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เรื่อง   ให้บุคคลไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีภารกิจต้องปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565 ในวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุม                    

ทีปังกรรัศมโีชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

เพื่อให้การดำเนินงานเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2565 เป็นไปด้วย               

ความเรียบร้อยและเกิดผลดี มหาวิทยาลัยจึงให้บุคคลไปราชการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ณ สถานที่ดังกล่าว 

ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2565 ดังต่อไปนี ้

1. นายกสภา คณะกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

1. ดร.สมบูรณ์  เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัย 

2. ดร.กิตติพงศ์  พิพัฒน์ศวิพงศ์ กรรมการสภา 

3. นายโกวิทย์  ทรงคุณ  กรรมการสภา 

4. นายประดาป พิบูลสงคราม กรรมการสภา 

5. ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร กรรมการสภา 

6. ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ  กรรมการสภา 

7. นายพิเชษฐ์  เอี่ยมชาวนา บัณฑติกิตติมศักดิ์ 

8. นายมนู  พุกประเสริฐ บัณฑติกิตติมศักดิ์ 

9. นายสมศักดิ์  ตันตมิาสกุล บัณฑติกิตติมศักดิ์ 
 

2. ผู้บริหาร และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี 

2. อาจารย์พันธุ์ธิดา ลิม้ศรปีระพันธ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ อยู่มี กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สนิท ปิ่นสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.โชติ บดีรัฐ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยตรี ดร.ปฏิพันธ์ นันทขว้าง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
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8. รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท  วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ 

   และการพัฒนาท้องถิ่น 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิรา  ทับทิม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

   และสังคมศาสตร์ 

10. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด  วรรณพรศริิ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

11. นางปาริชาติ อินทรพุก ผูอ้ำนวยการสำนักงานอธิการบดี 

12. นายอำพน กลีบปาน ผูอ้ำนวยการกองกลาง 

13. นางเอมอร กมลวรเดช ผูอ้ำนวยการกองนโยบายและแผน 
 

3. ฝ่ายประสานงาน 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธนสาร  เพ็งพุ่ม 

2. นางสาวประนอม หาญจริง 

3. นางสาวพนาวัน เปรมศรี 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน 

5. นางสาวสิรลิักษณ์ วงศ์ประสทิธิ์ 

6. นายกฤษณะ คำดตีัน 

7. นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก 

8. นางลักขณา ไม้กร่าง 

9. นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ 

10. นายบุญเตียง   จันทาศรี 

11. นางสาวอารีย์ วงเขียว 

12. นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ 

13. นางวันทนา แดงเรอืง 

14. นางวชิรญาณ์ ภู่เจรญิ 

15. นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง 

16. นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด 

17. นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์ 

18. นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล 

19. นายปองภพ ด้วงนอ้ย 

20. นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ 

21. นางสาวภญิญาพัชญ์ กล้าการค้า 

22. นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย 

23. นางสาวณิชนันท์ ศริิไสยาสน์ 

24. นายสาธิต มณีโชติ 

25. นางสาวอรกานต์ ประยูรพันธ์ 
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26. นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ 

27. ว่าทีร่้อยตรหีญิงนาตยา  แก้วอ้น 

28. นางสริิภัทร ขำจุย้ 

29. นางโชติกา ส้มสา้ 

30. นายเกรียงไกร โรยกลิ่น 

31. นางสาวลูกศร  อ่อนบำรุง 

32. นายรัชเดช ประภาสโนบล 

33. นางสาวจิราวรรณ เวียงสุข   (นักศึกษา) 

34. นางสาวจริัชญา กลัดบุบผา   (นักศึกษา) 

35. นายสุรศักดิ์ แซ่ม้า   (นักศึกษา) 

36. นายกิตตพิศ สอนเม่น   (นักศึกษา) 

37. นายวรปรัชญ์ สัตบุษ   (นักศึกษา) 
 

4. ฝ่ายตรวจรายชื่อบัณฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภวิทิตพัฒนา 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  รอดแก้ว 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์พัทชา บุณยะรัตน์ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ปทุมพร บุญชุม 

