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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ท่ี ๑๕๔๘/ ๒๕๖๒ 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําปีพุทธศักราช  ๒๕๖๒ 
----------------------------- 

 เนื่องในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ          
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา 
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์พระราชทาน ปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล/มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ห้วงท่ี ๒ ในระหว่าง     
วั น ท่ี  ๑ ๗ –๒๐  มิ ถุ น า ย น  พ . ศ . ๒ ๕๖๒  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม พ ร ะ ป ก เ ก ล้ า  อ า ค า ร อ เ น กนิ ทั ศ น์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กําหนดให้บัณฑิตท่ีสําเร็จ
การศึกษาในระหว่างปีการศึกษา ๒๕๕๙–๒๕๖๐ ท่ีมารายงานตัวเพ่ือเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี
พุทธศักราช ๒๕๖๒ มาเข้าร่วมฝึกซ้อมย่อยในระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ และฝึกซ้อมใหญ่ใน
ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพ่ือนําบัณฑิตเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ในระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีนั้น   

 ในการนี้ เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการดําเนินงานด้านการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ การจัด
พิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิตกิตติมศักดิ์และบัณฑิตเกียรตินิยม รวมถึงการดําเนินงานเพ่ือนําบัณฑิตผู้สําเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน  ดังนี ้
 
 ๑. คณะกรรมการฝ่ายแขกผู้มีเกียรต ิ

ฝ่ายแขกผู้มีเกียรติบนเวที   
๑.๑ นายกร  ทัพพะรังส ี นายกสภามหาวิทยาลัย 
๑.๒ ดร.เอนก   เพ่ิมวงศ์เสนีย ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๑.๓ นายประทีป  เฉลิมภัทรกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๔ ดร.สมบัติ  คุรุพันธุ ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๕ นายแพทย์มาโนชญ์  ลีโทชวลิต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๖ ดร.กมล   รอดคล้าย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๗ ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช   จันทรศร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๘ ดร.ชูชีพ   เอ้ือการณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๙ ดร.อาภา   อรรถบูรณ์วงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๑๐ นางนฤมล   ศิริวัฒน ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๑๑ นายวิโรจน์   กิจกุลอนันตเอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ
๑.๑๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย  อธิการบด ี
๑.๑๓ นายสมชาย  อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริม 
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๑.๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ีระ  โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์ฯ 
๑.๑๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย ์ กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ ศศิธรเสาวภา กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย ์ ยอดฉิม กรรมการผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑.๑๙ อาจารย์นิยม สุวรรณเดช กรรมการ 
๑.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ ์ กรรมการ 
๑.๒๑ อาจารยส์กุล  จริยาแจ่มสิทธิ ์ กรรมการ 
๑.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ เลิศลพ กรรมการ 
ฝา่ยแขกผู้มีเกียรติภายในอาคาร วันจันทร์ท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบแรก 
๑.๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน ์ กรรมการ 
๑.๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 
๑.๒๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย ์ ทับหิรัญรักษ์ กรรมการ 
๑.๒๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา กรรมการ 
๑.๒๗ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา   น้อยจันทร ์ กรรมการ 
๑.๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิ ต๊ะปินตา กรรมการ 
๑.๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา กรรมการ 
๑.๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง   วงษ์ธนสุภรณ์ กรรมการ 
๑.๓๑ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   มณีวัฒนา กรรมการ 
๑.๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร ์ กรรมการ 
๑.๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.พรพรรณ วรสีหะ กรรมการ 
๑.๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริร ี กรรมการ 
๑.๓๕ อาจารย์ ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาต ิ กรรมการ 
๑.๓๖ รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) นพ.ดร.ธวัชชัย กมลธรรม กรรมการ 
๑.๓๗ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน ์ กรรมการ 
๑.๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ ์ กรรมการ 
๑.๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล กรรมการ 
๑.๔๐ อาจารย์อนันตชัย   เอกะ กรรมการ 
๑.๔๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธิ์   ภูคําชะโนด กรรมการ 
๑.๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา   จันทราสา กรรมการ 
๑.๔๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา   พงษ์เพ็ง กรรมการ 
๑.๔๔ อาจารย์ ดร.จารุมน   หนูคง กรรมการ 
๑.๔๕ อาจารย์อภิสิทธิ์   รัตนาตรานุรักษ์ กรรมการ 
๑.๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี   โฆมานะสิน กรรมการ 
๑.๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สทุธิพงศ์  บุญผดุง  
๑.๔๘ อาจารย์ ดร.กรรณิการ ์  ภิรมย์รัตน ์ กรรมการ 
๑.๔๙ อาจารย์สงกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง กรรมการ 
๑.๕๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะดา  อาชายุทธการ กรรมการ 
๑.๕๑ อาจารย์ธนขวัญ      บุษบัน กรรมการ 
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๑.๕๒ อาจารย์ ดร.วัฒนา    พันธุ์พืช กรรมการ 
๑.๕๓ อาจารย์ ดร.ชนมภัทร    โตระสะ กรรมการ 
๑.๕๔ อาจารย์ ดร.เปี่ยมจันทร ์ ดวงมณี กรรมการ 
๑.๕๕ อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา กรรมการ 
๑.๕๖ อาจารย์ ดร.รว ิ  อุตตมธนินทร ์ กรรมการ 
๑.๕๗ อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์  ฟักคํา กรรมการ 
๑.๕๘ รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร  นะคาพันธุ์ชัย กรรมการ 
๑.๕๙ อาจารย์ ดร.พรรณี  โรจนเบญกุล กรรมการ 
๑.๖๐ อาจารย์ ดร.กันตพงษ์  ปราบสงบ กรรมการ 
๑.๖๑ อาจารย์ ดร.วรรณวิมล  เมฆวิมลก่ิงแก้ว กรรมการ 
๑.๖๒ อาจารย์ ดร.วิลาสินี   จินตลิขิตด ี กรรมการ 
๑.๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัทนิชา    หาสุนทร ี กรรมการ 
๑.๖๔ อาจารย์ ดร. ขันทอง   ใจด ี กรรมการ 
๑.๖๕ อาจารย์อังคณา    สุขวิเศษ กรรมการ 
๑.๖๖ อาจารย์ ดร.ภรณ์นภัส    เบินท์ กรรมการ 
๑.๖๗ อาจารย์ ดร.ผกามาศ        จิรจารุภัทร กรรมการ 
๑.๖๘ อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์        รัตนชัยวงศ์ กรรมการ 
๑.๖๙ อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ        สริิวงษ์สุวรรณ กรรมการ 
๑.๗๐ อาจารย์ ดร.เอกพงศ์         อินเก้ือ กรรมการ 
๑.๗๑ อาจารย์ ดร.กนกรัตน์  คุณะสารพันธ ์ กรรมการ 
๑.๗๒ อาจารย์ ดร.ยิ่งศักด์  แหวนเพชร กรรมการ 
๑.๗๓ อาจารย์โสมยา  ปรัชญางค์ปรีชา กรรมการ 
๑.๗๔ อาจารย์ภัทร  วิวัฒน์พัฒนกุล กรรมการ 
๑.๗๕ อาจารย์นันทนา  ลัดพล ี กรรมการ 
๑.๗๖ อาจารย์เบญจพล  วรสุวรรณรักษ์ กรรมการ 
๑.๗๗ อาจารย์ปวีณ  ชาคริยานุโยค กรรมการ 
๑.๗๘ อาจารย์สุภัคศิริ  ปราการเจริญ กรรมการ 
๑.๗๙ อาจารย์คงศักดิ์  บุญอาชาทอง กรรมการ 
๑.๘๐ อาจารย์ภิญญา  ชัยสงคราม กรรมการ 
๑.๘๑ อาจารย์สิริพร   มีนะนันทน ์ กรรมการ 
๑.๘๒ นายธวัชชัย สู่เพ่ือน กรรมการ 
ฝา่ยแขกผู้มีเกียรติภายในอาคาร วันจันทร์ท่ี ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบหลัง 
๑.๘๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน ์ กรรมการ 
๑.๘๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 
๑.๘๕ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย ์ ทับหิรัญรักษ์ กรรมการ 
๑.๘๖ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา กรรมการ 
๑.๘๗ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา   น้อยจันทร ์ กรรมการ 
๑.๘๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิ ต๊ะปินตา กรรมการ 
๑.๘๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา กรรมการ 
๑.๙๐ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พลัง   วงษ์ธนสุภรณ์ กรรมการ 
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๑.๙๑ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   มณีวัฒนา กรรมการ 
๑.๙๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร ์ กรรมการ 
๑.๙๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.พรพรรณ วรสีหะ กรรมการ 
๑.๙๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริร ี กรรมการ 
๑.๙๕ อาจารย์ ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาต ิ กรรมการ 
๑.๙๖ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ดร.ธวัชชัย กมลธรรม กรรมการ 
๑.๙๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน ์ กรรมการ 
๑.๙๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ ์ กรรมการ 
๑.๙๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บญุศร ี กิตติโชติพาณิชย ์ กรรมการ 
๑.๑๐๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน กรรมการ 
๑.๑๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย ์ อรรถารส กรรมการ 
๑.๑๐๒ อาจารย์ ดร.อุดมพร ยิ่งไพบูลย์สุข กรรมการ 
๑.๑๐๓ อาจารย์ ดร.มัณทนาวด ี เมธาพัฒนะ กรรมการ 
๑.๑๐๔ อาจารย์ ดร.ลักษณ์วิรุฬม์ โชติศิร ิ กรรมการ 
๑.๑๐๕ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ กรรมการ 
๑.๑๐๖ อาจารย์ ดร.กนิษฐ ์ โง้วศิร ิ กรรมการ 
๑.๑๐๗ อาจารย์ ดร.กรรณิกา เจิมเทียนชัย กรรมการ 
๑.๑๐๘ อาจารย์ ดร.กาญจนา เกียรติกานนท์ กรรมการ 
๑.๑๐๙ อาจารย์ ดร.วิริยา  บุญมาเลิศ กรรมการ 
๑.๑๑๐ อาจารย์ ดร.ธันย์  ชัยทร กรรมการ 
๑.๑๑๑ อาจารย์ ดร.ชิตพงษ์  อัยสานนท์ กรรมการ 
๑.๑๑๒ อาจารย์ ดร.ชณิชา  หมอยาด ี กรรมการ 
๑.๑๑๓ อาจารย์ ดร.ปัจจัย  อินทรน้อย กรรมการ 
๑.๑๑๔ อาจารย์สุวัฒน์  นวลขาว กรรมการ 
๑.๑๑๕ อาจารย์สุดารัตน์  พิมลรัตนกานต ์ กรรมการ 
๑.๑๑๖ อาจารย์วทัญญู  ชูภักตร ์ กรรมการ 
๑.๑๑๗ อาจารย์จัตตุรงค์  เพลินหัด กรรมการ 
๑.๑๑๘ อาจารย์อนุช  นามภิญโญ กรรมการ 
๑.๑๑๙ อาจารย์พรเกียรติ  ภักดีวงศ์เทพ กรรมการ 
๑.๑๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์   พจนจารุวิทย ์ กรรมการ 
๑.๑๒๑ อาจารย์ลดาพร   พิทักษ์ กรรมการ 
๑.๑๒๒ อาจารย์ ดร.พิทยา  กลองกระโทก กรรมการ 
๑.๑๒๓ อาจารย์พัชราภรณ์   เลขยันต ์ กรรมการ 
๑.๑๒๔ อาจารย์พิชามณต์   ชาญสุไชย กรรมการ 
๑.๑๒๕ อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ   ธนากิจบริสุทธิ ์ กรรมการ 
๑.๑๒๖ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ   พรหมมา กรรมการ 
๑.๑๒๗ อาจารย์ ดร.ขวัญชล   หัสโยธิน กรรมการ 
๑.๑๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ศรีปริญญา  ธูปกระจ่าง กรรมการ 
๑.๑๒๙ อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร กรรมการ 
๑.๑๓๐ อาจารย์ ดร.พลอยทราย โอฮาม่า กรรมการ 
๑.๑๓๑ อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป กรรมการ 



๕ 

 

๑.๑๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พล.ต.ท.ดร.ณรงค์ กุลนิเทศ กรรมการ 
๑.๑๓๓ อาจารย์ ดร.พอด ี สุขพันธ ์ กรรมการ 
๑.๑๓๔ อาจารย์ ดร.กฤศ ฉายแสงเดือน กรรมการ 
๑.๑๓๕ อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุก กรรมการ 
๑.๑๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย ์ จะสุวรรณ์ กรรมการ 
๑.๑๓๗ อาจารย์ ดร.สุดาวรรณ สมใจ กรรมการ 
๑.๑๓๘ อาจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ กรรมการ 
๑.๑๓๙ อาจารย์ พล.ต.ท.ดร.สัณฐาน ชยนนท์ กรรมการ 
๑.๑๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีป พรหมอยู ่ กรรมการ 
๑.๑๔๑ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ บุญยิ่ง กรรมการ 
๑.๑๔๒ อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ ์ วุฒิวรดิษฐ ์ กรรมการ 
๑.๑๔๓ อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ์ เกิดวิชัย กรรมการ 
๑.๑๔๔ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน กรรมการ 
๑.๑๔๕ อาจารย์ ดร.อนุชิต กุลวานิช กรรมการ 
๑.๑๔๖ อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย กรรมการ 
๑.๑๔๗ อาจารย์สิริพร   มีนะนันทน ์ กรรมการ 
ฝา่ยแขกผู้มีเกียรติภายในอาคาร วันอังคารท่ี ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบแรก 
๑.๑๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันทน ์ กรรมการ 
๑.๑๔๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ ์ กรรมการ 
๑.๑๕๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย ์ ทับหิรัญรักษ์ กรรมการ 
๑.๑๕๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขํา กรรมการ 
๑.๑๕๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา   น้อยจันทร ์ กรรมการ 
๑.๑๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิ ต๊ะปินตา กรรมการ 
๑.๑๕๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา กรรมการ 
๑.๑๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง   วงษ์ธนสุภรณ์ กรรมการ 
๑.๑๕๖ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   มณีวัฒนา กรรมการ 
๑.๑๕๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร ์ กรรมการ 
๑.๑๕๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์(พิเศษ) ดร.พรพรรณ วรสีหะ กรรมการ 
๑.๑๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรองทอง  ไคริร ี กรรมการ 
๑.๑๖๐ อาจารย์ ดร.นิรชราภา  ทองธรรมชาต ิ กรรมการ 
๑.๑๖๑ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ดร.ธวัชชัย กมลธรรม กรรมการ 
๑.๑๖๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  เวสน ์ กรรมการ 
๑.๑๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ ์ กรรมการ 
๑.๑๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพศาล กรรมการ 
๑.๑๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธิ์   ภูคําชะโนด กรรมการ 
๑.๑๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา   จันทราสา กรรมการ 
๑.๑๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา   พงษ์เพ็ง กรรมการ 
๑.๑๖๘ อาจารย์ ดร.จารุมน   หนูคง กรรมการ 
๑.๑๖๙ อาจารย์อภิสิทธิ์   รัตนาตรานุรักษ์ กรรมการ 
๑.๑๗๐ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์   คล้ายสังข์ กรรมการ 



