
 

 
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

ที่ ๑๐๐๒ / 2565 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565  

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

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

 ตามที่ สำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ แจ้งกำหนดการงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ โดยกำหนดให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่                    

24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมโีชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ นั้น 

 เพื่อให้การดำเนินงานฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 

2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย                

จงึแต่งตัง้บุคคลปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 

๑. ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์  ที่ปรึกษา 

๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม ประธานกรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธานกรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ กรรมการ 

๘. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ กรรมการ 

๙. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายจัดการทรัพย์สิน กรรมการ 

๑๐. ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
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๑๖. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการ 

๑๙. ผูอ้ำนวยการสำนักวิทยบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ กรรมการ 

๒๐. ผูอ้ำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ 

๒๑. ผูอ้ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 

๒๒. ผูอ้ำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดจิทิัล กรรมการ 

๒๓. ผูอ้ำนวยการกองกลาง กรรมการ 

๒๔. ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ 

๒๕. ผูอ้ำนวยการกองบริหารงานบุคคล กรรมการ 

๒๖. ผูอ้ำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง กรรมการ 

๒๗. ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ 

๒๘. ผูอ้ำนวยการกองพัฒนานักศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒๙. ผูอ้ำนวยการกองบริการการศกึษา กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าท ี่   กำหนดนโยบายและอำนวยการงานพิธ ีร ับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี                     

พ.ศ.2565 ให้ทุกฝ่ายดำเนนิงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

คณะกรรมการดำเนินงาน  

 1. กรรมการฝ่ายดำเนินการกลาง ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. นางพนิดา ดวงสมร  กรรมการ 

3. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

4. นายรัชเดช ประภาสโนบล กรรมการ 

5. นางสาวมัณทนา เป็งยาวงค์ กรรมการ 

6. นายบุญเตียง   จันทาศรี กรรมการ 

7. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

8. นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ กรรมการ 

9. นางวันทนา แดงเรอืง กรรมการ 

10. นางวชิรญาณ์ ภู่เจรญิ กรรมการ 

11. นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง กรรมการ 

12. ว่าที่รอ้ยตรีวรวิช  นาเคน กรรมการ 

13. นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด กรรมการ 

14. นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์ กรรมการ 
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15. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการ 

16. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการ 

17. นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ กรรมการ 

18. นางสาวชัญญาณัฐ์ ดีธงทอง กรรมการ 

19. นางสาวภญิญาพัชญ์ กล้าการค้า กรรมการ 

20. นางหนึ่งฤทัย หัวสี กรรมการ 

21. นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย กรรมการ 

22. ประธานสภานักศึกษา และคณะ กรรมการ 

23. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และคณะ กรรมการ 

24. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการและเลขานุการ 

25. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

26. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

27. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

28. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

29. นางสาวพนาวัน เปรมศรี กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1. วางแผนการดำเนินงาน ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และอำนวยการด้านความสะดวก                

ในการปฏิบัติหนา้ที่ของทุกฝ่าย ในระหว่างงานฝกึซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 20- 22 ธันวาคม 

2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

2. ประสานงานส่วนกลาง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เกี ่ยวกับงานพระราชทาน                  

ปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565  

3. กำหนดขัน้ตอนและฝกึซ้อมพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

4. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 

5. จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการดำเนินงาน 

6. รับลงทะเบียนบัณฑิต อำนวยความสะดวก และแก้ไขปัญหา เกี ่ยวกับการลงทะเบียน                   

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ.2565 

7. จัดทำบัตรประจำตัวผูป้ฏิบัติหน้าที่ในวันฝึกซ้อม 

8. กำกับดูแลความเรยีบร้อยของบัณฑิตในวันฝกึซ้อม 

9. จัดเตรียมปกปริญญาบัตรจำลองเพื่อใชใ้นวันฝึกซ้อม จำนวน 3,000 แผ่น 

10. ร ่วมก ับฝ ่ายกำก ับแถวบ ัณฑ ิตในการ โหลดบ ัณฑ ิตเข ้ าส ู ่หอประช ุมศร ีวช ิร โชต ิ                                    

ในพิธีมุทิตาบัณฑติ วันที่ 22 ธันวาคม 2565  
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 2. กรรมการฝ่ายทะเบียนปริญญาบัตร  ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัติ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์วิรัช งอกงาม กรรมการ 

4. นางสาวิตรี ขาวสะอาด กรรมการ 

5. นางเสาวลักษณ์ วรเนตร์ กรรมการ 

6. นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย กรรมการ 

7. นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร กรรมการ 

8. นางสาวศรัณรัตน์ ใจขันธ์ กรรมการ 

9. นางสาวธรรมสาคร รุ่งนมิิตร กรรมการ 

10. นายสหรัฐ ทองยัง กรรมการ 

11. นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ์ กรรมการ 

12. นายกฤตดนัย ไทยสง่า กรรมการ 

13. นางยุพาวดี ฝา้ยขาว กรรมการ 

14. นางสาวสำเนียง นุ่มนิ่ม กรรมการ 

15. นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล กรรมการ 

16. นางจิราภรณ์ อินทะสมบัติ กรรมการ 

17. นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ์ กรรมการ 

18. นางสาวอรวรรณ ปันทะนะ กรรมการ 

19. นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง กรรมการ 

20. นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์ กรรมการ 

21. นายคัมภวีัฒน์ คำถาเครอื กรรมการ 

22. นายมนัสวี แสงรัตน์ กรรมการ 

23. นางธนัฏฐา ทิมเครอืจนี กรรมการและเลขานุการ 

24. นางสาวนุสรา บ้านใหม่ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1. จัดทำรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 

2560-2562 ตามรูปแบบที่คณะกรรมการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรกำหนด 

2. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในวันฝึกซ้อม วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ร่วมกับฝ่ายตรวจ

รายชื่อบัณฑติ 

3. จัดทำบัตรประจำตัวบ ัณฑิต เพื ่อให้ฝ ่ายกำกับแถวบัณฑิตตรวจสอบในวันฝ ึกซ ้อม                  

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565  

4. จัดทำรายชื่อบัณฑิตภายหลังจากการฝึกซ้อมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว และสำเนารายชื่อบัณฑิต 

จำนวน  1  ชุด มอบใหก้รรมการดำเนินการกลาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 
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3. กรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.คำรบ สมะวรรธนะ กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์พัทชา บุณยะรัตน์ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม กรรมการ 

8. อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหกานนท์ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์ กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ พิมพ์ชนก พริกบุญจันทร์ กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข กรรมการ 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล กรรมการ 

15. อาจารย์มณีจันทร์  มาสูตร กรรมการ 

16. อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์ กรรมการ 

17. อาจารย์ ดร.ชลธิชา อยู่พ่วง กรรมการ 

18. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอือ้บุญ ที่พึ่ง กรรมการ 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.เกตุการ ดาจันทา กรรมการ 

20. อาจารย์กฤษณชัย คลอดเพ็ง กรรมการ 

21. อาจารย์ ดร.อนวัทย์   ผาลี กรรมการ 

22. อาจารย์ ดร.สิริกาญจน์ ธนบูรณ์รอ้งคำ  กรรมการ 

23. อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง กรรมการ 

24. อาจารย์รัตนาวดี    ปาแปง กรรมการ 

25. อาจารย์ ดร.ณริศรา   พฤกษะวัน กรรมการ 

26. อาจารย์ ดร.พิมรนิทร์   ศริินทร์ กรรมการ 

27. นายเจนต์   คันทะ กรรมการ 

28. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา   จงรักษ์ กรรมการ 

29. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว กรรมการ 

30. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์ กรรมการ 

31. นางสาวอริศรา นุชเปรม กรรมการ 

32. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิร ิ  ใจผ่อง กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่    