7. อาจารย์ ดร.คำรบ สมะวรรธนะ 

8. อาจารย์ ดร.ชัชวินทร์ นวลศรี 

9. อาจารย์สุรศักดิ์ อุสาหกานนท์ 

10. อาจารย์ ดร.อนวัทย์   ผาลี 
 

5. ฝ่ายทะเบียนปริญญาบัตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ศรสีมบัติ 

2. นางสาวจุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ 

3. นางธนัฏฐา ทิมเครอืจนี 

4. นางสาวนุสรา บ้านใหม่ 

5. นางสาวิตรี ขาวสะอาด 

6. นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย 

7. นายกฤตณัฐ สัตยสุนทร 

8. นางสาวศรัณรัตน์ ใจขันธ์ 

9. นางสาวเสาวลักษณ์ วรเนตร์ 
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10.นายสหรัฐ ทองยัง 

11. นางสาวสุธาสินี เถาสุวรรณ์ 

12. นายกฤตดนัย ไทยสง่า 

13. นางยุพาวดี ฝา้ยขาว 

14. นางสาวเพ็ญพักตร์ ราวิล 

15. นางสาววิภาวรรณ สุวรรณ์ 

16. นางสาวอรวรรณ ปันทะนะ 

17. นางสาววรางคณาน์ ทุ่งโพธิแดง 

18. นายคัมภวีัฒน์ คำถาเครอื 

19. นายมนัสวี แสงรัตน์ 
 

6. ฝ่ายขานนามบัณฑติ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่เรอือากาศตรี ดร.บัญชา สำรวยรื่น 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์ ศรแีก้ว 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชนก นัยจรัญ 

4. อาจารย์ชมพูนุท นรนิทรางกูล ณ อยุธยา 

5. อาจารย์ธีรพัฒน์ พูลทอง 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ภัครพล แสงเงนิ 

7. อาจารย์ภัทรพิมพ์ ทองวั่น 

8. อาจารย์ภัทรลักษณ์ ชินประภาพ 

9. อาจารย์อมฤต วุ่นพูลสมบัติ 

10. อาจารย์สุรีย์พร  เพ็งเลีย ดอร์ดูนู 

11. อาจารย์วัชรยี์ อินทะชิต 

12. อาจารย์กาญจน์ชนก  เอมแสง 

13. อาจารย์ ดร.ฐิตาภรณ์ แหวนเพชร 

14. อาจารย์อรุโณทัย อินทนิด 
 

7. ฝ่ายตรวจค้นบัณฑติ 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพัทธ์ แก้วศรทีอง 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา  จงรักษ์ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราวลัย  มีทรัพย์ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ว่าที่รอ้ยเอก ดร.คงเดช พะสีนาม 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ธนพร บัวรอด 

6. อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี 

7. อาจารย์ ดร.ธัญญาพร ก่องขันธ์ 
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8. อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ครามจันทึก 

9. อาจารย์ ดร.ภานุมาศ หมอสนิธุ์ 

10. อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ ์

11. อาจารย์รณชัย  หมื่นวงศ์ 

12. อาจารย์นันทพันธ์ คดคง 

13. อาจารย์สุพัฒตรา กลมกลิ้ง 

14. ว่าที่รอ้ยตรีวีระบูลย์กิตติ ชุมพรผ่อง 
 

8. ฝ่ายนับแยกบัณฑิต 

1. อาจารย์ ดร.รตพิร    สุดเสนาะ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา สังขวดี 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ รอ้ยตำรวจเอกหญิง ดร.กิ่งแก้ว สำรวยรื่น 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิตชัย ปิมแปง 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์อรรถพล ภูมลิา 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษ สุจรติตั้งธรรม 

7. อาจารย์อรอุมา พร้าโมต 

8. อาจารย์อภิรักษ์ แสนใจ 
 

9. ฝ่ายจัดท่ีน่ังบัณฑิต 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพนธ์ ศรสีวัสดิ์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ประภาศิร ิ  ใจผ่อง 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก   พริกบุญจันทร์ 