๖ 

 

๑.๑๗๑ อาจารย์ชุติมา   คล้ายสังข์ กรรมการ 
๑.๑๗๒ อาจารย์ฉัตรฉวี   คงด ี กรรมการ 
๑.๑๗๓ อาจารย์สิริพร   มีนะนันทน ์ กรรมการ 
๑.๑๗๔ อาจารย์พัทธนันท์  หิรัญฤทธิกร กรรมการ 
๑.๑๗๕ อาจารย์สุวิมล   อาภาผล กรรมการ 
๑.๑๗๖ อาจารย์กัญภัส   อู่ตะเภา กรรมการ 
๑.๑๗๗ อาจารย์ ดร.เอกพล   เธียรถาวร กรรมการ 
๑.๑๗๘ อาจารย์อิสรี   ไพเราะ กรรมการ 
๑.๑๗๙ อาจารย์ ดร.สาวิตรี   สุวรรณโณ กรรมการ 
๑.๑๘๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ   แสวงกุล กรรมการ 
๑.๑๘๑ อาจารย์สมทบ   แก้วเชื้อ กรรมการ 
๑.๑๘๒ อาจารย์สุภาภรณ์   วิมลชัยฤกษ์ กรรมการ 
๑.๑๘๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ   ศักดิ์ศิริฤทัย กรรมการ 
๑.๑๘๔ อาจารย์ ดร.พงศวีร์   สุภานนท์ กรรมการ 
๑.๑๘๕ นายธวัชชัย สู่เพ่ือน กรรมการ 
๑.๑๘๖ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   คณะกรรมการฝ่ายแขกผู้มีเกียรติ  ปฏิบัติหน้าท่ีเข้านั่งเพ่ือเป็นเกียรติในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒   
ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

 ๒. คณะกรรมการฝ่ายสาธิต  ฝึกซ้อมบัณฑิต และนักศึกษาต้นแบบ  (ดูแลเรื่องการฝึกซ้อม
บัณฑิตกลุ่มใหญ่ ในระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ และ ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) 
๒.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน 
๒.๒ รองศาสตราจารย์สมศักดิ ์ บัวรอด รองประธาน 
๒.๓ อาจารย์ศากุล  เมืองสาคร รองประธาน 
๒.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รเมษฐ์   แสงอ่อน รองประธาน 
๒.๕ อาจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ รองประธาน 
๒.๖ อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์  รัตนชยัวงศ์ รองประธาน 
๒.๗ อาจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศร ี รองประธาน 
๒.๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สิทธิชยั  ธรรมเสน่ห ์ รองประธาน 
๒.๙ อาจารย์ ดร.ชินวัฒน ์  ศาสนนันทน ์ กรรมการ 
๒.๑๐ นายรวีโรจน ์  สิงห์ลําพอง กรรมการ 
๒.๑๑ อาจารย์กฤติกา  ผลเกิด กรรมการ 
๒.๑๒ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แซ่ลี ้ กรรมการ 
๒.๑๓ อาจารย์ธนขวัญ  บุษบัน กรรมการ 
๒.๑๔ อาจารย์ ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร กรรมการ 
๒.๑๕ อาจารย ์ดร.สมศักดิ ์  คล้ายสังข์ กรรมการ 
๒.๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธสิมัย โสพันธ ์ กรรมการ 



๗ 

 

๒.๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา  วศินารมณ์ กรรมการ 
๒.๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์   วรรณด ี กรรมการ 
๒.๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  ศุนาลัย กรรมการ 
๒.๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา  หิรัญยวา กรรมการ 
๒.๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารว ี บุตรบํารุง กรรมการ 
๒.๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารยด์นยา  ด่านสวัสดิ ์ กรรมการ 
๒.๒๓ อาจารย ์ดร.ปรีชญา  ครูเกษตร กรรมการ 
๒.๒๔ อาจารย์ ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล กรรมการ 
๒.๒๕ อาจารย์สุภัทรา  ลูกรักษ์ กรรมการ 
๒.๒๖ อาจารย์ภัคคพร  พิมสาร กรรมการ 
๒.๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารยว์นศักดิ์    ผดุงเศรษฐกิจ กรรมการ 
๒.๒๘ อาจารย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย กรรมการ 
๒.๒๙ อาจารย ์ดร.สุพัตรา ปราณี กรรมการ 
๒.๓๐ อาจารย์กรรนภัทร กันแก้ว กรรมการ 
๒.๓๑ อาจารย์รติพัทธ ์ ศิริพงษ์ กรรมการ 
๒.๓๒ อาจารย์จันทรรัตน ์ ม่ันวิเชียร กรรมการ 
๒.๓๓ อาจารย์ ดร.ธันย ์ ชัยทร กรรมการ 
๒.๓๔ อาจารย์ ดร.ทักษิณา บุญบุตร กรรมการ 
๒.๓๕ อาจารยส์ุพัตรา  กาญจโนภาส กรรมการ 
๒.๓๖ อาจารย ์ดร.ภัทรวิทย ์ อยู่วัฒนะ กรรมการ 
๒.๓๗ อาจารย์สุริยันต์  จันทร์สว่าง กรรมการ 
๒.๓๘ อาจารย์จันทิมา  หวังสมโชค กรรมการ 
๒.๓๙ อาจารย์วิชุดา  ขุนหน ู กรรมการ 
๒.๔๐ อาจารย์ ดร.จารุมน  หนูคง  กรรมการ 
๒.๔๑ อาจารย์เทพลักษณ์ โกมลวณิช กรรมการ 
๒.๔๒ นายนิพนธ ์ ชัยพฤกษทล กรรมการ 
๒.๔๓ นายอภิรัตน ์ เนาว์สุวรรณ กรรมการ 
๒.๔๔ นางสาวสุจินันท์ จงอาร ี กรรมการ 
๒.๔๕ นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ ์ กรรมการ 
๒.๔๖ นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุด ี กรรมการ 
๒.๔๗ นางสาวภุมรินทร ์ ส่งสัมพันธ์สกุล กรรมการ 
๒.๔๘ นางสาวอัญชล ี กันจ ู กรรมการ 
๒.๔๙ นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ กรรมการ 
๒.๕๐ นายพานิชย ์ อุทิตะสาร กรรมการ 
๒.๕๑ นางจันทร์ที อัตพุฒ กรรมการ 
๒.๕๒ นายไผท ฉายาบัตร กรรมการ 
๒.๕๓ นางสาวพจนีย ์ อนุศร ี กรรมการ 
๒.๕๔ นางสาววาสนา พงษ์วิลัย กรรมการ 
๒.๕๕ นางสาวทัศนีย ์ พลกล้า กรรมการ 



๘ 

 

๒.๕๖ นางสาวสุวิมล เทพนม กรรมการ 
๒.๕๗ นางสาวณิชาภา สุวรรณยุหะ กรรมการ 
๒.๕๘ นายยงยุทธ พัฒนสุขกุล กรรมการ 
๒.๕๙ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการ 
๒.๖๐ นายพีระ เล็กเจริญ กรรมการ 
๒.๖๑ นายพิพัฒน ์ ปิยะพงศ์เดชา กรรมการ 
๒.๖๒ นางสาวกังสดาร แตงน้อย กรรมการ 
๒.๖๓ นางสาวรุ่งรัตน ์ พัฒนกลั่น กรรมการ 
๒.๖๔ นายทูลไชย คร้ามสิทธิ ์ กรรมการ 
๒.๖๕ นายปัญญา อักโข กรรมการ 
๒.๖๖ นางสาวภาวด ี โตโสภณ กรรมการ 
๒.๖๗ นายอรรถพล เทิดขวัญชัย กรรมการ 
๒.๖๘ นายสิทธิศักดิ ์  ก่ิงจันมน กรรมการ 
๒.๖๙ นายสุทธญาณ์  ชุ่มเชื้อ กรรมการ 
๒.๗๐ นางสาวศิริกร   อยู่ยง กรรมการ 
๒.๗๑ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าท่ี 
 ๑. ดําเนินการประชุม  คัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ และฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ ใน
ระหว่างวันท่ี ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ  ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา  
ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๒. ดําเนินการสาธิตและฝึกซ้อมบัณฑิต การแนะนําในเรื่องท่ีบัณฑิตควรทราบและดูแล
การฝึกซ้อมบัณฑิต ในระหว่างการฝึกซ้อมย่อย ในวันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแตเ่วลา ๑๒.๓๐–๑๘.๐๐ น. 
 ๓. ดําเนินการสาธิตการฝึกซ้อมรวมกลุ่มใหญ่  ในระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
สวนสุนันทา   
 

 ๓. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต   
  ( แยกตามจุดซ้อมย่อย ในระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) 

๓.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน 
๓.๒ รองศาสตราจารย์สมศักดิ ์ บัวรอด รองประธาน 
๓.๓ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ กรรมการ 
๓.๔ นายรวีโรจน ์  สิงห์ลําพอง กรรมการ 
๓.๕ นายนิพนธ ์ ชัยพฤกษทล กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  
จุดท่ี  ๑ หอประชุมสุนันทานุสรณ ์ บัณฑิตจํานวน ๔๗๓  คน 
๓.๖ อาจารย์ภาณุวัฒน ์ ศิวะสกุลราช หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัชยศ จําปาหวาย กรรมการ 
๓.๘ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน ์ จิวพานิชย ์ กรรมการ 
๓.๙ อาจารย์ ดร.สุดารัตน ์ ศรีมา กรรมการ 



๙ 

 

๓.๑๐ อาจารย์ ดร.เจษฎา ราษฎร์นิยม กรรมการ 
๓.๑๑ อาจารย์เอกภพ อินทรภู ่ กรรมการ 
๓.๑๒ อาจารย์ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล กรรมการ 
๓.๑๓ อาจารย์วีรพจน ์ รัตนวาร กรรมการ 
๓.๑๔ อาจารย์สิริอร จุลทรัพย ์ กรรมการ 
๓.๑๕ อาจารย์เพียงฤทัย พุฒิคุณเกษม กรรมการ 
๓.๑๖ อาจารย์ชนากร ปรีชา กรรมการ 
๓.๑๗ อาจารย์ฤทัยวรรณ ปานชา กรรมการ 
๓.๑๘ นางรวินันท์ พระยาน้อย กรรมการ 
๓.๑๙ นางสาวปรารถนา บัวดิศ กรรมการ 
๓.๒๐ นางสาวไสวรินทร ์ มูลจันทร์หอม กรรมการ 
๓.๒๑ นางสาวธิดารัตน ์ โชคนาคะวโร กรรมการ 
๓.๒๒ นางสาวภาสพิชญ ์ จันทโชต ิ กรรมการ 
๓.๒๓ นางสาวกัลยา สายประสิทธิ ์ กรรมการ 
๓.๒๔ นางศรารัตน ์ เพ่ิมญาต ิ กรรมการ 
๓.๒๕ นายหัสถชัย นวนประสงค์ กรรมการ 
๓.๒๖ นางสาวมณีเนตร รวมภักด ี กรรมการ 
๓.๒๗ นางสาวภัทรพร หัสด ี กรรมการ 
๓.๒๘ นางสาวเมศิน ี อยู่ยั่งยืน กรรมการ 
๓.๒๙ นายจิรัษดิธร มุกดาเพชร กรรมการ 
จุดท่ี  ๒ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๔ จํานวนบัณฑิต ๕๐๐ คน 
๓.๓๐ อาจารย์ธนขวัญ      บุษบัน หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๑ อาจารยก์านต์ชนา   สิทธิ์เหล่าถาวร กรรมการ 
๓.๓๒ อาจารยส์กุลตรา     คํ้าช ู กรรมการ 
๓.๓๓ อาจารยด์ุสิต          บุหลัน กรรมการ 
๓.๓๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจิตรา       จอมศร ี กรรมการ 
๓.๓๕ อาจารย์ ดร.ดุลยวิทย ์  ปรางชุมพล กรรมการ 
๓.๓๖ อาจารย์ ดร.ศันสนีย์   แสนศิริพันธ ์ กรรมการ 
๓.๓๗ อาจารยณ์รัล        ลือวรศิริกุล กรรมการ 
๓.๓๘ อาจารยกั์ญญา      บวรโชคชัย กรรมการ 
๓.๓๙ อาจารย์สมฤด ี    พงษ์เสนา กรรมการ 
๓.๔๐ อาจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์   สิริวัฒนรัชต ์ กรรมการ 
๓.๔๑ อาจารยน์ภดล     แช่มช้อย กรรมการ 
๓.๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  นามวงษ์ กรรมการ 
๓.๔๓ อาจารย์ ดร.คณิตดา   ทองขาว กรรมการ 
๓.๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร     ผ่อนผัน กรรมการ 
๓.๔๕ อาจารย์ ดร.พรรณทิพย์  กาหย ี กรรมการ 
๓.๔๖ อาจารย์ ดร.ปัญชลี   พัฒนิบูลย ์ กรรมการ 
๓.๔๗ อาจารย์ ดร.ชูสิทธิ ์  หงษ์กุลทรัพย ์ กรรมการ 



๑๐ 

 