1. ตรวจรายชื่อบัณฑิตทุกรอบที่มีการฝึกซ้อม เพื่อแจ้งฝ่ายทะเบียนปริญญาบัตรและผู้ขานนาม 

ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2565  

2. ตรวจรายชื่อบัณฑิต แจ้งรายชื่อ จำนวนบัณฑิตที่แน่นอนให้กับฝ่ายทะเบียนปริญญาบัตรและ 

ผูข้านนาม ในวันซ้อมใหญ่ วันที ่22 ธันวาคม 2565 
 

 4. กรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตร ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร รองประธานกรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป รองประธานกรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นววรรณ ทองม ี กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขติตระกูลวงศ์ กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  อุดก่ำ กรรมการ  

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรตีองอ่อน กรรมการ 

12. ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช กรรมการ 

13. อาจารย์ ดร.จริะภา งามสุทธิ กรรมการ 

14. อาจารย์ ดร.โชตกิา เศรษฐธัญการ กรรมการ 

15. อาจารย์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์ กรรมการ 

16. อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ กรรมการ 

17. อาจารย์ ดร.ภัคกร ปานโพธิ์ กรรมการ 

18. อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ สุริวงษ์ กรรมการ 

19. อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ กรรมการ 

20. อาจารย์นันทภัค ประทีปแก้ว กรรมการ 

21. อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิม้ศรปีระพันธ์ กรรมการ 

22. อาจารย์พีรภัทร สงวนศลิป์ กรรมการ 

23. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ กรรมการและเลขานุการ 

24. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงศ ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ เชิญปริญญาบัตรในระหว่างฝึกซ้อมบัณฑิต ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565               

ณ สถานที่ฝกึซ้อมที่มหาวิทยาลัยกำหนด 



- 7 - 

5. กรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ที่ปรึกษา 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรอือากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น ประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ ์ ศรแีก้ว กรรมการ  

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ กรรมการ 

5. อาจารย์ชมพูนุท นรนิทรางกูล ณ อยุธยา กรรมการ 

6. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการ 

7. อาจารย์ภัครพล แสงเงนิ กรรมการ 

8. อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น กรรมการ 

9. อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ กรรมการ 

10. อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ กรรมการ 

11. อาจารย์สุรีย์พร  เพ็งเลีย ดอร์ดูนู กรรมการ 

12. อาจารย์วัชรยี์ อินทะชิต กรรมการ 

13. อาจารย์กาญจน์ชนก  เอมแสง กรรมการ 

14. อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร กรรมการ 

15. อาจารย์อรุโณทัย อินทนิด กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ขานนามบัณฑิต ในการฝึกซ้อมการวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพบิูลสงคราม 

 6. กรรมการฝ่ายอำนวยการประจำห้องฝึกซ้อม ประกอบด้วย 

6.1 หอ้งสโลป 500 ที่นั่ง อาคารพบิูลวิชญ์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรอือากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ   ขาวสะอาด กรรมการ 

4. นางสาวลินดา สีแสง กรรมการ 

5. นางสาวบังอร ฉิมอ่อง กรรมการ 

6. นางฉลอม พรมอ่วม กรรมการ 

7. นางสาวหนึ่งฤทัย สีนวน กรรมการ 

8. นางสาวณัฐธิดา บุญเทียน กรรมการ 

9. สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ กมุกะมกุล กรรมการและเลขานุการ 

11. นางสาววันเพ็ญ มณีวัลย์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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6.2 หอ้งประชุม 302 อาคารพบิูลวิชญ์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์  ศรสีวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ  จันทร์สุคนธ์ กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติ ตันเรือน กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัทวัฒน์ สีขาว กรรมการ 

5. อาจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.พงษ์พันธ์ จุลทา กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ปาณิสรา หาดขุนทด กรรมการ 

7. อาจารย์ธนพงศ์ นิตยะประภา กรรมการ 

8. นายวชากร นพนรินทร์ กรรมการ 

9. สโมสรนักศึกษาคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพัทธ์  แก้วศรทีอง กรรมการและเลขานุการ 

11. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6.3 หอ้งสโลป 800 ที่นั่ง อาคารพบิูลวิชญ์ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.สุพัตรา พรมดำ กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.สุธัญญา ปานทอง กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.วรารัตน์ วริรักษ์ กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.วิโรจน์ ตระกูลพิทักษ์กิจ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุจติรา  เลิศเสม บุณยานันต ์ กรรมการ 

8. อาจารย์กฤษณา ชาญณรงค์ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ มณีวัลย์ กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก กรรมการ 

11. อาจารย์ ดร.ณรศิรา พฤกษะวัน กรรมการ 

12. อาจารย์ณัฐกานต์ เส็งชื่น กรรมการ 

13. อาจารย์ทิศากร ไชยมงคล กรรมการ 

14. อาจารย์ธารีรัตน์ สุนิพันธ์ กรรมการ 

15. อาจารย์ ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ กรรมการ 

16. อาจารย์เพ็ญพร แก้วฟุ้งรังส ี กรรมการ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย์เภทรา พงศ์ศักดิ์ศรี กรรมการ 

18. อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา กรรมการ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ยศจรัส ดือขุนทด กรรมการ 

20. อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง กรรมการ 
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21. อาจารย์ ดร.วศนิ สุขสมบูรณ์วงศ ์ กรรมการ 

22. อาจารย์ ดร.วารีรัตน์ สีแดง กรรมการ 

23. อาจารย์ ดร.วาสนิี มีเครอืเอี่ยม กรรมการ 

24. อาจารย์วิสิฏฐา แรงเขตรการ กรรมการ 

25. อาจารย์ ดร.ศุภชัย ธีระกุล กรรมการ 

26. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ติดชัย กรรมการ 

27. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ กรรมการ 

28. อาจารย์อธิษฐาน งามกิจวัตร กรรมการ 

29. อาจารย์เรณู หมเีทศ กรรมการ 

30. อาจารย์ดุจรวี กรรมถัน กรรมการ 

31. อาจารย์หทัยรัตน์ มัตยะสุวรรณ กรรมการ 

32. อาจารย์นงพงา สุขโอสถ กรรมการ 

33. สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 

34. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการและเลขานุการ 

35. นายอติโรจน์ บัวทับ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6.4 หอ้งประชุมสโลป ช้ัน 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิม้ศรปีระพันธ์ กรรมการ  

3. ผูช่้วยศาสตจราจารย์ ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว กรรมการ 

4. นางสาววันเพ็ญ ศรบีุญมาก กรรมการ 

5. นางจิตฒ์ศยา โฉมสำเภา กรรมการ 

6. นายวิชติ เหล็กคำ กรรมการ 

7. นายสมเจตน์ ทองดี กรรมการ 

8. นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน กรรมการ 

9. นายนฤพล สิงห์กลิ่น         กรรมการ 

10. นายปัทวี ปานอ่วย กรรมการ 

11. นางสาวณัฐพัชร์ กลิ่นใจ กรรมการ 

12. นายประกฤษฎิ์ นวลเป้า กรรมการ 

13. นายสิรภพ สนั่นนาม กรรมการ 

14. สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ กรรมการและเลขานุการ 

16. นางสาวอริศรา นุชเปรม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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6.5 หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จรีพงษ์   มหนธิิวงศ ์ ประธานกรรมการ 

2. นางสาวภคิน ี ดิบทิพย์ กรรมการและเลขานุการ 

3. อาจารย์เกชา ดาดูเคล กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ ี นุสิทธิ ์ กรรมการ 

6. อาจารย์ผณนิทร เสือแพร กรรมการ 

7. อาจารย์รัชฎาภรณ ์ พัฒนะ กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช กรรมการ 

10. อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ กรรมการ 

11. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

12. นางสาวมนัสนันท์ ฐิติฐาวัลคุ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6.6 หอ้งประชุมสโลป 450 ที่นั่ง คณะวิทยาการจัดการ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์บุษบา หนิเธาว์ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์พัชรนิทรา ชัยสมตระกูล กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์วาลกิา โพธิ์หิรัญ กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ กรรมการ 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรสีุพรรณ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์สิขรนิทร์ คงสง กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.พัชญ์ธนัน ศริิกิจเสถียร กรรมการ 

11. อาจารย์ ดร.ภัทรสิร ิ กุนเดชา กรรมการ 

12. อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง กรรมการ 

13. สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 

14. อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี กรรมการและเลขานุการ 

15. ว่าที่รอ้ยตรีหญิงนาตยา แก้วอ้น กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6.7 หอ้งประชุมสโลป ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล จุลกัลป์ กรรมการ  

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งลักษณ์ มูลสาร กรรมการ 
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4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ทรงพรรณ สังข์ทรัพย์ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปรีชา มูลสาร กรรมการ 

6. อาจารย์เปรมนภา สีโสภา กรรมการ 

7. อาจารย์พัชราภรณ ์ อินรริาย กรรมการ 

8. อาจารย์ปุณณดา ทะรังศรี กรรมการ 

9. อาจารย์อารยา บุญศักดิ์ กรรมการ 

10. อาจารย์ธวัลรัตน์ สัมฤทธิ์ กรรมการ 

11. อาจารย์ญาณิศา จนิดาหลวง กรรมการ 

12. อาจารย์ธีรภัทร อินทร์ทอง กรรมการ 

13. สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร กรรมการ 

14. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยเอก ดร.คงเดช พะสนีาม กรรมการและเลขานุการ 

15. นายนิรุตติ์ ทาอ่อน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6.8 หอ้งประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ ์

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  วงษ์วัฒนพงษ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมล  เกษมเสาวภาคย์ กรรมการ  

3. อาจารย์ ดร.พึงรัก  ริยะขัน กรรมการ 

4. นางสาวชณดิาภรณ์ จะประสงค์ กรรมการ 

5. นางสาวพรภินันท์ บัวทับ กรรมการ 

6. นางสาวศิรภัสสร คำถาเครอื กรรมการ 

7. สโมสรนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น กรรมการ 

8. อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ ์ กรรมการและเลขานุการ 

9. นายธนพนธ์ แดงด่อน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

6.9 หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารกิจการนักศกึษา 

1. นางสาวประนอม หาญจริง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวรษิกา สุวรรณรงค ์ กรรมการ 

3. นางสาวณัฐกมล โพธิ์ศร ี กรรมการ 

4. นายธนากร เจิมปลั่ง กรรมการ 

5. นางสาวมาริษา อนันทราวัน กรรมการ 

6. องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา  กรรมการ 

7. อาจารย์นันทพันธ์ คดคง กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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6.10 หอ้งกิจกรรม ช้ัน 2 อาคารสระว่ายน้ำและฟิสเนต 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขแก้ว คำสอน  ประธานกรรมการ  

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์น้อย คันชั่งทอง กรรมการ  

4. สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์  กรรมการ 

5. ผู่ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ เสริมสุข กรรมการและเลขานุการ 

6. นางสาวลูกศร อ่อนบำรุง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

7. นางวันดี พรมโห้ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่

1. ฝกึซ้อมบัณฑิตตามหอ้งซ้อมย่อยที่กำหนด ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565  

2. ฝึกซ้อมบัณฑิตตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตาม         

สื่อการฝึกซ้อมฯ ในทิศทางเดียวกันทุกประการ  

3. ฝึกซ้อมบัณฑิตให้ได้ความเร็วอย่างน้อย 35-36 คนต่อนาที โดยยึดถือความถูกต้อง                

ความรวดเร็ว และสวยงาม 
 

 7. กรรมการฝ่ายมอบปรญิญาบัตรจำลอง ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวิดา มหาวงค์ กรรมการและเลขานุการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

7.1 หอ้งประชุมสโลป 500 ที่นั่ง อาคารพบิูลวิชญ์ (ครุศาสตรบัณฑิต) 

1. อาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ กรรมการ   

2. อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ ์ กรรมการ 

3. อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง กรรมการ 

7.2 หอ้งประชุม 302 อาคารพิบูลวิชญ์ (วิทยาศาสตรบัณฑิต)  

1. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ติพร สำอางค์ กรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ปิ่นวัฒนะ กรรมการ 

3. อาจารย์อรอุมา พร้าโมต กรรมการ 

7.3 หอ้งสโลป 800 ที่นั่ง อาคารพบิูลวิชญ์ (สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต, ศลิปศาสตรบัณฑิต)  

1. อาจารย์ฟ้า  วิไลขำ กรรมการ 

2. อาจารย์นงพงา  สุขโอสถ กรรมการ 

3. อาจารย์ปรียานุช  วิไลวิทย ์ กรรมการ 

 

 



- 13 - 

7.4 หอ้งประชุมสโลป ช้ัน 2 อาคาร 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, 

เทคโนโลยีบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต) 

1. อาจารย์ศุจนิธร   ทรงสทิธิเดช กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.วนารัตน์ จุฬพันธ์ทอง กรรมการ 

7.5 หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต, บัญชี

บัณฑติ) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุธีรา วิไลกุล กรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม กรรมการ 

7.6 ห้องสโลป 450 ที่นั่ง คณะวทิยาการจัดการ (บริหารธุรกิจบัณฑิต) 

1. อาจารย์สุธาสินี อรุณ กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด กรรมการ 

7.7 หอ้งประชุมสโลป ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (เศรษฐศาสตรบัณฑติ,               

นิเทศศาสตรบัณฑติ) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุรินทราพร แสวงงาม กรรมการ 

2. อาจารย์ศนิพร จันทร์บุรี กรรมการ 

7.8 หอ้งประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ (นิตศิาสตรบัณฑติ,รัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์นฤมล  พุ่มเมือง กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.พึงรัก  ริยะขัน กรรมการ 

3. อาจารย์รสสุคนธ์ ประดิษฐ์ กรรมการ 

7.9 หอ้งประชุม ช้ัน 2 อาคารกิจการนักศึกษา (รัฐศาสตรบัณฑิต) 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ด้วงนอ้ย กรรมการ 

2. อาจารย์ปฏิมาพร เคลือขอน กรรมการ 

มีหน้าที่ ทำหน้าที่แจกปกปริญญา ณ พระแท่นจำลองตามห้องซ้อมที่กำหนด ในระหว่างวันที่            

20 – 22 ธันวาคม 2565  

 

 8. กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมต้นแบบ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วงศ์กระจ่าง รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤช ศรลีะออ รองประธานกรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์วาลิกา  โพธิ์หิรัญ รองประธานกรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร  บัณฑติย์ นาคสวัสดิ์ รองประธานกรรมการ 

6. อาจารย์ไชยรัตน์  ศริินคร รองประธานกรรมการ 
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7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์   ใบกุหลาบ กรรมการ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม   นาคอ้าย กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  ขาวสะอาด กรรมการ 

10. อาจารย์สุนทรี   จูงวงค์สุข กรรมการ 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรต ิ ก้อนแก้ว กรรมการ 

12. อาจารย์อภิรักษ์  แสนใจ กรรมการ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย  ปิมแปง กรรมการ 

14. รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา  ปรีชาวรพันธ์ กรรมการ 

15. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  ธนนพคุณ กรรมการ 

16. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วงษ์ประทีป กรรมการ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรดรัล  จุลกัลป์ กรรมการ 

18. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา เลิศลักษมี กรรมการ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว กรรมการ 