4. อาจารย์ ดร.สุธัญญา  ปานทอง 

5. อาจารย์ ดร.ณริศรา พฤกษะวัน 

6. อาจารย์รัตนาวดี ปาแปง 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์  วุฒิศรีเสถียรกุล 

8. อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร 

9. อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์ 

10. อาจารย์ ดร.ชลธิชา    อยู่พ่วง 

11. ผูช่้วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข 

12. อาจารย์ ดร.พิมรนิทร์ ศริินทร์ 

13. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สนทยา สาลี 

14. นางสาวอริศรา  นุชเปรม 
 

 



- 6 - 

10. ฝ่ายเชิญปริญญาบัตร 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย จันทร์ประทีป 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ  ศุภวิทิตพัฒนา 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี แหยมคง 

5. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ธนนพคุณ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณรกมล เลาห์รอดพันธ์ 

7. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองวุฒิ ชุติมา 

8. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิขติตระกูลวงศ์ 

9. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ศรตีองอ่อน 

10. ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช 

11. อาจารย์ฉัตรแก้ว บุศย์น้ำเพชร 

12. อาจารย์ ดร.จริะภา งามสุทธิ 

13. อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 

14. อาจารย์ ดร.ภัคกร ปานโพธิ์ 

15. อาจาร์ ดร.นนทชา ชัยทวิชธานันท์ 

16. อาจารย์ ดร.วรลักษณ์ สุริวงษ์ 
 

11. ฝ่ายควบคุมและกำกับการปล่อยตัวบัณฑติเมื่อเข้าน่ังในหอประชุม 

1. อาจารย์ศิลปชัย ฝัน้พะยอม 

2. อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 

3. อาจารย์หรรษา สันติวไิลลักษณ์ 

4. อาจารย์พุธิตา ศรยีางนอก 

5. อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรสีุกใส 

6. อาจารย์วัลลภ งามโคกกลาง 

7. อาจารย์ฐิติพร แสงพลอย 

8. อาจารย์นลิน ี สิทธิบุญมา 

9. นางสาววันเพ็ญ มณีวัลย์ 

10. นายอติโรจน์ บัวทับ 

11. นางสาวภันทิลา ใจดี 
 

15. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

1. นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์ 

2. นายนิธิศ ปรุงศักดิ์ 

3. นายพรชัย บุญยก 
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4. นายอนาวิล เรือนวงค์ 

5. นางจิรัชยา  วัลลิยะเมธี 

6. นายพีระพงษ์ รวบรัด 

 

16. ฝ่ายกำกับแถวบัณฑติ 

13.1) ภาคเช้า 

แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

1 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุวพัชร์ ช่างพินิจ คคศ. 

2 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอกศิษฏนนท์ คุ้มจันทร์ คคศ. 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์นันท์นภัส เกียรตเิศวตฉัตร คคศ. 

4 อาจารย์ ดร.บุญส่ง กวยเงนิ คคศ. 

5 อาจารย์อุเทน ปุ่มสันเทียะ คคศ. 

6 อาจารย์อวยพร ดำริมุ่งกิจ คคศ. 

7 อาจารย์ประทุมเพชร แซ่อ๋อง คคศ. 

8 ผูช่้วยศาสตราจารย์ธันวมาส พะสนีาม คทก. 

9 อาจารย์จิรศิต อินทร คทก. 

10 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ปัทมสนธิ์ คสท. 

11 อาจารย์เทพธิทัต เขียวคำ ควท. 

12 อาจารย์เอกกฤษ แก้วเจริญ คทอ. 

13 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิสูตร  จันทร์อิฐ ควท. 

14 นายณัฐชานนท์ ดอนเขียวไพร ควท. 

15 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เอกภพ  จันทร์สุคนธ์ ควท. 

16 ผูช่้วยศาสตราจารย์ปรารถนา ศริิสานต์ คทอ. 