๓.๔๘ อาจารย์ศิริรัตน์     พักปากน้ํา กรรมการ 
๓.๔๙ อาจารย์ ดร.สาริสา   ปิ่นคํา กรรมการ 
๓.๕๐ อาจารย์ ดร.ไพลิน   ชยาภัม กรรมการ 
๓.๕๑ นายไกรวุธ       สุขสวาง กรรมการ 
๓.๕๒ นางสาวสวาท     พินิจผล กรรมการ 
๓.๕๓ นางสาวทิวา    ศักดิ์ศร ี กรรมการ 
๓.๕๔ นางสาวทัศนียา   มีเปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๓ ห้องประชุมช่อแก้ว จํานวนบัณฑิต ๑๔๔ คน 
๓.๕๕ อาจารย์ ดร.ชินวัฒน์    ศาสนนันทน ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๕๖ อาจารย์ ดร.จิตรลดา    ชูมี กรรมการ 
๓.๕๗ อาจารย์จิราพร      วีณุตตรานนท์ กรรมการ 
๓.๕๘ อาจารย์ธิดารัตน ์     แสนพรม กรรมการ 
๓.๕๙ อาจารย์ ดร.กิตติคุณ   มีทองจันทร ์ กรรมการ 
๓.๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิศานาถ     เตชะเพชรไพบูลย ์ กรรมการ 
๓.๖๑ อาจารยภ์าณุพล    รัตนปนัดดา กรรมการ 
๓.๖๒ อาจารย์สุนิสา     ราชิวงค์ กรรมการ 
๓.๖๓ อาจารย์ ดร.นฤมล    บุญม่ัน กรรมการ 
๓.๖๔ นายศุภพล    คําชื่น กรรมการ 
๓.๖๕ นางสาวเมลาน ี   อุระสนิท กรรมการ 
๓.๖๖ นางสาวอริสรา    สิทธิศักดิ ์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๔  ห้องเรียน  ๔๗๐๑ จํานวนบัณฑิต ๑๕๐ คน  
๓.๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๖๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ ์  รัตนาวะดี กรรมการ 
๓.๖๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิบูล   ไวจิตรกรรม กรรมการ 
๓.๗๐ อาจารย์ ดร.ไสว ศิริทองถาวร กรรมการ 
๓.๗๑ อาจารยข์วัญเรือน   รัศมี กรรมการ 
๓.๗๒ อาจารยศุ์ภโชค สนธิไชย กรรมการ 
๓.๗๓ อาจารยจ์ิรวุฒ ิ  ด้วงอินทร์ กรรมการ 
๓.๗๔ อาจารยข์วญัใจ   สุขก้อน  กรรมการ 
๓.๗๕ อาจารยส์ุภัทรา   ลูกรักษ์ กรรมการ 
๓.๗๖ อาจารยอ์ภิรักษ์   ธิตินฤมิต กรรมการ 
๓.๗๗ อาจารยณั์ฐิดา   จันหอม กรรมการ 
๓.๗๘ อาจารยณ์รงค์ ณรงค์รัตน์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๕  ห้องเรยีน  ๔๗๑๑ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๗๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ฤด ี  นิยมรัตน ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๘๐ อาจารยท์ศพร   นาคย้อย กรรมการ 
๓.๘๑ อาจารยพิ์ชา ศรีพระจันทร์ กรรมการ 
๓.๘๒ อาจารยธ์นภรณ์   พันธุ์ปรีชารัตน ์ กรรมการ 
๓.๘๓ อาจารยจ์ิติมา   เสือทอง กรรมการ 



๑๑ 

 

๓.๘๔ อาจารยช์ุติพงค์   เนียมทอง   กรรมการ 
๓.๘๕ อาจารยว์ิสุทธิ ์  ศิริพรนพคุณ กรรมการ 
๓.๘๖ อาจารยธ์รรมรักษ์    ศรีมารุต กรรมการ 
๓.๘๗ อาจารยน์ราทัศน์ ประมวลสุข กรรมการ 
๓.๘๘ อาจารยป์ริณัฐ   แซ่หวุ่น กรรมการ 
จุดท่ี  ๖ ห้องเรียน  ๔๗๓๓ จํานวนบัณฑิต ๔๐ คน 
๓.๘๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิสมัย   โสพันธ ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม  
๓.๙๐ อาจารยก์ฤษกร อินต๊ะวิชัย กรรมการ 
๓.๙๑ อาจารยด์วงใจ ลิ้มศักดิ์ศร ี กรรมการ 
๓.๙๒ อาจารยป์ิยะวรรค์   ปิ่นแก้ว กรรมการ 
๓.๙๓ อาจารยจ์ิตราวดี   รุ่งอินทร์  กันกา กรรมการ 
จุดท่ี  ๗ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๕ จํานวนบัณฑิต ๑๑๘ คน 
๓.๙๔ อาจารย์ ดร.พรรณี  โรจนเบญกุล หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๙๕ อาจารย์ ดร.วรรณวิมล  เมฆวิมล ก่ิงแก้ว กรรมการ 
๓.๙๖ อาจารย์ ดร.ณัษฐา  กิจประเทือง กรรมการ 
๓.๙๗ อาจารย์ธรรมศักดิ์  สายแก้ว กรรมการ 
๓.๙๘ อาจารย์สุรีย์วรรณ  สีลาดเลา กรรมการ 
๓.๙๙ อาจารย์จิรวัฒน์  สุดสวาท กรรมการ 
๓.๑๐๐ อาจารย์ณัฐสินี  แสนสุข กรรมการ 
๓.๑๐๑ อาจารย์นรินทร์  กากะทุม กรรมการ 
๓.๑๐๒ อาจารย์กิตติศักดิ์  แคล้วจันทร์สุข กรรมการ 
๓.๑๐๓ อาจารย์แสงสิทธิ์  กฤษฎ ี กรรมการ 
จุดท่ี  ๘ ห้องเรียน  ๔๗๑๒ จํานวนบัณฑิต ๒๙ คน 
๓.๑๐๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัย   หม่ันคติธรรม หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๐๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ   ขวัญปาน กรรมการ 
๓.๑๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร   อารีรัชชกุล กรรมการ 
จุดท่ี  ๙ โรงละครคณะศิลปะกรรมศาสตร ์ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๑๐๗ อาจารย์ศากุล      เมืองสาคร หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๐๘ อาจารย์รติพัทธ์    ศิริพงษ์ กรรมการ 
๓.๑๐๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณิศา   วศินารมณ์ กรรมการ 
๓.๑๑๐ อาจารย์สิรัชชา    สําลีทอง กรรมการ 
๓.๑๑๑ อาจารย์ ดร.เตือนตา  พรมุตตาวรงค์ กรรมการ 
๓.๑๑๒ อาจารยอ์วัสดากานต์  ภูมี กรรมการ 
๓.๑๑๓ อาจารย์ปราโมทย์       เท่ียงตรง กรรมการ 
๓.๑๑๔ นางสาวอรกานต์จิตต์   สุขอ่ิมเจริญ กรรมการ 
๓.๑๑๕ นางสาววิศิษฐา    จินดาลัทธ กรรมการ 
๓.๑๑๖ นายรัฐธีย์   โชติจันทร ์ กรรมการ 

 
 



๑๒ 

 

จุดท่ี  ๑๐ ลานแสดงผลงานช้ันใต้ดินอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ จํานวนบัณฑิต ๑๑๗ คน 
๓.๑๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนศักดิ์   ผดุงเศรษฐกิจ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๑๘ อาจารย์ภัคคพร    พิมสาร กรรมการ 
๓.๑๑๙ อาจารย์ ดร. ฟาริดา   วิรุฬหผล กรรมการ 
๓.๑๒๐ อาจารย์ภาณุวัฒน ์  กาหลิบ กรรมการ 
๓.๑๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล   สังวาลเพ็ชร กรรมการ 
๓.๑๒๒ อาจารย์คณิน   ไพรวันรัตน ์ กรรมการ 
๓.๑๒๓ อาจารย์ณัฐสุรี   เตชะวิริยะทวีสิน กรรมการ 
๓.๑๒๔ อาจารย์จารุวรรณ   เมืองขวา กรรมการ 
๓.๑๒๕ นางสาวปาริฉัตร   จันทร์นวล กรรมการ 
๓.๑๒๖ นางสาวกัญญาณัฐ   จินพละ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๑ ห้องประชุมนิภานภดล จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๑๒๗ อาจารย์ ดร.จารุมน   หนูคง หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๒๘ อาจารย์วรรณรัตน์   บรรจงเขียน กรรมการ 
๓.๑๒๙ อาจารย์ณัฐภัทร   แก้วรัตนภัทร ์ กรรมการ 
๓.๑๓๐ อาจารย์ภาชญา   เชี่ยวชาญ กรรมการ 
๓.๑๓๑ อาจารย์ณัฐชา  วัฒนประภา กรรมการ 
๓.๑๓๒ อาจารย์ธนากร   อุยพานิชย ์ กรรมการ 
๓.๑๓๓ อาจารย์พรพิสิทธิ์   เลี้ยงอยู ่ กรรมการ 
๓.๑๓๔ อาจารย์ทัศนันท์   ชูโตศร ี กรรมการ 
๓.๑๓๕ นางสาวนริสา   รวดเร็ว กรรมการ 
๓.๑๓๖ นางสาวเอมอร   ตอโมกข์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๒ ห้องเรียน  ๓๕๔๖ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๑๓๗ อาจารย์ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา   ปาละปิน หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๓๘ ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ูสิทธิ์   ภูคําชะโนด กรรมการ 
๓.๑๓๙ อาจารย์ ดร.วาสนา   สุรีย์เดชะกุล กรรมการ 
๓.๑๔๐ อาจารย์ ดร.สุวรรณฤทธิ์   วงศ์ชอุ่ม กรรมการ 
๓.๑๔๑ อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์   วัฒนา กรรมการ 
๓.๑๔๒ อาจารย์ ดร.อาริยา   ภูร่ะหงษ์ กรรมการ 
๓.๑๔๓ อาจารย์ณยศ   กุลพานิช กรรมการ 
๓.๑๔๔ อาจารย์คธาวุฒิ   ไวยสุศร ี กรรมการ 
๓.๑๔๕ อาจารย์ ดร.สุวิทย ์  คงสงค์ กรรมการ 
๓.๑๔๖ นางสาวสุรีย์พร   สร้อยทอง กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๓ ห้องเรียน  ๓๕๕๕ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๑๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารยฉ์ันทัช   วรรณถนอม หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๔๘ อาจารย์สุจิตรา   ริมดุสิต กรรมการ 
๓.๑๔๙ อาจารย์ชิดชม กันจุฬา กรรมการ 
๓.๑๕๐ อาจารย์ ดร.รัมภาภัค   ฤกษ์วีระวัฒนา กรรมการ 
๓.๑๕๑ อาจารย์บัว   ศรีคช กรรมการ 



๑๓ 

 

๓.๑๕๒ อาจารย์กมลลักษณ์   โพธิ์พันธุ ์ กรรมการ 
๓.๑๕๓ อาจารย์ชลลดา   ชวูวณิชชานนท์ กรรมการ 
๓.๑๕๔ อาจารย์ปานฤทัย   เห่งพุ่ม กรรมการ 
๓.๑๕๕ นายจตุพร   ผั้วผดุง กรรมการ 
๓.๑๕๖ นายเกียรติยศ   ล้อทองสมุทร กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๔ ห้องเรียน  ๓๕๖๗ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๑๕๗ อาจารย์เนตรนภา   เหลืองสะอาด หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๕๘ อาจารย์พิมนภัทร์   พันทนา กรรมการ 
๓.๑๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิสา   ฤทธิชัยฤกษ์ กรรมการ 
๓.๑๖๐ อาจารย ์ดร.สริตา   พันธ์เทียน กรรมการ 
๓.๑๖๑ อาจารย์โสภาวรรณ   ตรีสุวรรณ์ กรรมการ 
๓.๑๖๒ อาจารย์นรินทร์   ยืนทน กรรมการ 
๓.๑๖๓ อาจารย์อรนพัฒน์   เหมือนเผ่าพงษ์ กรรมการ 
๓.๑๖๔ นายอรรถกฤต   จันทร กรรมการ 
๓.๑๖๕ นายพเยาว์   นุ่มเรืองรัน กรรมการ 
๓.๑๖๖ นางสาวสุภาวด ี เรืองสังข์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๕ ห้องเรียน  ๓๕๔๕ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๑๖๗ อาจารย์จันทิมา   หวังสมโชค หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๖๘ อาจารย์จินต์จิรา   บุญชูตระกูล กรรมการ 
๓.๑๖๙ อาจารย์สุณัฐา   กรุดทอง กรรมการ 
๓.๑๗๐ อาจารย์ปทิตตา   อัคราธนกุล กรรมการ 
๓.๑๗๑ อาจารย์อังค์วรา  เหลืองนภา กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๖ ห้องเรียน  ๓๕๔๔ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๑๗๒ อาจารย์กฤติกา   ผลเกิด หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๗๓ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์   แซ่ลี ้ กรรมการ 
๓.๑๗๔ อาจารย์ ดร.จิราภรณ์   อัจฉริยประสิทธิ ์ กรรมการ 
๓.๑๗๕ อาจารย์นพวรรณ   งามรุ่งโรจน ์ กรรมการ 
๓.๑๗๖ นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๗ ห้องเรียน  ๓๕๔๓ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๑๗๗ อาจารยอั์งคณา   สุขวิเศษ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารยด์นยา   ด่านสวัสดิ ์ กรรมการ 
๓.๑๗๙ อาจารยว์ิชุดา   ขุนหน ู กรรมการ 
๓.๑๘๐ อาจารยว์ิภาวรรณ   ถ่ินจันทร ์ กรรมการ 
๓.๑๘๑ นายวุฒิพงศ์   เนียมบุญ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๘ ห้องเรียน  ๓๕๔๒ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๑๘๒ อาจารย์ไพลิน  กลิ่นเกสร หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๘๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารยเ์ปรมวดี  ณ นครพนม กรรมการ 
๓.๑๘๔ อาจารย์เธียรชัย   หลิมเจริญ กรรมการ 
๓.๑๘๕ อาจารย์ฤดีมาส   รอดสุข กรรมการ 
๓.๑๘๖ อาจารย์วิรุตม์    อินทร์ชูรันต ์ กรรมการ 



๑๔ 

 

จุดท่ี  ๑๙ ห้องเรียน  ๓๕๔๑ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๑๘๗ อาจารย์กณินันท์   โภชณงค์ หัวหน้าชดุฝึกซ้อม 
๓.๑๘๘ อาจารย์จีรนันท์   แสงศรีจันทร ์ กรรมการ 
๓.๑๘๙ อาจารย์ฤดี   เอ่ียมเรืองพร กรรมการ 
๓.๑๙๐ อาจารย์ว่าท่ี ร.ต.ดร.เกรียงไกร   กองเส็ง กรรมการ 
๓.๑๙๑ อาจารย์ ดร.ชนิชา   คิดประเสริฐ กรรมการ 
จุดท่ี  ๒๐ ห้องเรียน  ๓๕๕๒/๑ จํานวนบัณฑิต ๔๑ คน 
๓.๑๙๒ อาจารย์บุญวัฒน์   สว่างวงศ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๙๓ อาจารย์ดวงพร   แสงทอง กรรมการ 
๓.๑๙๔ อาจารย์รพีพัฒน์   จันทนินทร กรรมการ 
๓.๑๙๕ นางสาวจิราพร   ฮามวงศ์ กรรมการ 
๓.๑๙๖ นายไพรัช   ศิริวัฒนาพิศาล กรรมการ 
จุดท่ี  ๒๑ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๓ จํานวนบัณฑิต ๒๑๖ คน 
๓.๑๙๗ อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย ์ อยู่วัฒนะ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๑๙๘ อาจารย์ศาลิษา เหมพันธ ์ กรรมการ 
๓.๑๙๙ อาจารย์พีรันธร แสนสุข กรรมการ 
๓.๒๐๐ อาจารย์พรรณนลิน สัชณุกร กรรมการ 
๓.๒๐๑ อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ ์ วุฒิวรดิษฐ ์ กรรมการ 
๓.๒๐๒ อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร กรรมการ 
๓.๒๐๓ อาจารย์ธวัช พุ่มดารา กรรมการ 
๓.๒๐๔ อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง กรรมการ 
๓.๒๐๕ อาจารย์วีระพล วงศ์ประเสริฐ กรรมการ 
๓.๒๐๖ อาจารย์เอกณรงค์ วรสีหะ กรรมการ 
๓.๒๐๗ อาจารย์นิยม สุวรรณเดช กรรมการ 
๓.๒๐๘ อาจารย์เย็นจิตร คงปาน กรรมการ 
๓.๒๐๙ อาจารย์อรพรรณ เดชา กรรมการ 
๓.๒๑๐ อาจารย์กรีฑา คลังแสง กรรมการ 
๓.๒๑๑ อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร กรรมการ 
๓.๒๑๒ อาจารย์อนุชิต กุลวานิช กรรมการ 
๓.๒๑๓ นางสาวดวงกมล สุรพิพิธ กรรมการ 
๓.๒๑๔ นางสาววาสนา อ้นป้วม กรรมการ 
๓.๒๑๕ นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน ์ กรรมการ 
๓.๒๑๖ นายจเร นาคทองอินทร ์ กรรมการ 
คณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
จุดท่ี  ๑ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๕ บัณฑิตจํานวน ๙๕  คน 
๓.๒๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช      เชาว์ปรีชา หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารยก์าญจนา  ศิริเจริญวงศ์ กรรมการ 
๓.๒๑๙ อาจารย์ ดร.กนิษฐ ์ โง้วศิร ิ กรรมการ 
๓.๒๒๐ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ กรรมการ 