20. รองศาสตรจารย์บุษบา   หินเธาว์ กรรมการ 

21. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  นุสิทธิ์ กรรมการ 

22. ผูช่้วยศาสตราจารย์กุลแก้ว  คล้ายแก้ว กรรมการ 

23. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร  วุฒธะพันธ์ กรรมการ 

24. ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิชัย  สหัสเตโช กรรมการ 

25. ผูช่้วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์  มิตสานนท์ กรรมการ 

26. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิรเิดช  กุลหริัญบวร กรรมการ 

27. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธณิดา  โขนงนุช กรรมการ 

28. อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์  ยศเจริญ กรรมการ 

29. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปราณี  ซื่ออุทิศกุล กรรมการ 

30. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.คุณากร  คงชนะ กรรมการ 

31. อาจารย์รุ่งโรจน์  ฝา้ยเยื่อ กรรมการ 

32. อาจารย์ ดร.กานดิศ  ศริิสานต์ กรรมการ 

33. อาจารย์หนึ่งฤทัย  ศรสีุกใส กรรมการ 

34. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์  ปัทมสนธิ์ กรรมการ 

35. อาจารย์ปวิมล   มหายศนันท์ กรรมการ 

36. อาจารย์มลฤดี  โพธิ์พิจารย์ กรรมการ 

37. อาจารย์เริงฤทธิ์  ทองอยู่ กรรมการ 

38. อาจารย์อัญติมา กิจศรนีภดล กรรมการ 

39. อาจารย์วิภาดา ผ่องจิต กรรมการ 
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40. อาจารย์ศุภกิจ เครือกลัด กรรมการ 

41. อาจารย์ทิฏฐิ ศรวีิสัย  กรรมการ 

42. อาจารย์ ดร.กนิษฐ  ศรปีานแก้ว กรรมการ 

43. อาจารย์ ดร.พิเชฐ   สยมภูวนาถ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 

1. เตรียมการฝกึซ้อมฝ่ายกำกับแถวบัณฑติ ในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2565  

2. เป็นต้นแบบในพิธีเปิด วันที่ 20 ธันวาคม 2565  

3. เป็นต้นแบบให้กับฝ่ายฝกึซ้อมกลุ่มย่อย ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 
 

9. กรรมการฝ่ายกำกับและแจ้งเตือน ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวิัตร พัฒนะ ที่ปรึกษา 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน ประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.พิเชฐ   สยมภูวนาถ รองประธานกรรมการ 

4. ประธานสภานักศึกษา และคณะ  กรรมการ 

5. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และคณะ กรรมการ 

6. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่อำนวยความสะดวก ในการกำกับ ควบคุม และแจ้งเตอืนเพื่อให้การซ้อมรับปริญญา

บัตรเป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เรียบร้อย สวยงาม 

จุดท่ี 1  จุดปล่อยแถวและรับแถว 

ฝั่งซ้าย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนยี์ ปัทมสนธิ์ กรรมการ 

2. อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรสีุกใส กรรมการ 

ฝั่งขวา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณวิชญ์  ใบกุหลาบ กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การลุกจากเก้าอี้และการทำความเคารพให้เป็นระเบียบ ถูกต้อง 

สวยงาม 

จุดท่ี 2  จุดลาดพระบาท 

1. อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝ้ายเยื่อ กรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.กานดิศ  ศริิสานต์ กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การก้าวขา้มลาดพระบาทให้ถูกต้องเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 
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จุดท่ี 3  จุดตั้งแถว 

1. อาจารย์ไชยรัตน์ ศริินคร กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การตั้งแถวใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

จุดท่ี 4  จุดเดินขึ้นบันได 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษ  ศรลีะออ กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การก้าวเดินขึ้นบันไดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

จุดท่ี 5 จุดเดินตามจุด 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี  นุสิทธิ์ กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การก้าวเดิน การจัดระเบียบร่างกายใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

จุดท่ี 6 จุดทำความเคารพ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทรัตน์พร บัณฑติย์ นาคสวัสดิ์ กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การทำความเคารพทั้งบัณฑติชายและบัณฑติหญิง ให้ถูกต้อง รวดเร็ว

สวยงาม 

จุดท่ี 7 จุดเอางานและรับปกปริญญาบัตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์วาลิกา  โพธิ์หิรัญ   กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การเอางานและการรับปกปริญญาบัตรใหถู้กต้อง รวดเร็ว สวยงาม 

จุดท่ี 8 จุดก้าวถอย 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร  ทองพูน กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การก้าวถอยใหถู้กต้อง รวดเร็ว สวยงาม 

จุดท่ี 9 เดินถือปกปริญญาบัตร 

๑. อาจารย์ เริงฤทธิ์ ทองอยู่ กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การเดินถือปกปริญญาบัตรให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

จุดท่ี 10 เดินลงเข้าที่น่ัง 

๑. อาจารย์ ดร.พิเชฐ   สยมภูวนาถ กรรมการ 

มีหน้าที ่กำกับ ควบคุม การเดินลงบันไดเข้าสู่ที่นั่งให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม 

 

10. กรรมการฝ่ายตรวจค้นบัณฑิต ประกอบด้วย  

1. อาจารย์รณชัย  หมื่นวงศ์ ประธานกรรมการ  

2. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์ กรรมการ 

4. อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ ์ กรรมการ 

5. อาจารย์ ดร.ภานุมาศ หมอสนิธุ์  กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี กรรมการ 
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7.  อาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ กรรมการ   

8.  อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง กรรมการ 

                 ๙.  นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศกึษา และคณะ กรรมการ 

                ๑๐. ประธานสภานักศึกษา และคณะ    กรรมการ 

                ๑๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม กรรมการและเลขานุการ 

                ๑๒. ว่าที่รอ้ยตรีวรีะบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ตรวจค้นบัณฑิตระหว่างฝึกซ้อมเมื่อมีการซ้อมกลุ่มใหญ่ ได้แก่ เครื่องแต่งกาย เล็บมือ 

สีผม รองเท้า ฯลฯ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565  
 

 11. กรรมการฝ่ายนับแยกบัณฑิต ประกอบด้วย  

1. อาจารย์ ดร.รตพิร    สุดเสนาะ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี รองประธานกรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รอ้ยตำรวจเอกหญิง ดร.กิ่งแก้ว สำรวยรื่น กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมลิา กรรมการ 

6. อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจรติตั้งธรรม กรรมการ 

8. อาจารย์อรอุมา พร้าโมต กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ นับแยกบัณฑิตหลังจากผ่านการตรวจรายชื่อจากคณะกรรมการฝ่ายตรวจรายชื่อ

บัณฑติ ในวันซ้อมรวมระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรวีชริโชติ 

 

 12. กรรมการฝ่ายจัดที่น่ังบัณฑติ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิร ิ  ใจผ่อง รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก   พริกบุญจันทร์ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาส มาตรมูล กรรมการ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล กรรมการ 

8. อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร กรรมการ 

9. อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์ กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.ชลธิชา    อยู่พ่วง กรรมการ 

11. อาจารย์ ดร.สุธัญญา  ปานทอง กรรมการ 
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12. อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง กรรมการ 

13. อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน กรรมการ 

14. อาจารย์ ดร.พิมรนิทร์ ศริินทร์ กรรมการ 

15. นายเจนต์ คันทะ กรรมการ 

16. อาจารย์ ดร.อนวัทย์  ผาลี กรรมการ 

17. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ กรรมการ 

18. นางสาวอริศรา  นุชเปรม กรรมการ 

19. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล รอดแก้ว กรรมการ 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ จันทร์สุคนธ์ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าท ี่  จ ัดบ ัณฑิตเข ้าท ี ่น ั ่ งและร่นแถว ในระหว่างว ันท ี ่  21-22 ธ ันวาคม 2565                                     