17 อาจารย์ชติณรงค์ เพ็งแตง คทอ. 

18 นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสอน คทอ. 

19 อาจารย์ณัฐพร ตั้งเจริญชัย คทอ. 

20 อาจารย์วรรณิกา ขันคำนันต๊ะ คทอ. 

21 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ปานทุ่ง คทอ. 

22 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รพิพรรณ จันทร์มะณี ควท. 

23 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กู้เกียรติ ก้อนแก้ว ควท. 

24 ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์พันธ์ จุลทา ควท. 

25 นางวันเพ็ญ ตรงต่อกิจ ควท. 
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

26 นายวชากร นพนรินทร์ ควท. 

27 อาจารย์ ดร.อุมาภรณ์ ยศเจริญ คมส. 

28 อาจารย์กนกรัตน์ ปิลาผล คมส. 

29 อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ นวาวัตน์ คมส. 

30 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญาโสภี ใจกล่ำ คมส. 

31 อาจารย์สิรินญา ศรชีมภู คมส. 

32 อาจารย์ฟ้า วิไลขำ คมส. 

 

13.2) ภาคบ่าย 

แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

1 รองศาสตราจารย์ ดร.อนุ เจริญวงศ์ระยับ คคศ. 

2 อาจารย์ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์ ควจ. 

3 ผูช่้วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ ควจ. 

4 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์ ควจ. 

5 อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย ควจ. 

6 อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง ควจ. 

7 อาจารย์ศศนิิภา ศรกีัลยานวิาท ควจ. 

8 อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง ควจ. 

9 อาจารย์ธนพร รังสกิรรพุม ควจ. 

10 อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ ควจ. 

11 อาจารย์ ดร.อรรถพล จรจันทร์ ควจ. 

12 อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ ควจ. 

13 อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา ควจ. 

14 อาจารย์นรินทิพย์ กอนพ่วง คคศ. 

15 อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ควจ. 

16 นายนิรุตติ์ ทาอ่อน คทก. 

17 อาจารย์ชาคินัย หมเีทศ ควจ. 

18 นายธนพนธ์  แดงด่อน คสท. 

19 นางสาวภคินี ดิบทิพย ์ ควจ. 

20 อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง ควจ. 
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แถว ชื่อ-นามสกุล สังกัด 

21 อาจารย์มนตรี วงค์ศริิวทิยา คทอ. 

22 ผูช่้วยศาสตราจารย์ดลยฤทธิ์ เสฏฐสุวจะ คทอ. 

23 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศ สอนสารี คทอ. 

24 อาจารย์ศุจนิธร ทรงสทิธิเดช คทอ. 

25 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ด้วงนอ้ย คสท. 

26 อาจารย์ ดร.พึงรัก ริยะขัน คสท. 

27 อาจารย์ไชยรัตน์ ศริินคร คสท. 

28 อาจารย์จุฑาธิป ประดิพัทธ์นฤมล คสท. 

17. พนักงานขับรถ 

1. นายจงกล บุญศรี    

2. นายสุรดิษ รุจนิาม 

3. นายเฉลิม บัวแก้วเทศ 

4. นายศิรศิักดิ์  ขวัญผ่อง 

5. นายณัฐพล ทิพย์เพชร 

6. นายเอกชัย ไชยยะ 

7. นายวิโรจน์ นาคเจือทอง 

8. นายสายชล หัวสี 

9. นายพชร คำธงชัย 

 การไปราชการครั้งนี้ให้ใช้รถยนต์ของมหาวิทยาลัย หมายเลข นข-6202 นข7569 นข-6201 

7568 นข.6203 นข-4642 40-0169 นข-6204 40-0168 และ นข-2789 เป็นพาหนะในการ

เดินทาง โดยใหเ้บิกค่าเบีย้เลีย้ง ค่าที่พัก ค่านำ้มันเชื้อเพลิง และค่าพาหนะเช่าเหมาจากเงินงบค่าลงทะเบียน

บัณฑติ 
  

สั่ง   ณ   วันที่   20  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 
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