัณฑติต่อกรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติทุกครั้งก่อนขึ้นซ้อมรับบนเวที  

- แจ้งรายชื่อบัณฑิตที่มีความผิดปกติ หรือส่อความผิดปกติทางกายหรือจิต หากตรวจพบ

ให้รบีแจ้งต่อกรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติทันที 

- หมั่นตรวจตราความเรียบร้อยในการปฏิบัติตนของบัณฑิต รวมทั้งตรวจสภาพความ

พร้อมภายนอกของบัณฑิตด้วยการให้คำแนะนำ ตักเตือน เช่น บัณฑิตชายผมยาว บัณฑิตหญิงทำสีผม  

ใช้สเปรย์ฉีดผม เจลแต่งผม กระโปรงสั้น และอื่นๆ หากพบบัณฑิตฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตนตามระเบียบที่

กำหนดให้กล่าวตักเตือน แต่หากยังพบว่ามีการฝ่าฝนืให้รบีแจ้งกรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติทันที 

- ตรวจความถูกต้องของการแต่งกายชุดครุยของบัณฑิต ณ บริเวณจุดเรียกแถวหน้า

หอประชุมศรีวชิรโชติ ในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชยีงใหม่ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 

- ติดตาม รวบรวมภาพถ่ายติดบัตรประจำตัวบัณฑิต รวมทั้งตรวจสอบความเหมาะสมของ

ภาพถ่ายที่บัณฑิตนำมามอบให้ ภาพถ่ายที่เหมาะสมต้องเป็นภาพติดบัตร–หน้าตรง แสดงใบหน้าบัณฑิต

ชัดเจน ไม่สวมหมวก หรอื แว่นตาดำ บัณฑติอยู่ในอิรยิาบถที่สุภาพ สง่างาม 

- ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ด ีมกีิริยาสำรวม ในขณะปฏิบัติหนา้ที่ ต้องสามารถให้คำแนะนำ

ที่เป็นประโยชน์ คอยช่วยเหลือ และช่วยแก้ปัญหาแก่บัณฑิต หากไม่สามารถให้คำแนะนำได้ให้แจ้ง

กรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติทันที 
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- เม ื ่อม ีการเคล ื ่อนแถวบ ัณฑิต  ในว ันท ี่  7 ธ ันวาคม 2563 เวลา 09.45 น.                           

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และการเคลื่อนแถวบัณฑิตในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกร

รัศมโีชติ ให้อาจารย์ประจำแถวเดินขนาบด้านข้างขวามอืกับบัณฑติคนแรกของแถว ในแถวของตนทุกครั้ง 

- ฝึกฝนให้บัณฑิตเกิดความชำนาญในการขานชื่อ-นามสกุล ของตนด้วยเสียงดังชัดเจน 

และขณะขานชือ่-นามสกุลใบหนา้บัณฑติต้องตรงเสมอ 

- ให้คำแนะนำแก่บัณฑิตให้บัณฑิตตัดเล็บมือให้สั้นชิดขอบเล็บ โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 

2563 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ให้กรรมการฝ่ายประจำแถวตรวจความยาวของเล็บมือบัณฑิต หากพบ

บัณฑิตเล็บมือยาวต้องกำชับให้บัณฑิตตัดเล็บให้สั้นชิดขอบเล็บ แล้วตรวจสอบความยาวของเล็บมืออีก

ครั้งในวันที่ 7 ธันวาคม 2563 โดยใหแ้จ้งต่อบัณฑิตว่าในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมทีปังกร

รัศมโีชต ิหากพบเล็บมอืยาวบัณฑติจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

- ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ภายหลังจากอาจารย์ประจำแถวได้นำบัณฑิตเข้าประจำที่นั่ง

ในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติเรยีบร้อยแล้ว หากอาจารย์ประจำแถวมีความประสงค์ออกจากหอประชุม ฯ 

เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน หรอืทำธุระอื่นใด ให้อาจารย์ประจำแถวสลับสับเปลี่ยนกันเป็นกลุ่มเล็กๆ 

ด้วยความรวดเร็ว และรีบกลับมาประจำที่นั ่งของตนทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหาก

หมายกำหนดการมีการเปลี่ยนแปลง 

- ในกรณีที่อาจารย์ประจำแถวติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ในบางช่วงเวลา 

ให้แจ้ง และกำชับต่อคู่ของตนให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในเวลาปกติจะมีอาจารย์ประจำแถวปฏิบัติ

หนา้ที่ 2 ท่านเสมอ มีเพียงบางเวลาที่บางท่านอาจติดภารกิจสำคัญ ทำให้แถวนั้นมีอาจารย์ปฏิบัติหน้าที่

เพียงท่านเดียว 

- ให้ความร่วมมอืในการจัดเก็บข้อมูลบัณฑิต    

- แจ้งรายชื่อผู้จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏเชียงใหม่ แถวละ 1 คน โดยให้ข้อมูลทาง https://bit.ly/3kUKpzd พร้อมส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 

1 นิ้ว และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ภายในไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อใช้ทำบัตร

ประจำตัวผูป้ฏิบัติงานและเป็นข้อมูลสำหรับการตรวจ Covid-19 
 

ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่องานราชการ 
 

สั่ง   ณ   วันที ่ 25  พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

 

 
..............พิมพ์ 

.............ตรวจ 

.............ตรวจ 

Line ฝา่ยประจำแถว   

https://bit.ly/3kUKpzd