ณ หอประชุมศรวีชริโชต ิ 

 

 13. ฝ่ายควบคุมและกำกับการปล่อยตัวบัณฑติเมื่อเข้าน่ังในหอประชุม ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ศิลปชัย ฝัน้พะยอม ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์นันทพันธ์ คดคง รองประธานกรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด กรรมการ 

6. อาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ กรรมการ 

7. อาจารย์หรรษา สันติวไิลลักษณ์ กรรมการ 

8. อาจารย์พุธิตา ศรยีางนอก กรรมการ 

9. อาจารย์รุ่งโรจน์ ฝา้ยเยื่อ กรรมการ 

10. อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรสีุกใส กรรมการ 

11. อาจารย์สุธาสินี อรุณ กรรมการ 

12. อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง กรรมการ 

13. อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง  กรรมการ 

14. อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย กรรมการ 

15. อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา  กรรมการ 

16. นางสาววันเพ็ญ มณีวัลย์ กรรมการ 

17. นายอติโรจน์ บัวทับ  กรรมการ 

18. นางสาวภันทิลา ใจดี  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ ควบคุม และกำกับการปล่อยตัวบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 21– 22 ธันวาคม 

2565 ณ หอประชุมศรวีชริโชต ิมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  
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14. กรรมการฝ่ายประเมินผล ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ศรธีาวิรัตน ์ ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ ศรโีสภา รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญณ์ณภัทร์ เจริญพานิช รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวกัลนิกา  พูลผล กรรมการ 

5. นางสาวปิยวดี น้อยน้ำใส กรรมการ 

6. นางสาวณัฐมน วิจารณกุล กรรมการ 

7. นางสาวรัตนา นาคสิงห์ กรรมการ 

8. นางสาวปนัดดา กุลนาฑล กรรมการ 

9. นายชนกันต์ พันธ์อุดม กรรมการ 

10. นางสาวนริสรา คงสุข กรรมการ 

11. นางจิตรา มีคำ กรรมการ 

12. นางสาวกัณฑรรีัตน์ ศรเีบญจมาศ กรรมการ 

13. นางดาญาวี ภู่คง กรรมการ 

14. นางสาวสุภาพร กลิ่นนาค กรรมการ 

15. นางสาวมาลัย ใจงาม กรรมการ 

16. นางสาวจุฬาพัฒน ์ สิ่วหงวน กรรมการ 

17. นายสามารถ เน่าบู่ กรรมการ 

18. นางสาวจิดาภา ธรรมรักษ์ กรรมการ 

19. นายธนโชติ ทองย้อย กรรมการ 

20. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จติศริิน   ก้อนคง กรรมการและเลขานุการ 

21. นายเจตน์นที ราชเมืองมูล กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ออกแบบสอบถาม เก็บข้อมูล และสรุปผลความพึงพอใจต่องานเข้ารับการฝึกซ้อม

พระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิต ผู้ปกครอง ญาติบัณฑิต และคณะกรรมการดำเนินงาน และ ข้อมูล

อื่นๆ ระหว่างวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม  
 

15. กรรมการฝ่ายสถานที่  ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป รองประธานกรรมการ 

3. นางปาริชาติ อินทรพุก  รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวลภัสรดา ซ่อนกลิ่น กรรมการ 

5. นายนิรันดร์ กลิ่นทับ และคณะ กรรมการ  

6. นายรังสรรค์ มณฑา และคณะ กรรมการ 
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7. นายอนุสรณ์ คงแก้ว และคณะ กรรมการ 

8. นายสมาน จันทร์อิน และคณะ กรรมการ 

9. นายจงกล บุญศรี และคณะ กรรมการ 

10. นายบัญหยัด นาคทอง และคณะ กรรมการ 

11. นายชลาลัย ยอดเกตุ กรรมการ 

12. นายจำรัส ทองศรีสุข กรรมการ 

13. นางน้ำผึ้ง ทองศรีสุข และคณะ กรรมการ 

14. นายธวัช หมวกหลำ และคณะ กรรมการ 

15. นางสาวสุนิสา บุตรฉิม กรรมการ 

16. นายสุรินทร์ หมอรักษา กรรมการ 

17. นายสุรเชษฐ์ ธนนพคุณ และคณะ กรรมการ 

18. นายดนุพล อัดพิน กรรมการ 

19. นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ กรรมการ 

20. นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว กรรมการ 

21. นางสาวรุจริา พุ่มเมือง กรรมการ 

22. เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร  และแม่บ้านประจำอาคารทุกคน กรรมการ 

23. นายอำพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

24. นายศุภกร ศรสีุวรรณ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1. จัดสถานที่สำหรับฝึกซ้อมกลุ่มย่อยในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ตามอาคารที่กำหนด 

2. จัดสถานที่ฝึกซ้อมบัณฑิต ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมศรวีชริโชติ 

3. จัดเก้าอีเ้ป็นแถวๆ ละ 41 ตัว ทั้งหมด 75 แถว พร้อมตดิป้ายแจง้ลำดับแถวและเลขที่นั่ง 

4. จัดเก้าอี้บนเวทีสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอาจารย์และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

มุทิตาบัณฑติในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

5. จัดทำพระแท่นจำลองสำหรับซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 

และ หอ้งฝึกซ้อม รวม 10 จุด 

6. ทำเครื่องหมายกำหนดจุดยืนและจุดรับบนเวที จุดยืนและจุดรับล่างเวที จุดละ 15 จุด              

แต่ละจุดห่างกัน 90 เซนติเมตร จุดที่ 15 เป็นจุดที่บัณฑิตจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อยู่ห่าง              

พระแท่นประมาณ 45 เซนติเมตร  

7. จัดทำตัวอักษรสำหรับติดบนเวทีหอประชุมศรวีชริโชต ิ ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565  

8. จัดเตรียมเวที พระแท่นจำลอง และโต๊ะรับแขก ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ ในวันที่ 21 - 22 

ธันวาคม 2565 
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9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิง บริเวณด้านหลัง

หอประชุมศรวีชริโชต ิระหว่างการฝึกซ้อม ในวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 

10. จัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ประจำเพื ่อทำความสะอาดภายในและภายนอกของห้องฝึกซ้อม                     

และอาคารสถานที่ที่มีการฝึกซ้อม ตลอดระยะเวลาการฝึกซ้อม โดยให้มีการทำความสะอาดทุกวัน ระหว่าง

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 

11. ทำความสะอาดห้องน้ำด้านข้าง (นอกอาคาร) กองพัฒนานักศกึษา เพื่อจัดสำหรับให้บริการ

แก่ผูป้กครองบัณฑิต รวมถึงจัดใหม้ีบริการกระดาษชำระ 

12. จัดบริการกระดาษชำระ และตรวจเช็คสภาพความสะอาดของห้องน้ำบัณฑิต และห้องน้ำ

ด้านในห้องรับประทานอาหารสำหรับผูป้ฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมศรวีชริโชติ 

13. จัดโต๊ะรับประทานอาหารและเก้าอีส้ำหรับบัณฑติ ณ โถงดา้นล่างหอประชุมศรวีชริโชติ 

14. จัดโต๊ะ 3 ตัว และ เก้าอี้ 20 ตัว สำหรับฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑิต ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ 

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2565  

15. ตรวจเช็คความเรียบร้อยของระบบปรับอากาศ และสภาพความพร้อมใช้งานของระบบไฟฟ้า

อย่างละเอียดเป็นการล่วงหน้าเพื่อแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างพิธี เช่น  กระแสไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ หรือ