๑๕ 

 

๓.๒๒๑ อาจารย์จิราพร รักการ กรรมการ 
๓.๒๒๒ อาจารย์อภิญญา      กุลทะเล กรรมการ 
๓.๒๒๓ อาจารย์สุรางค์      เชื้อวณิชชากร กรรมการ 
๓.๒๒๔ อาจารย์วิภากร      สอนสนาม กรรมการ 
๓.๒๒๕ อาจารย์ศุภลักษณ์      พ้ืนทอง กรรมการ 
๓.๒๒๖ อาจารย์ทินกร      ไชยสุข กรรมการ 
๓.๒๒๗ อาจารย์ธมลวรรณ      สุทธ ิ กรรมการ 
จุดท่ี  ๒ ห้องเรียน  ๓๕๔๖ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๒๒๘ อาจารย์สัคพัศ   แสงฉาย หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๒๙ อาจารย ์ดร. ปารณีย์   ศรีแก้ว กรรมการ 
๓.๒๓๐ อาจารย ์ดร.ปกครอง   มณีโรจน ์ กรรมการ 
๓.๒๓๑ อาจารย ์ดร.พิมพ์ชนา   ศรีบุณยพรรัฐ กรรมการ 
๓.๒๓๒ อาจารย์มัทญา   พัชน ี กรรมการ 
๓.๒๓๓ อาจารย์กฤษณ์   วงษ์วิเศษธร กรรมการ 
๓.๒๓๔ นางสาวเอ้ืออารีย์   เวฬุวนารักษ์ กรรมการ 
๓.๒๓๕ นายธนบรรณ   วรุณธรรม กรรมการ 
๓.๒๓๖ นางสาวกัญญ์พัฑฒา   หงส์ภัทราจันทร ์ กรรมการ 
๓.๒๓๗ นายพีรพงศ์ โผแพ กรรมการ 
จุดท่ี  ๓ ห้องเรียน  ๓๕๕๕ จํานวนบัณฑิต ๙๓ คน 
๓.๒๓๘ อาจารยส์ันชัย   รัตนขวัญ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๓๙ อาจารย์หัชชากร   วงศ์สายัณห ์ กรรมการ 
๓.๒๔๐ อาจารย์อัยรวี   วีระพันธ์พงศ์ กรรมการ 
๓.๒๔๑ อาจารย์ ดร.มาธินี   คงสถิตย ์ กรรมการ 
๓.๒๔๒ อาจารย์พิจักษณ์   ภู่ตระกูล กรรมการ 
๓.๒๔๓ อาจารย ์ดร.มนทกานติ์   รอดคล้าย กรรมการ 
๓.๒๔๔ อาจารย์มารดารัตน์   สุขสง่า กรรมการ 
๓.๒๔๕ อาจารย์ศรัณย์   จิระพงษ์สุวรรณ กรรมการ 
๓.๒๔๖ นางสาวสุรีย์พร สร้อยทอง กรรมการ 
๓.๒๔๗ นายพเยาว ์ นุ่มเรืองรัน กรรมการ 
จุดท่ี  ๔  ห้องเรียน  ๓๕๖๗ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน  
๓.๒๔๘ อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย ์ อยู่วัฒนะ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๔๙ อาจารย์ ดร.พนิดา นิลอรุณ กรรมการ 
๓.๒๕๐ อาจารย์ชมภ ู สายเสมา กรรมการ 
๓.๒๕๑ อาจารย์พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม กรรมการ 
๓.๒๕๒ อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป ์ กรรมการ 
๓.๒๕๓ อาจารย์อนุรัตน ์ กําแหงหาญ กรรมการ 
๓.๒๕๔ อาจารย์นฤมล ชมโฉม กรรมการ 
๓.๒๕๕ อาจารย์เฉลิมพล ทัพซ้าย กรรมการ 
๓.๒๕๖ อาจารย์บริบูรณ์ ฉลอง กรรมการ 
๓.๒๕๗ นายจเร นาคทองอินทร ์ กรรมการ 



๑๖ 

 

จุดท่ี  ๕  ห้องเรียน  ๓๕๔๕ จํานวนบัณฑิต ๔๙ คน 
๓.๒๕๘ อาจารย์สถาปัตย ์ กิลาโส หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๕๙ อาจารย์พีรันธร แสงสง กรรมการ 
๓.๒๖๐ อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร กรรมการ 
๓.๒๖๑ นางสาวดวงกมล สุรพิสิธ กรรมการ 
จุดท่ี  ๖ ห้องเรียน  ๓๕๔๔ จํานวนบัณฑิต ๖๗ คน 
๓.๒๖๒ อาจารย ์ดร.กมลวรรณ   อยู่วัฒนะ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม  
๓.๒๖๓ อาจารย์ธนวัฒ   พิสิฐจิดา กรรมการ 
๓.๒๖๔ อาจารย์ชื่นชีวิน   ยิ้มเฟ่ือง กรรมการ 
๓.๒๖๕ อาจารย์ภาวิตา ค้าขาย กรรมการ 
๓.๒๖๖ อาจารย์สุรศักดิ์   มีบัว กรรมการ 
๓.๒๖๗ อาจารย์ไพบูลย ์ ขวัฒนกิจ กรรมการ 
๓.๒๖๘ อาจารย์ทัตตนันท์ คงลําธาร กรรมการ 
จุดท่ี  ๗ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๔ จํานวนบัณฑิต ๕๐๐ คน 
๓.๒๖๙ อาจารย์ ดร.ยุทธภูมิ   ธนากิจบริสุทธิ ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๗๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวิไล  ชยางกูร กรรมการ 
๓.๒๗๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภูมิ  แสวงกุล กรรมการ 
๓.๒๗๒ อาจารย์อภิชาต  กําภูมิประเสริฐ กรรมการ 
๓.๒๗๓ อาจารย์ ดร.พิทยา   กลองกระโทก กรรมการ 
๓.๒๗๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  ศักดิ์ศิริฤทัย กรรมการ 
๓.๒๗๕ อาจารย์ชุติมา  คล้ายสังข์ กรรมการ 
๓.๒๗๖ อาจารย์พรรณรังสี  อินทรพ์ยุง กรรมการ 
๓.๒๗๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนา  ศิริโชติบัณฑิต กรรมการ 
๓.๒๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมามนตร์  คุณรัตนาภรณ์ กรรมการ 
๓.๒๗๙ อาจารย์วรางคณา  จิตราภัณฑ์ กรรมการ 
๓.๒๘๐ อาจารย์จิรญา  โพธิเวชเทวัญ กรรมการ 
๓.๒๘๑ อาจารย์เทพ  เหมือนฟู กรรมการ 
๓.๒๘๒ อาจารย์ชัชรินทร์  ศาสตร์เสริม กรรมการ 
๓.๒๘๓ อาจารย์ ดร.อิทธิภูมิ   พรหมมา กรรมการ 
๓.๒๘๔  อาจารย์พัชราภรณ์  เลขยันต ์ กรรมการ 
๓.๒๘๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กวินพัฒน์  เลิศพงษ์มณี กรรมการ 
๓.๒๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาลดา  พรประเสริฐ กรรมการ 
๓.๒๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร  รุ่งสวรรค์โพธิ ์ กรรมการ 
๓.๒๘๘ อาจารย์พิชามณต์  ชาญสุไชย กรรมการ 
๓.๒๘๙ อาจารย์สุธา  พงศ์ถาวรภิญโญ กรรมการ 
๓.๒๙๐ อาจารย์พัทธนันท์  หิรัญฤทธิกร กรรมการ 
๓.๒๙๑ อาจารย์ ดร.ขวัญชล   หัสโยธิน กรรมการ 
๓.๒๙๒ Miss Catherine  Cosme Talawan กรรมการ 

 



๑๗ 

 

จุดท่ี  ๘ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ช้ัน ๓ จํานวนบัณฑิต ๒๔๖ คน 
๓.๒๙๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย  ธรรมเสน่ห ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๒๙๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยนต์ธร  สําเร็จกิจเจริญ กรรมการ 
๓.๒๙๕ อาจารย์สุพัตรา  กาญจโนภาส กรรมการ 
๓.๒๙๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา  สุวรรณนิพนธ ์ กรรมการ 
๓.๒๙๗ อาจารย์ ดร.ธงไชย  สุรินทร์วรางกูร กรรมการ 
๓.๒๙๘ อาจารย์ลดาพร  พิทักษ์ กรรมการ 
๓.๒๙๙ อาจารย์อาภาภรณ์  โพธิ์กระจ่าง กรรมการ 
๓.๓๐๐ อาจารย์รัศมี  รัตนอุบล กรรมการ 
๓.๓๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชารวี  บุตรบํารงุ กรรมการ 
๓.๓๐๒ รองศาสตราจารย์ ร.ต.อ.(หญิง) อรุณรุ่ง  วงศ์กังวาน กรรมการ 
๓.๓๐๓ รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎา  สังขมณี กรรมการ 
๓.๓๐๔ อาจารย์วิทยา  อินทรพิมล กรรมการ 
๓.๓๐๕ อาจารย์ส่งเสริม   วจีทองรัตนา กรรมการ 
๓.๓๐๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  พจนจารุวิทย ์ กรรมการ 
๓.๓๐๗ อาจารย์สุรางคนา  พิพัฒน์โชคไชโย กรรมการ 
๓.๓๐๘ อาจารย์ ดร.ปรมัตถ์  ชุติมันต ์ กรรมการ 
๓.๓๐๙ อาจารย์ประภัสรา   วจีทองรัตนา กรรมการ 
๓.๓๑๐ อาจารย์กนกวรรณ  แก้วประเสริฐ กรรมการ 
๓.๓๑๑ อาจารย์ขจีรัตน์  พุ่มพฤกษ์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๙ โรงละครคณะศลิปกรรมศาสตร ์ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๓๑๒ อาจารย์ ดร.ทักษิณา  บุญบุตร หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๑๓ อาจารย์ ดร.ยิ่งศักดิ์  แหวนเพชร กรรมการ 
๓.๓๑๔ อาจารย์กัญญาพิไล  กุชรศิริมงคล กรรมการ 
๓.๓๑๕ อาจารย์ญานิกา  ชื่นตะโก กรรมการ 
๓.๓๑๖ อาจารย์รจนารถ  วรมนตร ี กรรมการ 
๓.๓๑๗ อาจารย์ปวีณ  ชาคริยานุโยค กรรมการ 
๓.๓๑๘ อาจารย์ศิริเพ็ญ  เยี่ยมจรรยา กรรมการ 
๓.๓๑๙ อาจารย์เบญจพล  วรสุวรรณรักษ์ กรรมการ 
๓.๓๒๐ อาจารยภ์ิญญา  ชัยสงคราม กรรมการ 
๓.๓๒๑ นายเมธาวัฒน์  แสงใส กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๐ ลานแสดงผลงานช้ันใต้ดินอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร ์ จํานวนบัณฑิต ๑๐๙ คน 
๓.๓๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรนภัทร  กันแก้ว หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๒๓ อาจารย์สกุล  จริยาแจ่มสิทธิ ์ กรรมการ 
๓.๓๒๔ อาจารย์ธนสิทธิ์  สุขสุทธิ ์ กรรมการ 
๓.๓๒๕ อาจารย์ภัทร  วิวัฒน์พัฒนกุล กรรมการ 
๓.๓๒๖ อาจารย์นลิน  สิมะเสถียรโสภณ กรรมการ 
๓.๓๒๗ อาจารย์นิสรา  แพทย์รังษี กรรมการ 
๓.๓๒๘ อาจารย์สุภัคศิริ  ปราการเจริญ กรรมการ 



๑๘ 

 

๓.๓๒๙ อาจารย์กรวินท์  กังวล กรรมการ 
๓.๓๓๐ อาจารย์คงศักดิ์  บุญอาชาทอง กรรมการ 
๓.๓๓๑ นายสุรชัย  น้อยคําเมือง กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๑ หอประชุมสุนันทานุสรณ ์ จํานวนบัณฑิต ๕๐๔ คน 
๓.๓๓๒ อาจารย์ ดร.ธันย์  ชัยทร หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๓๓ อาจารย์วรรณี  สุทธใจด ี กรรมการ 
๓.๓๓๔ อาจารย์บุณยาพร  ภู่ทอง กรรมการ 
๓.๓๓๕ อาจารย์วราภรณ์  สารอินมูล กรรมการ 
๓.๓๓๖ อาจารย์จัตตุรงค์  เพลินหัด กรรมการ 
๓.๓๓๗ อาจารย์อนุช  นามภิญโญ กรรมการ 
๓.๓๓๘ อาจารย์กฤศญา  จันทร์ดาแสง กรรมการ 
๓.๓๓๙ อาจารย์พรเกียรติ  ภักดีวงศ์เทพ กรรมการ 
๓.๓๔๐ อาจารย์อัญชลี  หิรัญแพทย ์ กรรมการ 
๓.๓๔๑ อาจารย์วราภรณ์  วิมุกตะลพ กรรมการ 
๓.๓๔๒ อาจารย์วิศวะ  อุนยะวงษ์ กรรมการ 
๓.๓๔๓ อาจารย์วทัญญู  ชูภักตร ์ กรรมการ 
๓.๓๔๔ อาจารย์ปิยะอร  ศรีวรรณ กรรมการ 
๓.๓๔๕ อาจารย์ ดร.ทมนี  สุขใส กรรมการ 
๓.๓๔๖ อาจารย์ ดร.พิเชษฐ  ตรีไวย กรรมการ 
๓.๓๔๗ อาจารย์กิตติอําพล  สุดประเสริฐ กรรมการ 
๓.๓๔๘ อาจารย์ปิยมาส  กล้าแข็ง กรรมการ 
๓.๓๔๙ อาจารย์ธนวัฒน์  วิเศษสินธ กรรมการ 
๓.๓๕๐ อาจารย์ศิริอร  สนองค์ กรรมการ 
๓.๓๕๑ อาจารย์จุฬาพร  พรหมสาขา ณ สกลนคร กรรมการ 
๓.๓๕๒ อาจารย์พงษ์เทพ  ภูเดช กรรมการ 
๓.๓๕๓ อาจารย์ ดร.ปัจจัย  อินทรน้อย กรรมการ 
๓.๓๕๔ อาจารย์ภัค  กิระนันทวัฒน กรรมการ 
๓.๓๕๕ อาจารย์ศรีศรินทร์  สุขสุทธ ิ กรรมการ 
๓.๓๕๖ อาจารย์รัชนีวรรณ  สุจริต กรรมการ 
๓.๓๕๗ อาจารย์ศศิวิมล  ว่องวิไล กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๒ ห้องเรียน  ๔๗๐๑ จํานวน ๑๕๐ คน 
๓.๓๕๘ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์   คล้ายสังข์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๕๙ อาจารย์นิติธร   อุ้นพิพัฒน ์ กรรมการ 
๓.๓๖๐ อาจารย์สมิทธินันท์   ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการ 
๓.๓๖๑ อาจารย์ปานแพร   บุณยพุกกณะ กรรมการ 
๓.๓๖๒ อาจารย์ ดร.พราว   อรุณรังสีเวช กรรมการ 
๓.๓๖๓ อาจารย์ปวิตร   มงคลประสิทธิ ์ กรรมการ 
๓.๓๖๔ อาจารย์ ดร.บัญยง   พูลทรัพย ์ กรรมการ 