เครื่องปรับอากาศเสีย เป็นต้น 

16. จัดตั้งเต็นท์สำหรับเรียกแถวบัณฑิต วันที่ 22 ธันวาคม 2565 จัดเตรียมอาคารพิบูลภักดี 

สำหรับเป็นที่น่ังพักของบัณฑิตและผูป้กครอง 

17. จัดสถานที่ และอำนวยความสะดวกสำหรับบรรเลงเพลงของวงแชมเบอร์ บริเวณหน้า

หอประชุมศรวีชริโชต ิในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

18. อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการและร้านค้าและเป็นไปตามเงื่อนไขตามสัญญา ได้แก่ 

การวัดที่ การช้ีจุด สถานที่ติดตัง้ 

 

 16. กรรมการฝ่ายจัดดอกไม้สด ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพัทธ์ แก้วศรทีอง ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์โสรัจ วรชุม อินเกต กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ผกาวดี ภู่จันทร์ กรรมการ 

4. อาจารย์กีรติญา สอนเนย กรรมการ 

5. อาจารย์กุลชญา สิ่วหงวน กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ ประมัย  กรรมการ 

7. นางสาวสุสิตรา สิงโสม กรรมการ 

8. นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์วิรัชยา  อินทะกัณฑ์ กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที่ จัดดอกไม้สดตกแต่งบริเวณด้านล่างเวที บนเวที และบริเวณหน้าพระแท่นจำลอง                 

ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ และ ช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ในพิธีมุทิตาบัณฑิต ในวันที่ 

22 ธันวาคม 2565 

 

17. กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.เสกสรรค์   ศวิิลัย กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ภาวินี อินทร์ทอง กรรมการ 

4. นางนติยา ปิ่นแก้ว กรรมการ 

5. นางอัญชลี เล็กประดิษฐ์ กรรมการ 

6. นางสาวรัชฎาพร               เทียนสุนทร กรรมการ 

7. นางสาวจรรยา ยานะโส กรรมการ 

8. นางสาวเพียงใจ พรหมเสน กรรมการ 

9. นายเชษฐลักษณ์                 กลิ่นมาลี กรรมการ 

10. นายสุชิน                          เขียวเนตร กรรมการ 

11. นายปณิธาร                      บัวเผื่อน กรรมการ 

12. นายชนศิวรา                    ชูสนิท กรรมการ 

13. นายคมสันต์ นักฆ้อง กรรมการ 

14. นายวิวัฒน์                        เจษฎาภรณ์พพิัฒน์ กรรมการ 

15. นายพิสุทธิ์                        ธิแก้ว กรรมการ 

16. นายโสภณ                        พินจิกิจเจริญกุล กรรมการ 

17. นายวุฒิพงศ์                     คงสิบ กรรมการ 

18. นายรัฐวิภาค                     อู่ทองมาก กรรมการ 

19. นายภูริวัชร มนตรี กรรมการ 

20. นักศกึษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

21. นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ กรรมการ 

22. นายสุกนกานต์                   สันติสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

23. นางกิ่งกาญจน์ พรมมาพงษ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 

1. จัดทำเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตร  

2. จัดทำระบบลงทะเบียนบัณฑิต  

3. จัดทำบัตรประจำตัวบัณฑติ และออกบัตรประจำตัวบัณฑติทดแทน กรณีลืมหรอืสูญหาย 
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4. จัดทำระบบตรวจสอบรายชื ่อบัณฑิตที ่เข ้ารับการฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร             

แบบออนไลน์   

5. จัดเร ียงบัตรประจำตัวบ ัณฑิตตามรายชื ่อการฝึกซ้อมกลุ ่มย ่อย และจัดส่งให้กับ                  

กองพัฒนานักศกึษา 

6. จัดทำระบบเช็คช่ือการฝึกซ้อมกลุ่มย่อยออนไลน์ และรายงานผล ณ สถานที่ฝกึซ้อม 10 จุด 

ได้แก่ ห้องซ้อม 9 หอ้ง และ หอประชุมศรวีชริโชติ 

7. รายงานจำนวนบัณฑติที่เข้ารับการฝึกซ้อม ณ หอประชุมศรวีชริโชต ิแบบประมวลผลทันที 

8. จัดทำระบบบันทึกรายชื่อบัณฑติที่เข้าร่วมฝกึซ้อม   

9. จุดสแกนเข้าร่วมฝึกซ้อมดว้ยระบบ RFID  

10. รับผิดชอบและจัดทำระบบสารสนเทศช่วยฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร  

11. รายงานสรุปผลการฝกึซ้อมในแต่ละรอบ 

12. รายงานสรุปผลการขานนาม 

13. จัดทำระบบบริการข้อมูลสารสนเทศสำหรับบัณฑติผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ 

14. ดูแลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตงานฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร และคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ ในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม ๒๕๖5 ณ หอ้งฝึกซ้อม และ หอประชุมศรวีชริโชติ 

15. ดูแลระบบออนไลน์ และการถ่ายทอดสดผ่านสื่อของมหาวิทยาลัย (Live) 

16. จัดทำระบบรับผล ATK  

 

18. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์  ประกอบด้วย 

1. นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ ประธานกรรมการ 

2. นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์ กรรมการ 

3. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร กรรมการ 

4. นางสาวชลธิชา  คล้ายสอน กรรมการ 

5. นายพรชัย บุญยก กรรมการ 

6. นางสาวณัฐมน  วิจารณกุล กรรมการ 

7. ว่าที่รอ้ยตรีหญิงวราภรณ์ จันทะศร กรรมการ 

8. นายอนาวิล เรือนวงค์ กรรมการ 

9. นายนิธิศ ปรุงศักดิ์ กรรมการ 

10. นางจิรัชยา  วัลลิยะเมธี กรรมการ 

11. นายไกรวุฒิ  ใจศีลธรรม กรรมการ 

12. นายพีระพงษ์ รวบรัด กรรมการ 

13. นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ กรรมการ 

14. นายสันติราช อยู่เพชร กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ 

1. ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และวันรับ

พระราชทานปริญญาบัตร ทางสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ 

2. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ (คัทเอาท์) ทั้งส่วนวังจันทน์ และส่วนทะเลแก้ว 

3. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมการฝึกซ้อมตลอดการฝกึซ้อม ในวันที่ 20 - 22 

ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

4. ติด QR-Code เพื่อให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อและลำดับแถว โดยประสานข้อมูลจาก             

กองพัฒนานักศกึษา 

5. จัดเตรียมวีดิทัศน์ขั ้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  สำหรับฉายให้บัณฑิต            

ในการฝึกซ้อม ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ณ หอ้งฝึกซ้อมย่อย  

6. จัดเตรียมเครื่องเสียงพร้อมไมโครโฟนประจำห้องที่ใช้ฝึกซ้อม และที่หอประชุมศรีวชิรโชติ              

เพื่อใช้ในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น.  

7. จัดเตรียมเพลงมหาวิทยาลัย เพลงสรรเสริญพระบารม ีในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 

8. ถ่ายทอดสดการฝึกซ้อมบัณฑิต (Live) ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 ผ่านสื่อของ

มหาวิทยาลัย  

 

 19. กรรมการฝ่ายผลิตสื่อเพื่อการฝึกซ้อม ประกอบด้วย 

1. นางสาวประนอม หาญจริง ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม รองประธานกรรมการ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก   นัยจรัญ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เจียพงษ์ กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.วาสินี   มีเครอืเอี่ยม กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.สุกัญญาโสภ ี ใจกล่ำ  กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ สุขเล็ก กรรมการ 

9. อาจารย์เมศิณี ภัทรมุทธา กรรมการ 

10. อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง กรรมการ 

11. อาจารย์ภัครพล  แสงเงนิ  กรรมการ 

12. อาจารย์ธีรพัฒน์  พูลทอง กรรมการ 

13. นางวิยะดา   สุเมธเทพานันท์ กรรมการ 

14. นายอนาวิล เรือนวงค์ กรรมการ 

15. ว่าที่รอ้ยตรีหญิงวราภรณ์ จันทะศร กรรมการ 
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16. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

17. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดทำคู่มือฝึกซ้อมบัณฑิต (ออนไลน์) หนังสือประกาศเกียรติคุณบัณฑิตกิตติมศักดิ์                

แผ่นพับ วีดิทัศน์ และสื ่ออื ่นๆ ตามที ่ได้รับมอบหมาย เพื ่อใช้สำหรับการฝึกซ้อมรับพระราชทาน                  

ปริญญาบัตร 

 20. กรรมการฝ่ายพิธีการ ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัติ          รองประธานกรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรอือากาศตร ีดร.บัญชา สำรวยรื่น รองประธานกรรมการ 

4. นางสาวพนาวัน เปรมศรี กรรมการ 

5. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการ 

6. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการ 

7. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

8. นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร กรรมการ 

9. นางวชิรญาณ์ ภู่เจรญิ กรรมการ 

10. นางวันทนา แดงเรอืง กรรมการ 

11. นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง กรรมการ 

12. นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ กรรมการ 

13. นางสาวชัญญาณัฐ์ ดีธงทอง กรรมการ 

14. นางสาวภญิญาพัชญ์ กล้าการค้า กรรมการ 

15. นางหนึ่งฤทัย หัวสี กรรมการ 

16. นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย กรรมการ 

17. นางสาวณิชนันทน์ ศริิไสยาสน์ กรรมการ 

18. นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ กรรมการ 

19. นายสาธิต มณีโชติ กรรมการ 

20. นางสาวลัดดา ปิ่นสกุล กรรมการ 

21. นางสาวปวริศา เกษมสุข กรรมการ 

22. นางสาวอรกานต์ ประยูรพันธ์ กรรมการ 

23. นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ แหจินดา กรรมการ 

24. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการ 

25. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล กรรมการ 

26. นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์ กรรมการ 

27. นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด กรรมการ 
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28. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการและเลขานุการ 

29. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่ 

1. จัดทำกำหนดการและขั้นตอนการฝกึซ้อมบัณฑติ พิธีมุทิตาบัณฑติ และกำกับให้เป็นไปตามที่

กำหนด ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2565  

2. จัดเตรียมคำกล่าวปฏิญาณตน คัดเลือกและฝกึซ้อมผูแ้ทนบัณฑติกล่าวนำคำปฏิญาณตน 

3. คัดเลือกและฝกึซ้อมบัณฑติหญิงผูถ้วายพวงมาลัยข้อพระกร 

4. คัดเลือกผูแ้ทนบัณฑติกล่าวแสดงความรู้สกึในพิธีมุทิตาบัณฑติ 

5. ต้อนรับผูเ้ข้าร่วมพิธีมุทิตาบัณฑติ 
 

21. กรรมการฝ่ายจัดเสื้อครุยปริญญา ประกอบด้วย 

1. นางสาวประนอม หาญจริง ประธานกรรมการ 

2. นางสริิภัทร ขำจุย้ กรรมการ 

3. นางสาวโชติกา ส้มสา้ กรรมการ 

4. นางสาวจันทร์จริา ละลอกแก้ว กรรมการ 

5. นางพรรณภัทรา กองจันทร์ กรรมการ 

6. นางสาวภัทรวดี สีขุ่ย กรรมการ 

7. นายเกรียงไกร โรยกลิ่น กรรมการ 

8. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

9. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

10. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการและเลขานุการ 

11. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่  

1. จัดหาเสื ้อครุยปริญญาพร้อมเครื ่องหมายให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์  จัดเตรียมเสื ้อครุย              

สภามหาวิทยาลัยพร้อมเครื่องหมาย  

2. จัดหาเสื ้อครุยปริญญาให้บัณฑิตในวันฝึกซ้อมใหญ่สำหรับผู ้ที ่ลงทะเบียนสั ่งจองกับ

มหาวิทยาลัย 
 

 22. กรรมการฝ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์อนุพงษ์ กมุกะมกุล กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพัทธ์  แก้วศรทีอง กรรมการ 

4. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง กรรมการ 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา จงรักษ์ กรรมการ 
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6. อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี กรรมการ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยเอก ดร.คงเดช พะสนีาม กรรมการ 

8. อาจารย์รณชัย หมื่นวงศ์ กรรมการ 

9. อาจารย์ศิลปชัย ฝัน้พะยอม กรรมการ 

10. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

11. นายรัชเดช ประภาสโนบล กรรมการ 

12. นางสาวมัณทนา เป็งยาวงค์ กรรมการ 

13. นายบุญเตียง   จันทาศรี กรรมการ 

14. นางสาวอารีย์ วงเขียว กรรมการ 

15. นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ กรรมการ 

16. นางสาวลูกศร อ่อนบำรุง กรรมการ 

17. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการ 

18. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

19. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

20. ประธานสภานักศึกษา และคณะ  กรรมการ 

21. นายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และคณะ กรรมการ 

22. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการและเลขานุการ 

23. นายกฤษณะ คำดตีัน กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

24. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1. จัดทำกำหนดการถ่ายภาพหมู่ของบัณฑิตแยกตามคณะที่บัณฑิตสังกัด 

2. ชีแ้จงทำความเข้าใจ นัดหมายบัณฑติเข้ารับบริการถ่ายภาพ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 

3. กำกับ ดูแล จัดบัณฑิตเข้ารับบริการถ่ายภาพ ตามลำดับเวลา ณ สนามหน้าหอประชุม            

ศรวีชริโชต ิตามกำหนดเวลา 

 

23. กรรมการฝ่ายการเงิน ประกอบด้วย 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ 

2. นางปารชิาติ อินทรพุก รองประธานกรรมการ 

3. นางอรทัย ยิ้มอ่ำ กรรมการ 

4. นางสาวกฤษณา วังเสนา กรรมการ 

5. นางศิรริัตน์ วาทมธุรส กรรมการ 

6. นางวนัสนันท์ พรมพุก กรรมการ 

7. นางนติยา พ่วงหงษ์ กรรมการ 
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8. นางจิราภรณ ์ สัมปุรณะพันธ์ กรรมการ 

9. นางสาวพิมพ์พิชญาณ์ โฉมสุข กรรมการ 

10. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ กรรมการ 

11. นางสาวประนอม หาญจริง กรรมการและเลขานุการ 

12. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

13. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ กำกับดูแลการเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับงานพระราชทานปริญญาบัตรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ  
 

24. กรรมการฝ่ายพยาบาล ประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอกหญิง ดร.กิ่งแก้ว สำรวยร่ืน ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา ศรเีจริญ กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นธิิพงศ์ ศรเีบญจมาศ กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ตรงต่อกิจ กรรมการ 

5. อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.เพชรีย์  กุณาละสิร ิ กรรมการ 

7. อาจารย์ ดร.ปภาดา ชมภูนิตย์ กรรมการ 

8. อาจารย์รวินันท์ นุชศลิป์ กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว กรรมการ 

10. อาจารย์พิมพ์นิภา  บุญประเสริฐ กรรมการ 

11. อาจารย์รัชดาภรณ ์ แมน้ศริิ กรรมการ 

12. อาจารย์ ดร.ทินกร บัวชู กรรมการ 

13. อาจารย์ ดร.ขวัญหทัย ยิ้มละมัย กรรมการ 

14. อาจารย์พชรดนัย เชื้อตานาม กรรมการ 

15. อาจารย์ศรันย์ ปองนมิิตรพร กรรมการ 

16. อาจารย์ณัฏฐ์ฌาฑ์ สร้อยเพ็ชร กรรมการ 

17. อาจารย์กมลทิพย์ ใจมาคำ กรรมการ 

18. นางสาวรุ่งฤดี ล่ำชม กรรมการ 

19. นางสาวธัญลักษณ์ ชูศร ี กรรมการ 

20. นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ กรรมการ 

21. นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 

22. อาจารย์วัชระ เกีย๋นต๊ะ กรรมการและเลขานุการ 

23. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

24. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่ จัดเตรียมเครื่องมือและเวชภัณฑ์เพื่อการพยาบาลเบื้องต้นแก่บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน 

และญาติบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ระหว่างการฝึกซ้อมในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 

2565 

 25. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ ประกอบด้วย 

1. นางปารชิาติ อินทรพุก ประธานกรรมการ 

2. นางสาวประนอม หาญจริง รองประธานกรรมการ 

3. นางเอมอร กมลวรเดช รองประธานกรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศษิฎ์ กรรมการ 

5. นางสาวธนันท์นภัส วิเชยีรรักษ์ กรรมการ 

6. นางสาวกัลนิกา พูลผล กรรมการ 

7. นายเจน คันทะ กรรมการ 

8. นายมนต์นิรันดร์  ประสิทธิผล กรรมการ 

9. นางวรรณา แก้วเขียวเหลอืง กรรมการ 

10.นางสาวมยุรี กมลวรเดช กรรมการ 

11. นางสาวนุชสรา พุ่มยิ้ม กรรมการ 

12. นางพนิดา ดวงสมร กรรมการ 

13. นางสาวณัฐธิดา  สีแตง กรรมการ 

14. นางสาวณสริตา ก๊กเครือ กรรมการ 

15. นางสาวพิมลพรรณ โพธิ์แก้ว กรรมการ 

16. นางสาวโกสุมภ์  ทิมวัฒนา กรรมการ 

                  ๑๗. นางสาวศศวิรินห์  จันทะวง กรรมการ 

                  ๑๘. นางสาวนิภา  ชื่นทองมอญ กรรมการ 

                  ๑๙. นางชัชฎาพันธ์  อยู่เพชร กรรมการ 

                  ๒๐. นายสารศิ  เสาร์อนิทร์ กรรมการ 

                  ๒๑. นายพยงค์ ชัยปาละ กรรมการ 

                  ๒๒. นายณฐพัฒน์  มั่งชม กรรมการ 

                  ๒๓. นางนำ้ผึ้ง               ทองศรีสุข กรรมการ 

                  ๒๔. นางดาวเรือง          ม่วงมัน กรรมการ 

                  ๒๕. นางกัญชพร นอบเผอืก กรรมการ 

                  ๒๖. นางธนียา คำปิน กรรมการและเลขานุการ 

                  ๒๗. นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

                  ๒๘. นางลักขณา ไม้กร่าง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ กำกับ ดำเนนิการจัดเลี้ยงอาหาร อาหารว่าง - เครื่องดื่ม ให้กับบัณฑติ แขกผู้มีเกียรติ 

และบุคลากร ในวันที่ 20 - 22 ธันวาคม 2565 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

26. กรรมการฝ่ายดนตร ีประกอบด้วย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรอือากาศตร ีดร.บัญชา สำรวยรื่น     ประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทาน บุญเมอืง กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์เดชน์ คงอิ่ม กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กมลธรรม เกือ้บุตร กรรมการ 

5. อาจารย์เคลน บุณยานันต์ กรรมการ 

6. อาจารย์ธิปไตย สุนทร กรรมการ 

7. อาจารย์นพดล พันธุ์เพชร กรรมการ 

8. อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง กรรมการ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธัญญรัตน์ อ่ำดี กรรมการและเลขานุการ 

10. อาจารย์สุรศักดิ์ อุตสาหะกานนท์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ จัดวงแชมเบอร์ บรรเลงเพลง ณ บริเวณด้านหน้าหอประชุมศรีวชิรโชติ ในวันซ้อมใหญ่

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 

27. กรรมการฝ่ายยานพาหนะ ประกอบด้วย 

1. นายอำพน กลีบปาน ประธานกรรมการ 

2. นายศุภกร ศรสีุวรรณ รองประธานกรรมการ 

3. นายเฉลิม            บัวแก้วเทศ กรรมการ 

4. นายสายชล หัวสี กรรมการ 

5. นายศิรศิักดิ์          ขวัญผ่อง กรรมการ 

6. นายณัฏฐพล          ทิพย์เพ็ชร กรรมการ 

7. นายพชระ คำธงชัย กรรมการ 

8. นายประสิทธิชัย       แสงทอง กรรมการ 

๙. นายวิโรจน์             นาคเจือทอง กรรมการ 

                 ๑๐. นายบุญลือ             ทิมขลบิ กรรมการ 

                 ๑๑. นายประยูร            คงคอน กรรมการ 

                 ๑๒. นายศุภชัย ชัยเจรญิ กรรมการ 

                 ๑๓. ว่าที่รอ้ยตรีศักดิ์ดา ขำหรุ่น กรรมการ 

                 ๑๔. นายจงกล บุญศรี กรรมการและเลขานุการ 

                 ๑๕. นายสุรดิษ           รุจนิาม กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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มีหน้าที ่ 

1. จัดยานพาหนะสำหรับการใช้งานของฝ่ายต่างๆ ให้พร้อมบริการ ทั ้ง ช่วงเตรียมงาน             

และระหว่างฝกึซ้อม วันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 

2. จัดรถไฟฟ้ารับ-ส่ง ฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑติตามอาคารฝกึซ้อมในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 

 

28. กรรมการฝ่ายจราจร และรักษาความปลอดภัย  ประกอบด้วย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ ประธานกรรมการ 

2. นายภาคิน สิงห์สา กรรมการ 

3. นายธนวัฒน์ วิศวะวสิุทธิ์ กรรมการ 

4. นายบรรเจดิ พงษ์ขำ กรรมการ 

5. นายมงคล นุชสวาท กรรมการ 

6. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ส่วนวังจันทน์ กรรมการ 

ส่วนสนามบิน และส่วนทะเลแก้ว ทุกคน   

7. นายอำพน กลีบปาน กรรมการและเลขานุการ 

8. นายบัญหยัด นาคทอง กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

1. กำหนดเส้นทางการจราจรและจุดจอดรถของอาจารย์ เจ้าหนา้ที่ที่ปฏิบัติงาน  บัณฑิตที่เข้า

รับการฝึกซ้อม และญาติบัณฑิตที่มาร่วมแสดงความยินดี 

2. จัดระบบรักษาความปลอดภัย จัดเจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยตามจุดต่างๆ 

3. จัดระบบจราจร ติดตั้งเครื่องหมายจราจร อำนวยความสะดวกการจอดรถและเส้นทาง              

เดินรถ 

29. กรรมการฝ่ายประสานงานบัณฑติกิตติมศักดิ์ ประกอบด้วย 

1. นางสาวประนอม หาญจริง ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพนาวัน เปรมศรี          รองประธานกรรมการ 

3. นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ กรรมการ 

4. นางสาวชัญญาณัฐ์ ดีธงทอง กรรมการ 

5. นางสาวภญิญาพัชญ์ กล้าการค้า กรรมการ 

6. นางหนึ่งฤทัย หัวสี กรรมการ 

7. นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย กรรมการ 

8. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์       กรรมการและเลขานุการ 

9. นายปองภพ ด้วงนอ้ย กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ ประสานงานบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้าร่วมฝึกซ้อมและเข้าร่วมพิธีมุทิตาบัณฑิต ในวันที่          

22 ธันวาคม 2565 ตามกำหนดการ 
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ขอให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลดีต่องานราชการ 
 

สั่ง   ณ   วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ.2565 
 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
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