 



๑๙ 

 

จุดท่ี  ๑๓ ห้องเรียน  ๔๗๑๑ จํานวนบัณฑิต ๑๐๐ คน 
๓.๓๖๕ อาจารย์ ดร.กฤษณะ   เชื้อชัยนาท หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์   ศรีหิรัญ กรรมการ 
๓.๓๖๗ อาจารย์ชินกฤต   อุดมลาภไพศาล กรรมการ 
๓.๓๖๘ อาจารย์ฉัตรฉวี   คงด ี กรรมการ 
๓.๓๖๙ อาจารย์สุภาภรณ์   วิมลชัยฤกษ์ กรรมการ 
๓.๓๗๐ อาจารย์ ดร.ดุษฎี   นิลดํา กรรมการ 
๓.๓๗๑ อาจารย์สิริพร   มีนะนันทน ์ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๔ ห้องเรียน  ๔๗๑๒ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๓๗๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์  ศุนาลัย หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๗๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  มีนคร กรรมการ 
๓.๓๗๔ อาจารย์เปรมใจ  เอ้ือจิตร ์ กรรมการ 
๓.๓๗๕ อาจารย์อรรณพ  ปานพวง กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๕ ห้องเรียน  ๔๗๓๓ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๓๗๖ อาจารย์ ดร.เอกพล   เธียรถาวร หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๗๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต   รัตนบรรณสกุล กรรมการ 
๓.๓๗๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์   วิทยารัฐ กรรมการ 
๓.๓๗๙ อาจารย์ณรงค์   อนุรักษ์ กรรมการ 
๓.๓๘๐ อาจารย์สมทบ   แก้วเชื้อ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๖ ห้องเรียน  ๔๗๓๖ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๓๘๑ อาจารย์กัญภัส   อู่ตะเภา หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๘๒ อาจารย์ ดร.พงศวีร์   สุภานนท์ กรรมการ 
๓.๓๘๓ อาจารย์ ดร.สาวิตรี   สุวรรณโณ กรรมการ 
๓.๓๘๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภากิตติ์   ตรีสุกล กรรมการ 
๓.๓๘๕ อาจารย์เรวดี   ไวยวาสนา กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๗ ห้องเรียน  ๔๗๖๑ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๓๘๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี   แม้นอินทร ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๘๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประกายกาวิล   ศรีจินดา กรรมการ 
๓.๓๘๘ อาจารย์ ดร.นันทิดา   โอฐกรรม กรรมการ 
๓.๓๘๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิต   พฤกธรา กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๘ ห้องเรียน  ๔๗๖๒ จํานวนบัณฑิต ๕๐ คน 
๓.๓๙๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิโนรส   ถ่ินวิไลสกุล หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๙๑ อาจารย์ประพจน์   ณ บางช้าง กรรมการ 
๓.๓๙๒ อาจารย์ปิติมนัส   บรรลือ กรรมการ 
๓.๓๙๓ อาจารย์อิสรี   ไพเราะ กรรมการ 
จุดท่ี  ๑๙ ห้องเรียน  ๔๗๖๓ จํานวนบัณฑิต ๕๗ คน 
๓.๓๙๔ อาจารย์วิชชา   สันทนาประสิทธิ ์ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๙๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปราณี   วัฒนสิน กรรมการ 
๓.๓๙๖ อาจารย์นารีนารถ   ปานบุญ กรรมการ 
๓.๓๙๗ อาจารย์สุวิมล   อาภาผล กรรมการ 



๒๐ 

 

จุดท่ี  ๒๐ ห้องประชุมช่อแก้ว จํานวนบัณฑิต ๑๓๖ คน 
๓.๓๙๘ อาจารย์ ดร.หุดา  วงษ์ยิ้ม หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๓๙๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  ตรีทศกุล กรรมการ 
๓.๔๐๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา  หิรัญยวา กรรมการ 
๓.๔๐๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวพร  ทองนุช กรรมการ 
๓.๔๐๒ อาจารย์รุง่ลักษมี  รอดขํา กรรมการ 
๓.๔๐๓ อาจารย์อภิญญา  วิเศษสิงห ์ กรรมการ 
๓.๔๐๔ อาจารย์นาถวีณา  สินธุชัยภาคเสร ี กรรมการ 
จุดท่ี  ๒๑ ห้องประชุมวรลักษณานงค ์ จํานวนบัณฑิต ๒๙ คน 
๓.๔๐๕ พันตํารวจเอก ดร.นพดล   บุรณนัฏ หัวหน้าชุดฝึกซ้อม 
๓.๔๐๖ นางสาวเสาวนีย์   ไตรรัตน์รังส ี กรรมการ 
๓.๔๐๗ นางสาวตรีนุช   นุ่มสีหมอก กรรมการ 
๓.๔๐๘ นางสาวพีรยา   อานมณี กรรมการ 
๓.๔๐๙ นางสาววาสนา   เพ็ชระ กรรมการ 
๓.๔๑๐ นายกฤษฎา   กมลสาร กรรมการ 
๓.๔๑๑ นางสาวเพ็ญพักตร์   สว่าง กรรมการ 
จุดท่ี  ๒๒ ห้องประชุมนิภานภดล จํานวนบัณฑิต ๑๖๖ คน 
๓.๔๑๒ อาจารย์ ดร.ณัฐชา  ผาสุข กรรมการ 
๓.๔๑๓ นางสาวศศิเพ็ญ   ครุธชั่งทอง กรรมการ 
๓.๔๑๔ นางสาวกัญธนัช   สินสมบุญ กรรมการ 
๓.๔๑๕ นางสาวอณิธิตา   ยมสาร กรรมการ 
๓.๔๑๖ นางสาวกุลภัสสรณ์   ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 
๓.๔๑๗ นางสาววราภรณ์   จันทมาตร กรรมการ 
๓.๔๑๘ นางสาวณัฐริกานต์   แก้วโกลฐาฏ ์ กรรมการ 
๓.๔๑๙ นางสาวสุวรรณี   ปุญสิร ิ กรรมการ 
๓.๔๒๐ นางสาวเบญจวรรณ   ยศระวาส กรรมการ 
๓.๔๒๑ นางสาวกาญจนา   วัฒนาศิริกุลชัย กรรมการ 
๓.๔๒๒ นางสาวณิชกานต์   เพชรปานกัน กรรมการ 
๓.๔๒๓ นายพลกฤษณ์  ชิดชอบ กรรมการ 
๓.๔๒๔ นายวรเทพ   นาควงศ์ กรรมการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  สาธิตและฝึกซ้อมบัณฑิตกลุ่มย่อยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒. มอบหมายหน้าท่ีให้นักศึกษาต้นแบบเป็นผู้ช่วยอาจารย์ฝึกซ้อมบัณฑิตในระหว่าง
การฝึกซ้อมย่อยของบัณฑิต 
   ๓. ดําเนินการประชุม  คัดเลือกนักศึกษาต้นแบบ และฝึกซ้อมนักศึกษาต้นแบบ ใน
วันท่ี ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐–๑๖.๐๐ น. ณ  ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา  ชั้น ๔ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันฝึกซ้อมย่อย  ระหว่างวันท่ี ๑๐ – ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ตามจุดซ้อมย่อยและสถานท่ีท่ีกําหนด  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   



๒๑ 

 

 ๔. คณะกรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต 
๔.๑ อธิการบด ี  ประธาน 
๔.๒ อาจารย์ ดร.โสพิศ  สว่างจิตร รองประธาน 
๔.๓ รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นพ.ดร.ธวัชชัย กมลธรรม กรรมการ 
๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห ์ กรรมการ 
๔.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ ์ กรรมการ 
๔.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา กรรมการ 
๔.๗ อาจารย์ธิดา  นิติธรญาดา กรรมการ 
๔.๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ สังวาระนที กรรมการ 
๔.๙ อาจารย์ชิษณุพงษ์ อินทรเกษม กรรมการ 
๔.๑๐ อาจารย์ภัสรา สิริกมลศิลป ์ กรรมการ 
๔.๑๑ อาจารย์กันยพัชร ์ ธนกุลวุฒิโรจน ์ กรรมการ 
๔.๑๒ อาจารย์ลําไผ ่ ตระกูลสันต ิ กรรมการ 
๔.๑๓ อาจารย์เบญจพร แย้มจ่าเมือง   กรรมการ 
๔.๑๔ อาจารย์สุวิตา  พฤกษอาภรณ์ กรรมการ 
๔.๑๕ อาจารย์ ดร.ณิช   วงศ์ส่องจ้า กรรมการ 
๔.๑๖ อาจารย์นรินทร์   ยืนทน กรรมการ 
๔.๑๗ อาจารย์ณัฐกมล  พ่ึงสําราญ กรรมการ 
๔.๑๘ อาจารย์ ดร.จาริวัฒน์   พิษณุวงศ์ กรรมการ 
๔.๑๙ อาจารย์ ดร.พีระพล  ชัชวาล กรรมการ 
๔.๒๐ อาจารย์ ดร.ดุษฎี   นิลดํา กรรมการ 
๔๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาณี   แม้นอินทร ์ กรรมการ 
๔.๒๒ อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม กรรมการ 
๔.๒๓ อาจารย์ ดร.ทัศนีย ์  เศรษฐพงศ์ กรรมการ 

๔.๒๔ อาจารย์เทพลักษณ์  โกมลวณิช กรรมการ 
๔.๒๕ อาจารย์พุทธิวัฒน ์ ไวยวุฒิธนาภูมิ กรรมการ 
๔.๒๖ อาจารย์สุมนา   เขียนนิล กรรมการ 

๔.๒๗ อาจารย์ ดร. คมกฤช  รัตตะมณี กรรมการ 
๔.๒๘ อาจารย์ณยศ  กุลพานิช กรรมการ 
๔.๒๙ อาจารยกิ์ตติศักดิ ์ เตชะกาญจนกิจ กรรมการ 

๔.๓๐ อาจารย์ ดร.สรร   ถวัลย์วงศ์ศร ี กรรมการ 

๔.๓๑ อาจารย์กันยา   นภาพงษ์ กรรมการ 
๔.๓๒ อาจารย์วรุณศิริ   ปราณีธรรม กรรมการ 
๔.๓๓ อาจารย์ธนะวัฒน์   รวมสุก กรรมการ 
๔.๓๔ อาจารย์ไกรวิทย ์   สินธุคํามูล กรรมการ 
๔.๓๕ อาจารย์มาธุสร   แข็งขัน กรรมการ 
๔.๓๖ อาจารย์อธิรัตน ์   อินทจร กรรมการ 
๔.๓๗ อาจารย์สิทธิชัย   พินธุมา กรรมการ 



๒๒ 

 

๔.๓๘ แพทย์หญิงแสงโสม  สีนะวัฒน ์ กรรมการ 
๔.๓๙ อาจารย์นรินทร์  กากะทุม กรรมการ 
๔.๔๐ อาจารย์ชัชวาล  วงค์สาร ี กรรมการ 
๔.๔๑ นางสาวกังสดาร แตงนอ้ย กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ฝึกซ้อมการขานชื่อบัณฑิตท่ีจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันฝึกซ้อมย่อย  
และวันฝึกซ้อมใหญ่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ๒. ขานชื่อบัณฑิตในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒           
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ            
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า     
อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๕. คณะกรรมการฝ่ายเชิญปริญญาบัตร 

๕.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริอร  จําปาทอง ประธาน 
๕.๒ อาจารย์ ดร.สุจิตรา ริมดุสิต รองประธาน 
๕.๓ อาจารย์พิมนภัทร ์ พันทนา รองประธาน 
๕.๔ อาจารย์กัญญารัตน ์  บุษบรรณ กรรมการ 
๕.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย กรรมการ 
๕.๖ อาจารย์ ดร.พรรณทิพ กาหย ี กรรมการ 
๕.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวบุตรี   ศิริวัฒน ์ กรรมการ 
๕.๘ อาจารย์ ดร.กัญญ์รัชการย์  เลิศอมรศักดิ ์ กรรมการ 
๕.๙ อาจารยด์วงพร  แสงทอง กรรมการ 
๕.๑๐ นางสาวปุณรภา ประดิษฐพงษ์ กรรมการ 
๕.๑๑ นางสาวพรปวีณ์  อุดมเลิศชัยรัฐ กรรมการ 
๕.๑๒ นางสาวญานิกา พินิจ กรรมการ 
๕.๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิสิษฐ ์ พันธ์เทียน กรรมการ 
๕.๑๔ อาจารย ์ดร. วีระ   วีระโสภณ กรรมการ 
๕.๑๕ อาจารย์ ดร.ปรมัตถ์ ชุติมันต ์ กรรมการ 
๕.๑๖ อาจารย์ ดร.ทักษิณา  บุญบุตร กรรมการ 
๕.๑๗ อาจารย์ ดร.ภทัรวิทย ์ อยู่วัฒนะ กรรมการ 
๕.๑๘ อาจารยพิ์พัฒน์  ศักดิ์ศิริเกษมกูล กรรมการ 
๕.๑๙ อาจารย์วิสุทธิ ์ พรนพคุณ กรรมการ 
๕.๒๐ นายจารึก  รูปบุญ กรรมการ 
๕.๒๑ นายจเร  นาคทองอินทร ์ กรรมการ 
๕.๒๒ นายเอกรัฐ  ปฐมลิขิตกาญจน ์ กรรมการ 
๕.๒๓ นายจํารัส  นิ่มสําราญ กรรมการ 
๕.๒๔ อาจารย์ธนวัฒน ์  ศรีศิริวัฒน ์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๒๓ 

 

  หน้าท่ี 
   ๑. ฝึกซ้อมเชิญปริญญาบัตรและถวายปริญญาบัตร ตามกําหนดการนัดหมายในวัน
ฝึกซ้อมย่อยและวันฝึกซ้อมใหญ่  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ๒. เชิญปริญญาบัตรและถวายปริญญาบัตรในวันพระราชทานปริญญาบัตร ณ  ห้อง
ประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ๓. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒           
วันฝึกซ้อมใหญ่  ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๔ มิ ถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา               
และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า 
อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๖ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร 

๖.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน 
๖.๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองประธาน 
๖.๓ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา กรรมการ 
๖.๔ นางถวิลหวัง ปิ่นประดับ กรรมการ 
๖.๕ นางสาววาสิน ี ส้มมีส ี กรรมการ 
๖.๖ นางสาวกรณ์จิรัสม์ กิมิฬาร ์ กรรมการ 
๖.๗ นายบุญเรือง เกตศร ี กรรมการ 
๖.๘ นางสาวแคชรินทร ์ ทับทิมเทศ กรรมการ 
๖.๙ นางสาวนัฐลดา ศรีหิรัญ กรรมการ 
๖.๑๐ นางสาวอุษา ขาวคม กรรมการ 
๖.๑๑ นายภูมิรัตน ์ ภิรมย์รัตน ์ กรรมการ 
๖.๑๒ นายฐิติรัตน ์ ท่าจีน กรรมการ 
๖.๑๓ นางสาววัลวิกา สัตถาวร กรรมการ 
๖.๑๔ นางสาวอรอุมา ชมชิด กรรมการ 
๖.๑๕ นางสาวสุรัสวด ี แย้มประโคน กรรมการ 
๖.๑๖ นางสาวพรพิมล หงษ์เวียงจันทร ์ กรรมการ 
๖.๑๗ นางสาวญานิศา ลี้ฮะจือ กรรมการ 
๖.๑๘ นางสาวพัชรีภรณ์ อินทสอน กรรมการ 
๖.๑๙ นางสาวชลธิยา เลิศอนันต ์ กรรมการ 
๖.๒๐ นางสาววิชุดา คงศีล กรรมการ 
๖.๒๑ นางวีราวัลย ์ จันทร์ปลา กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  จัดเตรียมปริญญาบัตรตามลําดับรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
   ๒. นําส่งปริญญาบัตรไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ
รับปริญญาบัตรกลับมหาวิทยาลัย 
      ๓. ประสานงานเรื่องจํานวนบัณฑิตกับคณะกรรมการฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในวันซ้อมย่อย
และวันซ้อมใหญ ่



๒๔ 

 

   ๔.  ประสานงานกับคณะกรรมการด้านการรายงานตัวบัณฑิต  และฝึกซ้อมบัณฑิตใน
ระหว่างการฝึกซ้อมย่อยและการฝึกซ้อมใหญ่  ด้านจํานวนบัณฑิตท่ีถูกต้อง 
   ๕. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒           
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวันรับ
พระร าชทานปริญญาบั ต ร  ร ะหว่ า ง วั น ท่ี  ๑๗ -๑๘  มิ ถุ น ายน  ๒๕๖๒  ณ อาค ารอ เนกนิ ทั ศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดปริญญาบัตร ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
๗.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน 
๗.๒ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา รองประธาน 
๗.๓ นางถวิลหวัง ปิ่นประดับ กรรมการ 
๗.๔ นางสาวกรณ์จิรัสม์ กิมิฬาร ์ กรรมการ 
๗.๕ นายบุญเรือง  เกตศร ี กรรมการ 
๗.๖ นายภูมิรัตน ์ ภิรมย์รัตน ์ กรรมการ 
๗.๗ นางสาวแคชรินทร ์  ทับทิมเทศ กรรมการ 
๗.๘ นางสาวอุษา ขาวคม กรรมการ 
๗.๙ นายธนภทัร ์  เกิดทับทิม กรรมการ 
๗.๑๐ นางสาววัลวิกา สัตถาวร กรรมการ 
๗.๑๑ นายฐิติรัตน ์ ท่าจีน กรรมการ 
๗.๑๒ นายเศรษฐศิร ิ เสาร์สมภพ กรรมการ 
๗.๑๓ นางสาวภิญญาพัชญ ์ คงสอน กรรมการ 
๗.๑๔ นางสาวพรพิมล หงษ์เวียงจันทร ์ กรรมการ 
๗.๑๕ นางวีราวัลย ์ จันทร์ปลา กรรมการและเลขานกุาร 

  หน้าท่ี 
   ๑.  ปฏิบัติหน้าท่ีจัดเตรียมปริญญาบัตรตามลําดับรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทาน   
ปริญญาบัตรให้เป็นปัจจุบันตรงกับรายชื่อท่ีเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
   ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีในระหว่างวันท่ี ๑๗ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
พระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๘. คณะกรรมการฝ่ายรับรายงานตัวบัณฑิตในการฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 
๘.๑ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา ประธาน 
๘.๒ นายรวีโรจน ์ สิงห์ลําพอง รองประธาน 
๘.๓ นายนิพนธ ์ ชัยพฤกษทล กรรมการ 
๘.๔ นายอภิรตัน ์ เนาว์สุวรรณ กรรมการ 
๘.๕ นางสาวสุจินันท์ จงอาร ี กรรมการ 
๘.๖ นายสมพงศ์ อิงคนันทสิทธิ ์ กรรมการ 
๘.๗ นางสาวศิริภรณ์ อ่อนบุด ี กรรมการ 
๘.๘ นางสาวภุมรินทร ์ ส่งสัมพันธ์สกุล กรรมการ 



๒๕ 

 

๘.๙ นางสาวอัญชล ี กันจ ู กรรมการ 
๘.๑๐ นางสาวสุพรรณี ต้อนรับ กรรมการ 
๘.๑๑ นายพานิชย ์ อุทิตะสาร กรรมการ 
๘.๑๒ นางจันทร์ที อัตพุฒ กรรมการ 
๘.๑๓ นายไผท ฉายาบัตร กรรมการ 
๘.๑๔ นางสาวพจนีย ์ อนุศร ี กรรมการ 
๘.๑๕ นางสาววาสนา พงษ์วิลัย กรรมการ 
๘.๑๖ นางสาวทัศนีย ์ พลกล้า กรรมการ 
๘.๑๗ นางสาวสุวิมล เทพนม กรรมการ 
๘.๑๘ นางสาวณิชาภา สุวรรณยหุะ กรรมการ 
๘.๑๙ นายยงยุทธ พัฒนสุขกุล กรรมการ 
๘.๒๐ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการ 
๘.๒๑ นายพีระ เล็กเจริญ กรรมการ 
๘.๒๒ นายพิพัฒน ์ ปิยะพงศ์เดชา กรรมการ 
๘.๒๓ นางสาวกังสดาร แตงน้อย กรรมการ 
๘.๒๔ นางสาวรุ่งรัตน ์ พัฒนกลั่น กรรมการ 
๘.๒๕ นายสิทธิศักดิ ์  ก่ิงจนัมน กรรมการ 
๘.๒๖ นายสุทธญาณ์  ชุ่มเชื้อ กรรมการ 
๘.๒๗ นางสาวศิริกร   อยู่ยง กรรมการ 
๘.๒๘ นางสาวอรกานต์จิตต ์ สุขอ่ิมเจริญ กรรมการ 
๘.๒๙ นางสาวปาริฉัตร ์ จันทร์นวล กรรมการ 
๘.๓๐ นางสาววิศิษฐา  จินดาลัทธ กรรมการ 
๘.๓๑ นางสาวกัญญาณัฐ จินพละ กรรมการ 
๘.๓๒ นายพีร  ปัทม์กชกร กรรมการ 
๘.๓๓ นายทูลไชย คร้ามสิทธิ ์ กรรมการ 
๘.๓๔ นายปัญญา อักโข กรรมการ 
๘.๓๕ นางสาวภาวด ี โตโสภณ กรรมการ 
๘.๓๖ นายอรรถพล เทิดขวัญชัย กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  ควบคุมดูแลการรับรายงานตัวบัณฑิต  ตรวจแถว  และตรวจเครื่องแต่งกายของ
บัณฑิตให้ถูกต้องและเหมาะสม  ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒. ประสานงานและดําเนนิการในเรื่องการจัดท่ีนั่งให้บัณฑิตในการฝึกซ้อม 
   ๓. เสนอชื่อบัณฑิตท่ีขาดการฝึกซ้อมต่อประธานคณะกรรมการดําเนินงาน เพ่ือ
พิจารณาสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๔. ประสานงานกับอาจารย์กํากับแถวเพ่ือตรวจจํานวนบัณฑิต  เครื่องแต่งกายของ
บัณฑิตในแถวตามเอกสารกําหนดเครื่องแต่งกาย  พร้อมท้ังอํานวยความสะดวกในการนําบัณฑิตเข้าท่ีนั่งตาม
กําหนดการฝึกซ้อม  และวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๕. นําส่งรายชื่อบัณฑิตท่ีผ่านการฝึกซ้อมต่อคณะกรรมการจัดปริญญาบัตร  และ
คณะกรรมการฝ่ายขานนามบัณฑิต  เพ่ือเตรียมปริญญาบัตรตามลําดับรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ให้เป็นปัจจุบันตรงกับรายชื่อท่ีเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 



๒๖ 

 

   ๖. กรณีท่ีบัณฑิตมารายงานตัวในการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรไม่ทันตาม
กําหนดระยะเวลาท่ีทางมหาวิทยาลัยกําหนด  ประธานคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการพิจารณายื่นถอนรายชื่อ
บัณฑิตออกจากบัญชีรายชื่อในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต่อประธานกรรมการดําเนินงานได ้
   ๗. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒             
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ              
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จุดรายงานตัว บริเวณอาคาร
วิชาการ ๓ ด้านข้างอาคารอเนกนิทัศน ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๙. คณะกรรมการฝ่ายตรวจช่ือและตัดแถวบัณฑิต 

๙.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  โชติธรรมาภรณ์ ประธาน 
๙.๒ อาจารย์ไกรพ  เจริญโสภา รองประธาน 
๙.๓ อาจารย์วัฒน ์  พลอยศร ี กรรมการ 
๙.๔ อาจารย์สหภพ  กลีบลําเจียก กรรมการ 
๙.๕ อาจารย์ศุภวรรณ พันธ์เกาะเลิ่ง กรรมการ 
๙.๖ อาจารย์ภาณุพงศ์ จันทน์ผลิน กรรมการ 
๙.๗ อาจารย์อภิญญา  มุ่งอ้อมกลาง กรรมการ 
๙.๘ อาจารย์จรสพร   คนชุม กรรมการ 
๙.๙ นายธนกฤต   พิพัฒน์สกุลกมล กรรมการ 
๙.๑๐ นางสาวเมลานี   อุระสนิท กรรมการ 
๙.๑๑ นายจตุพร  ผั้วผดุง กรรมการ 
๙.๑๒ นายรชต  ศรีสกุล กรรมการ 
๙.๑๓ นางสาวกังสดาร แตงน้อย กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  ควบคุมดูแลในด้านการตรวจสอบการเข้าร่วมฝึกซ้อมของบัณฑิตร่วมกับฝ่ายจัด
บัณฑิตเข้าท่ีนั่ง  ฝ่ายจัดเตรียมปริญญาบัตร  ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญา
บัตรท้ังรอบแรกและรอบหลัง 
   ๒. กรณีบัณฑิตไม่เข้าร่วม หรือ ไม่สามารถเข้าร่วม ในการฝึกซ้อมรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร ท้ังในส่วนของการฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมใหญ่ ประธานคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการพิจารณายื่น
ถอนรายชื่อบัณฑิตออกจากบัญชีรายชื่อในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได ้
   ๓. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒             
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ              
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวัน ท่ี  ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิ ทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
   ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายจัดบัณฑิตเข้าท่ีนั่ง 

๑๐.๑ ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา  ประธาน 
๑๐.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารยด์นยา  ด่านสวัสดิ ์ รองประธาน 
๑๐.๓ อาจารย์จันทิมา  หวังสมโชค กรรมการ 
๑๐.๔ อาจารย์วิชุดา  ขุนหน ู กรรมการ 



๒๗ 

 

๑๐.๕ อาจารย์ชลภัสสรณ์  สิทธิวรงค์ชัย กรรมการ 
๑๐.๖ อาจารย ์ดร.สุพัตรา  ปราณี กรรมการ 
๑๐.๗ อาจารย์ฤดีมาส รอดสุข กรรมการ 
๑๐.๘ อาจารยพั์ชราพรรณ  ภูบุญศร ี กรรมการ 
๑๐.๙ นางสาวณิชาภา  สุวรรณยุหะ กรรมการ 
๑๐.๑๐ นางสาวสุจินันท์  จงอาร ี กรรมการ 
๑๐.๑๑ นางสาวสุพรรณี  ต้อนรับ กรรมการ 
๑๐.๑๒ นายยงยุทธ  พัฒนสุขกุล กรรมการ 
๑๐.๑๓ นางสาวพจนีย ์ อนุศร ี กรรมการ 
๑๐.๑๔ นางสาวทัศนีย ์ พลกล้า กรรมการ 
๑๐.๑๕ นางสาววาสนา พงษ์วิลัย กรรมการ 
๑๐.๑๖ นายอภิรัตน ์ เนาว์สุวรรณ กรรมการ 
๑๐.๑๗ นางสาวอรกานต์จิตต ์ สุขอ่ิมเจริญ กรรมการ 
๑๐.๑๘ นางสาวปาริฉัตร ์ จันทร์นวล กรรมการ 
๑๐.๑๙ นางสาวเสาวภา ชัยพฤกษทล กรรมการ 
๑๐.๒๐ นายสุทธญาณ์  ชุ่มเชื้อ กรรมการ 
๑๐.๒๑ นางสาวศิริกร   อยู่ยง กรรมการ 
๑๐.๒๒ นายนิพนธ ์ ชัยพฤกษทล กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  จัดบัณฑิตเข้าท่ีนั่งท้ังในวันฝึกซ้อมย่อย  วันฝึกซ้อมใหญ่  และในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
   ๒. ดูแลบัณฑิตท่ีมีความไม่สะดวกต่อการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้เข้ารับใน
ลําดับท่ีมีความเหมาะสม 
   ๓. ดูแลจัดแบ่งบัณฑิตระหว่างเดินแถวโดยใช้ธงสีสัญลักษณ์และป้ายหมายเลขแบ่ง
แถวเพ่ือให้เกิดความสะดวกในการเข้านั่งตามแถวในวันซ้อมย่อย วันซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๔. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒             
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ              
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระปกเกล้า       
อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายกํากับแถวบัณฑิต 

๑๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห ์ ประธาน 
๑๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลัดดา  หิรัญยวา รองประธาน 
๑๑.๓ นายยงยุทธ  กิจสันทัด กรรมการ 
๑๑.๔ นางสิริพร  ป้อมจัตุรัส กรรมการ 
๑๑.๕ นางสาววาทิน ี เรเรือง กรรมการ 
๑๑.๖ นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง กรรมการ 
๑๑.๗ นางสาวสุณีพร ศรีฤทธิชัย กรรมการ 
๑๑.๘ นางสุจิตรา  สุขสมบูรณ์วัฒนา กรรมการ 
๑๑.๙ นางสาววิภาดา  แสงสว่าง กรรมการ 



๒๘ 

 

๑๑.๑๐ นางสาวสุภาพร  ประจงใจ กรรมการ 
๑๑.๑๑ นางสาวมาลัยพรรณ ปั้นทรัพย ์ กรรมการ 
๑๑.๑๒ นางสาวกัญญ์พัฒา หงส์ภัทราจันทร ์ กรรมการ 
๑๑.๑๓ นางสาวกัญญาณัฐ หนูคง กรรมการ 
๑๑.๑๔ นางสาวจิรนันท์ บรรจงภาค กรรมการ 
๑๑.๑๕ นางสาวกุลนิดาวรรณ ดําคํา กรรมการ 
๑๑.๑๖ นางชนิดา ชิราพฤกษ์ กรรมการ 
๑๑.๑๗ นางสาวปิยะรัตน ์ เศวตะกุล กรรมการ 
๑๑.๑๘ นางจุฑารัตน ์ สมอคร กรรมการ 
๑๑.๑๙ นางสาวตวงพร  เซอร์ประยูร กรรมการ 
๑๑.๒๐ นางสาววชิชุดา ว่นเครือ กรรมการ 
๑๑.๒๑ นางสาวอาภากร  เวชพราหมณ์ กรรมการ 
๑๑.๒๒ นางสาวบัญนษร  สันฐาน กรรมการ 
๑๑.๒๓ นางสาวสุพัสว ี โมรากุล กรรมการ 
๑๑.๒๔ นางสาวพัชรินทร ์ บุญทศ กรรมการ 
๑๑.๒๕ นางสาวณธกมล ลูกคํา กรรมการ 
๑๑.๒๖ นายวีรเชษฐ์           ม่ังแว่น กรรมการ 
๑๑.๒๗ นางสาวนุชรี           ทองคํา กรรมการ 
๑๑.๒๘ นางสาวกรรณนิกา    วิชัยกุล กรรมการ 
๑๑.๒๙ นางสาวศรีไพร        ศรีพนมวรรณ กรรมการ 
๑๑.๓๐ นางสาววรฤทัย       กุลแพทย ์ กรรมการ 
๑๑.๓๑ นางสาวพรพิมล       มนตรีวัฒน ์ กรรมการ 
๑๑.๓๒ นายอภิศิษฐ์         ทองใบอ่อ กรรมการ 
๑๑.๓๓ นางสาวจุฑาทิพย์   บุญประสพ กรรมการ 
๑๑.๓๔ นายภูดิศ นอขุนทด กรรมการ 
๑๑.๓๕ นางสาวหัสทยา  นวลสุวรรณ กรรมการ 
๑๑.๓๖ นายอรรถกฤต จันทร กรรมการ 
๑๑.๓๗ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงคณิศร บุญเรือง กรรมการ 
๑๑.๓๘ นางสาวกฤษณา อารีย ์ กรรมการ 
๑๑.๓๙ นายพงศ์ศักดิ ์ รุง่สง กรรมการ 
๑๑.๔๐ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย สนั่นลํา กรรมการ 
๑๑.๔๑ นางสาวอภิญญา จูเลิศ กรรมการ 
๑๑.๔๒ นางสาวจีรวรรณ พิสุทธิพันธุ ์ กรรมการ 
๑๑.๔๓ นายศิวพงษ์ อ้อพงษ์ กรรมการ 
๑๑.๔๔ นางพรพิศ ประดิษฐพงษ์ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ดูแลกํากับแถวบัณฑิตโดยให้สัญญาณมือในวันฝึกซ้อมใหญ่  และวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
   ๒.   ตรวจนับจํานวนบัณฑิตในแถวท่ีรับผิดชอบ พร้อมตรวจเครื่องแต่งกายตาม
เอกสารท่ีได้รับมอบหมายตามแถวของบัณฑิตท่ีกําหนด  และควบคุมดูแลการปฏิบัติตนของบัณฑิตใน          
วันฝึกซ้อมใหญ่ ณ  จุดรายงานตัว บริเวณอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น ๓ และวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ  จุดรายงานตัว  บริเวณอาคารวิชาการ ๓ ด้านข้างอาคารอเนกนิทัศน ์   



๒๙ 

 

   ๓. เป็นผู้เดินนําแถวบัณฑิต ณ  จุดรายงานตัว เข้าด้านข้างอาคารอเนกนิทัศน์ในวัน
พระราชทานปริญญาบัตร   
   ๔.  คณะกรรมการในลําดับท่ี  ๑ – ๖  ปฏิบัติหน้าท่ีในการฝึกซ้อมย่อยวันท่ี ๑๐-๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. วันฝึกซ้อมใหญ่ในวันท่ี ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐–๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวันพระราชทานปริญญาบัตร วันท่ี ๑๗–๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
   ๕. คณะกรรมการในลําดับท่ี ๗–๔๔ ปฏิบัติหน้าท่ีในวันฝึกซ้อมใหญ่ในวันท่ี ๑๓–๑๔ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร วัน ท่ี  ๑๗–๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ  ห้องประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิ ทัศน ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ ฝึกซ้อมบัณฑิตกล่าวคําปฏิญาณ และถวายพวงมาลัย 

๑๒.๑ รองศาสตราจารย์สมศักดิ ์ บัวรอด ประธาน 
๑๒.๒ อาจารย์ศากุล  เมืองสาคร รองประธาน 
๑๒.๓ อาจารย ์ดร.ผกามาศ จิรจารุภัทร กรรมการ 
๑๒.๔ อาจารย ์ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ ์ กรรมการ 
๑๒.๕ อาจารย์นพวรรณ งามรุ่งโรจน ์ กรรมการ 
๑๒.๖ อาจารย์กฤติกา  ผลเกิด กรรมการ 
๑๒.๗ อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แซ่ลี ้ กรรมการ 
๑๒.๘ นายรวีโรจน ์  สิงห์ลําพอง กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
๑. ดูแลข้ันตอนและพิธีการต่าง ๆ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันฝึก 

ซ้อมย่อยและวันฝึกซ้อมใหญ่   
๒. ดูแลเรื่องจังหวะการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของบัณฑิตท้ังในส่วนของ  

การเข้ารับ และการเดินลงจากเวทีหลังรับพระราชทานปริญญาบัตรในวันฝึกซ้อมย่อยและวันฝึกซ้อมใหญ ่
๓. คัดเลือกและฝึกซ้อมบัณฑิตผู้นํากล่าวคําปฏิญาณ ในรอบการเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
๔. คัดเลือกและฝึกซ้อมบัณฑิตผู้ถวายพวงมาลัยแด่องค์ประธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
๕. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันฝึกซ้อมย่อย ระหวา่งวันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา  

๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐–๑๓.๐๐ น. 
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
 ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายตรวจบัณฑิต 

๑๓.๑ อาจารย์ ดร.ชินวัฒน ์  ศาสนนันทน ์ ประธาน 
๑๓.๒ อาจารยส์งกรานณ์   ขุนทิพย์ทอง รองประธาน 
๑๓.๓ อาจารย์สุริยนัต ์ จันทร์สว่าง กรรมการ 
๑๓.๔ อาจารย์ ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล กรรมการ 
๑๓.๕ อาจารย์ ดร.อาริยา ภู่ระหงษ์ กรรมการ 
๑๓.๖ อาจารย์ ดร.ภัทรวิทย ์ อยู่วัฒนะ กรรมการ 
๑๓.๗ อาจารย์ ดร.กมลวรรณ อยู่วัฒนะ กรรมการ 
๑๓.๘ อาจารย์พูนทรัพย ์ เศษศร ี กรรมการ 



๓๐ 

 

๑๓.๙ อาจารย์กิตติศักดิ ์ แคล้วจันทร์สุข กรรมการ 
๑๓.๑๐ นางสาวกัญญาณัฐ  จินพละ กรรมการ 
๑๓.๑๑ นางสาวทัศนียา  มีเปี่ยมสมบูรณ์ กรรมการ 
๑๓.๑๒ นายอรรถสิทธิ ์  นิกรวัฒน ์ กรรมการ 
๑๓.๑๓ นายพิทยาธร บุญวรรณ์ กรรมการ 
๑๓.๑๔ นางสาวจริาพร ฮามวงศ์ กรรมการ 
๑๓.๑๕ นายพิพัฒน ์ ปิยะพงศ์เดชา กรรมการ 
๑๓.๑๖ นายอรรถพล  เทิดขวัญชัย กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ตรวจความเรียบร้อยของบัณฑิตในเรื่องการแต่งกาย การใช้เครื่องประดับ        
การพกพาสิ่งของต้องห้าม ฯลฯ ในวันซ้อมใหญ่และวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒. ให้ คณะกรรมการ ท่ี เ ป็ นอาจารย์ หญิ ง–เ จ้ าหน้ า ท่ีหญิ ง  และอาจารย ์               
ชาย – เจ้าหน้าท่ีชาย ร่วมกับฝ่ายตรวจค้นส่วนกลาง ดําเนินการค้นหาสิ่งของต้องห้ามและตรวจความเรียบร้อย
ของบัณฑิตท่ีประตูทางเข้าอาคารใหม่สวนอัมพร 
   ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และวันพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่าง
วันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ  บริเวณจุดตรวจบัณฑิต หน้าห้องประชุมพระปกเกล้า อาคาร         
อเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายดูแลบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แขกผู้มีเกียรติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการ       
สภามหาวิทยาลัยฯ 
๑๔.๑ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประธาน 
๑๔.๒ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธาน 
๑๔.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัต ิ ต๊ะปินตา กรรมการ 
๑๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนา กรรมการ 
๑๔.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง   วงษ์ธนสุภรณ์ กรรมการ 
๑๔.๖ ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา   มณีวัฒนา กรรมการ 
๑๔.๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร ์ กรรมการ 
๑๔.๘ รองศาสตราจารย ์(พิเศษ) นพ.ดร.ธวัชชัย กมลธรรม กรรมการ 
๑๔.๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ ศศิธรเสาวภา กรรมการ 
๑๔.๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร กรรมการ 
๑๔.๑๑ อาจารย์ ดร.พิเชษฐ ์ เกิดวิชัย กรรมการ 
๑๔.๑๒ อาจารย์ ดร.ศุภะลักษณ์ ฟักคํา กรรมการ 
๑๔.๑๓ นางสาวพัชรินทร ์ บุญทศ กรรมการ 
๑๔.๑๔ นางฑิฆัมพร อิสริยอนันต ์ กรรมการ 
๑๔.๑๕ อาจารย์ภัคคพร พิมสาร กรรมการ 
๑๔.๑๖ นางสาวนฤมล ศรีเจริญ กรรมการ 
๑๔.๑๗ นางสาวนงนุช บุญแจ้ง กรรมการ 
๑๔.๑๘ นายยงยุทธ กิจสันทัด กรรมการ 
๑๔.๑๙ นางสาววนิดา กงแหลม กรรมการ 



๓๑ 

 

๑๔.๒๐ นางสาวนิภาวรรณ ธาราศักดิ ์ กรรมการ 
๑๔.๒๑ นายนิกร นันทวงศ์ กรรมการ 
๑๔.๒๒ นางสาวปวีณา  ศรีบุญเรื่อง กรรมการ 
๑๔.๒๓ นางสาวน้ําทิพย ์ กลีบบัวบาน กรรมการ 
๑๔.๒๔ นางสาวโชฐิรส   พลไชยมาตย ์ กรรมการ 
๑๔.๒๕ นางสาวนภัสกร   ทรัพย์เฟ่ืองฟู กรรมการ 
๑๔.๒๖ นางสาวขนิษฐา   เศษคึมบง กรรมการ 
๑๔.๒๗ นางสาววรางคณา   คงศีล กรรมการ 
๑๔.๒๘ นางสาวณาฐวดี   พุทธวงค์ กรรมการ 
๑๔.๒๙ นางสาวเสาวนีย์  ไตรรัตน์รังษี กรรมการ 
๑๔.๓๐ นางสาวกุลภัสสรณ์  ศรีบุญเพ็ง กรรมการ 
๑๔.๓๑ นางสาววรรณวิภา  บํารุงพงศ์ กรรมการ 
๑๔.๓๒ นายณัฐพล  พัชรนันท์จินดา กรรมการ 
๑๔.๓๓ นางสาวขนิษฐา  พลับแก้ว กรรมการ 
๑๔.๓๔ นางสาวนฤมล  พรหมโลก กรรมการ 
๑๔.๓๕ นางสาวชรินทร์ทิพย์  หิรัญนุเคราะห ์ กรรมการ 
๑๔.๓๖ นางสาวสุวิมล เทพนม กรรมการ 
๑๔.๓๗ นางอมรวด ี  กลิ่นจันทร ์ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ดูแลประสานงานการตัดเสื้อครุยวิทยฐานะของ  บัณฑิตกิตติมศักดิ ์
   ๒. ประสานงานเรื่องการเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และพิธีเชิดชูเกียรติบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ มอบหมาย ในวันฝึกซ้อมใหญ ่วันท่ี ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
   ๓. ดูแลอํานวยความสะดวก และนัดหมายคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 
คณะกรรมการสภาวิชาการ  คณะกรรมการสภาคณาจารย์ และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย     
เข้าเป็นแขกผู้มีเกียรติบนเวทีวันพระราชทานปริญญาบัตรในระหว่างวันท่ี ๑๗–๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ  ห้อง
ประชุมพระปกเกล้า อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และในวันพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒  ณ  ห้องรับรองบริเวณอาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดนักศึกษากองเกียรติยศ 

๑๕.๑ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประธาน 
๑๕.๒ อาจารย์ ดร.มัณทนาวด ี เมธาพัฒนะ รองประธาน 
๑๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เปรมวดี  คฤหเดช กรรมการ 
๑๕.๔ อาจารย์สุนีย์  อังศุภาสกร กรรมการ 
๑๕.๕ อาจารย์สุมาลา สว่างจิต กรรมการ 
๑๕.๖ อาจารย์ศุภลักษณ์  พ้ืนทอง กรรมการ 
๑๕.๗ อาจารย์สุรางค์  เชื้อวณิชชากร กรรมการ 
๑๕.๘ อาจารย์ขวัญฤทัย เสมพูน กรรมการ 
๑๕.๙ อาจารย์รังสิมา พัสระ กรรมการ 
๑๕.๑๐ นางสาวศิริกร   อยู่ยง กรรมการและเลขานุการ 



๓๒ 

 

  หน้าท่ี 
๑. คัดเลือกและจัดทําคําสั่งแต่งตั้งนักศึกษาทําหน้าท่ีเป็นกองเกียรติยศเข้าร่วมการ

รับเสด็จพระราชดําเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

๒. ดูแลและควบคุมนักศึกษาให้เข้าปฏิบัติหน้าท่ีกองเกียรติยศ ตามวัน  เวลาท่ี
กําหนด  โดยให้ไปถึงจุดนัดหมายก่อนเวลา  ๑  ชั่วโมง 

๓. ปฏิบัติหน้าท่ีส่งเสด็จในวันพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
 ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล 

๑๖.๑ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ประธาน 
๑๖.๒ อาจารย์จันทนา      แจ้งเจนเวทย ์ รองประธาน 
๑๖.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์วีวรรณ  ศรีเพ็ญ กรรมการ 
๑๖.๔ อาจารย์ ดร.อารยา ทิพย์วงศ์ กรรมการ 
๑๖.๕ อาจารย์ ดร.กนิษฐ ์ โง้วศิร ิ กรรมการ 
๑๖.๖ อาจารย์ทินกร ไชยสุข กรรมการ 
๑๖.๗ อาจารย์วรุณศิร ิ ปราณีธรรม กรรมการ 
๑๖.๘ อาจารย์ธนวัฒน ์ รวมสุข กรรมการ 
๑๖.๙ อาจารยน์ภิสสรา  ธีระเนตร กรรมการ 
๑๖.๑๐ อาจารย์เพ็ชรัตน ์     เตชทวีวรรณ กรรมการ 
๑๖.๑๑ อาจารย์อัมพร      เจียงวิริชัยกูร กรรมการ 
๑๖.๑๒ อาจารย์ชัชวาล      วงค์สาร ี กรรมการ 
๑๖.๑๓ อาจารย์ชาญฤทธิ์      ค้าขาย กรรมการ 
๑๖.๑๔ อาจารย์แว่นใจ      นาคะสุวรรณ กรรมการ 
๑๖.๑๕ อาจารย์ณัฐธัญญา      ประสิทธิ์ศาสตร ์ กรรมการ 
๑๖.๑๖ อาจารย์จักรกฤช      ปิจด ี กรรมการ 
๑๖.๑๗ อาจารย์ภคพร  เท่ียวรอบ กรรมการ 
๑๖.๑๘ อาจารย์เอ้ืออารีย์  สาริกา กรรมการ 
๑๖.๑๙ อาจารย์อภิญญา  กุลทะเล กรรมการ 
๑๖.๒๐ นางสาวศิริกร   อยู่ยง กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ดู แ ลบั ณ ฑิ ต ท่ี เ จ็ บ ป่ ว ย ใน ร ะหว่ า ง วั น ฝึ ก ซ้ อ มย่ อ ย  วั น ฝึ ก ซ้ อ ม ใหญ ่                  
และวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒. ประสานงานกับทุกฝ่ายท่ีต้องการความช่วยเหลือเก่ียวกับการรักษาพยาบาล
บัณฑิตท่ีเจ็บป่วย 
   ๓. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒             
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ              
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จุดรายงานตัว บริเวณอาคาร
วิชาการ ๓ ด้านข้างอาคารอเนกนิทัศน ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 



๓๓ 

 

 ๑๗. คณะกรรมการฝา่ยการเงิน 
๑๗.๑ ผู้อํานวยการกองคลัง  ประธาน 
๑๗.๒ นายมนตร ี ไทรโรจน์รุ่ง รองประธาน 
๑๗.๓ นางสาวสิริวรรณ์ มโนวรรณ์ กรรมการ 
๑๗.๔ นางสาวชลดา รวยด ี กรรมการ 
๑๗.๕ นางสาววิภาดา แสงสว่าง กรรมการ 
๑๗.๖ นางมณฑิกานต ์ ม่วงน้อย กรรมการ 
๑๗.๗ นางสาวญานิกา พินิจ กรรมการ 
๑๗.๘ นางสาวรุ่งนภา เรืองฤทธิ ์ กรรมการ 
๑๗.๙ นางสาวกมลทิพย ์ กางแก้ว กรรมการ 
๑๗.๑๐ นางศรัณ ชินแสงทิพย ์ กรรมการ 
๑๗.๑๑ นางสาวจุไลรัตน ์ บริบาล กรรมการ 
๑๗.๑๒ นางสาวนิตยา บรรจ ุ กรรมการ 
๑๗.๑๓ นางสาวสกุลตรา รอดภัย กรรมการ 
๑๗.๑๔ นางสาวกัญญาณัฐ หนคูง กรรมการ 
๑๗.๑๕ นางสาวณัฏยา บรรชาทอง กรรมการ 
๑๗.๑๖ นางสาวพรปวีณ์  อุดมเลิศชัยรัฐ กรรมการ 
๑๗.๑๗ นางสาววิภา คงสูงเนิน กรรมการ 
๑๗.๑๘ นางสาวชณัฏภ์สิกาญ กนกฤษชณันฎ ์ กรรมการ 
๑๗.๑๙ นางกนิลฐิฎ์ตา ฉิ่งวังตะกอ กรรมการ 
๑๗.๒๐ นางสาววรัศรา วัดสิงห ์ กรรมการ 
๑๗.๒๐ นางสาวพจนีย ์ อนุศร ี  กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ 
   ๒. จัดทําบัญชีรายรับ – จ่าย 
   ๓. ดําเนินการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ในวันปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๔. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒             
วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ              
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวัน ท่ี  ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิ ทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 ๑๘. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล 

๑๘.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ประธาน 
๑๘.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม รองประธาน 
๑๘.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา   สุดเจริญ กรรมการ 
๑๘.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.รจนา จันทราสา กรรมการ 
๑๘.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูสิทธิ ์ ภคํูาชะโนด กรรมการ 
๑๘.๖ นายอนุพันธ ์  สุทธิมาร กรรมการ 
๑๘.๗ นายฉัตรไชย  ดิษฐ์เจริญ กรรมการ 



๓๔ 

 

๑๘.๘ นายวุฒิกร  มะลิคง กรรมการ 
๑๘.๙ นางสาวชุติมา  ธีรสุวรรณ กรรมการ 
๑๘.๑๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว กรรมการ 
๑๘.๑๑ นางสาวธนัญญา  ศานติธรรมกุล กรรมการ 
๑๘.๑๒ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ กรรมการ 
๑๘.๑๓ นางสาวอนุธิดา แสงใส กรรมการ 
๑๘.๑๔ นางสาวชไมพร ยะปวง กรรมการ 
๑๘.๑๕ นางสาวอทิตยา บัวศร ี กรรมการ 
๑๘.๑๖ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ กรรมการ 
๑๘.๑๗ นางสาวจุไรรัตน ์ ต๊อดแก้ว กรรมการ 
๑๘.๑๘ นางสาวพรทิพย์   เรืองปราชญ ์ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ดําเนินการประเมินผลงานการรับพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมท้ังทํารายงาน
สรุปผลเสนอต่ออธิการบด ี
   ๒. จัดหานักศึกษาช่วยงาน  เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีสนับสนุนการเก็บข้อมูลเก่ียวกับงาน
ประเมินผลงานการรับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒  ณ  บริเวณภายใน  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
   ๔. รายงานผลการประเมินการรับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ผู้เก่ียวข้องรับทราบ
อย่างท่ัวถึงทางช่องทางต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย อาทิเช่น วารสารแก้วเจ้าจอม กระดานข่าวในระบบ          
e–office เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 
 ๑๙. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ ์

๑๙.๑ ผู้อํานวยการกองกลาง ประธาน 
๑๙.๒ นายรวีโรจน ์ สิงห์ลําพอง รองประธาน 
๑๙.๓ นางจิตรกันยา ปิมปา กรรมการ 
๑๙.๔ นายสิทธิศักดิ ์  ก่ิงจันมน กรรมการ 
๑๙.๕ นางสาวอรวรรณ สขุมา กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
๑. ประชาสัมพันธ์งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือให้ผู้บริหาร  คณาจารย์  บุคลากร  และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทราบอย่างท่ัวถึงใน
เรื่องกําหนดการและข้ันตอนการปฏิบัติต่าง ๆ  

๒. ประชาสัมพันธ์ เรื่องการแตง่กายของบัณฑิต และการให้บริการด้านต่าง ๆ แก่บัณฑิต 
๓. ดูแลเรื่องการจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ในงานพระราชทานปริญญาบัตร            

ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
๔. ประสานงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของงานพระราชทานปริญญาบัตร

ทางระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย และสื่อต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 
๕. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒             

วันฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ              
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 



๓๕ 

 

 ๒๐. คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์
๒๐.๑ นายศรัญญ ู  คงปาน ประธาน 
๒๐.๒ นายประคอง  โพธิวัฒน ์ รองประธาน 
๒๐.๓ นายสุรชาต ิ  ตรีโอษฐ ์ กรรมการ 
๒๐.๔ นายสุทัศน ์  จิตรกูล กรรมการ 
๒๐.๕ นายกฤษณ์ปกรณ์ บุญมา กรรมการ 
๒๐.๖ นายนิธ ิ เฉลยปราชญ ์ กรรมการ 
๒๐.๗ นายไชยยานนท์  แก้วนิล กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  จัดเตรียมอุปกรณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่   
ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ๒. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่ และ         
วันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓. ติดตั้งเครื่องเสียงตามจุดซ้อมย่อยในการฝึกซ้อมบัณฑิต และติดตั้งเครื่องเสียง
สําหรับงานประชาสัมพันธ์ในวันฝึกซ้อมย่อยและวันฝึกซ้อมใหญ่ภายในมหาวิทยาลัยฯ  
   ๔. ติดตั้งเครื่องฉายวีดีทัศน์เพ่ือสนับสนุนในการฝึกซ้อมบัณฑิตในวันฝึกซ้อมย่อยและ
วันฝึกซ้อมใหญ ่
   ๕. จัดระบบการถ่ายทอดสัญญาณภาพต่าง ๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการฝึกซ้อม
บัณฑิต 
   ๖. ปฏิบัติหน้า ท่ีในวันฝึกซ้อมย่อยในระหว่างวันท่ี ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒           
วันฝึกซ้อมใหญ่ในระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ            
วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระหว่างวันท่ี ๑๗-๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารอเนกนิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 ๒๑. คณะกรรมการฝ่ายขนส่งปกปริญญาบัตร 
๒๑.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธาน 
๒๑.๒ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา รองประธาน 
๒๑.๓ นายภูมิรัตน ์ ภิรมย์รัตน ์ กรรมการ 
๒๑.๔ นายธนภัทร์  เกิดทับทิม กรรมการ 
๒๑.๕ นายลือชัย  สะอาดด ี กรรมการ 
๒๑.๖ นายทอน บุตทะนา กรรมการ 
๒๑.๗ นายสมบูรณ์ นิยมคง กรรมการ 
๒๑.๘ นายสุรชัย รักด ี กรรมการ 
๒๑.๙ นายสมสกุล ฮวดสุนทร กรรมการ 
๒๑.๑๐ นายบรรจง นนตร ี กรรมการ 
๒๑.๑๑ นายทูลเกียรต ิ คร้ามสิทธิ ์ กรรมการ 
๒๑.๑๒ นายสมโภชน ์ จันทนา กรรมการ 
๒๑.๑๓ นายสุรินทร ์ อุระอิต กรรมการ 
๒๑.๑๔ นายภาณุพงษ์ เพชรห้อย กรรมการ 
๒๑.๑๕ นายถาวร ขวัญยืน กรรมการ 
๒๑.๑๖ นายวิรัตน ์ พันธ์กุ่ม กรรมการ 



๓๖ 

 

๒๑.๑๗ นายประพัฒ ต้นโพธิ์โต กรรมการ 
๒๑.๑๘ นายบุญมี เทพารส กรรมการ 
๒๑.๑๙ นายชัชวาลย ์ แก้วเนตร กรรมการ 
๒๑.๒๐ นายบุญเรือง  เกตศร ี กรรมการเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑. ดําเนินการจัดการขน – ส่งปกปริญญาบัตรในวันพระราชทานปริญญาบัตร      
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ไปยังอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
   ๒. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี ๑๗ – ๑๘ มิถุนายน 
๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 
 ๒๒. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ 

๒๒.๑ นายนฤพล  ศรีสว่าง ประธาน 
๒๒.๒ นายโชคชัย  เลิศอนันต ์ รองประธาน 
๒๒.๓ นายวิเชียร  พรายพรรณ กรรมการ 
๒๒.๔ นายสามารถ  กาแก้ว กรรมการ 
๒๒.๕ นายสมพล  ศรีธาราสกุล กรรมการ 
๒๒.๖ นายเขมวัฒน ์  ฉ่ําเฉลิม กรรมการ 
๒๒.๗ นายสมศักดิ ์  อภิเดช กรรมการ 
๒๒.๘ นายบุญรัตน ์  บุตรส ี กรรมการ 
๒๒.๙ นายฉลอง  ไตรยางค์ กรรมการ 
๒๒.๑๐ นายเดชา  นิติกุล กรรมการ 
๒๒.๑๑ นายรพีภัทร   วลัยวรรณนา กรรมการ 
๒๒.๑๒ นายทวีสิทธิ ์  มูลเขียน กรรมการ 
๒๒.๑๓ นายโอภาส  รังสีปัญญาภรณ์ กรรมการ 
๒๒.๑๔ นายบุญเสริม   ชะหน ู กรรมการ 
๒๒.๑๕ นายภิญโญ  สวนกุหลาบ กรรมการ 
๒๒.๑๖ นายปิยะ  นนตร ี กรรมการ 
๒๒.๑๗ นายปัญญา อักโข กรรมการ 
๒๒.๑๘ นายนิรันดร ์ กังขอนนอก กรรมการ 
๒๒.๑๙ นายปัณณวัฒน ์ ทองสุข กรรมการ 
๒๒.๒๐ นายวรุฒ พานโฮม กรรมการ 
๒๒.๒๑ นายสุริยา ฤทธิ์เย็น กรรมการ 
๒๒.๒๒ นายสุภาพ หนูคง กรรมการ 
๒๒.๒๓ นายสุทัศ  โยธานันท์ กรรมการ 
๒๒.๒๔ นายสาธิต   ภูมมา กรรมการ 
๒๒.๒๕ นายเขมวัฒน์   ฉ่ําเฉลิม กรรมการ 
๒๒.๒๖ นายเอกรัฐ ปฐมลิขิตกาญจน ์ กรรมการ 
๒๒.๒๗ นายพุทธคุณ บุญพิมพ์ กรรมการ 
๒๒.๒๘ นายนิติรัฐ  เอ่ียมสําอางค์ กรรมการและเลขานุการ 

 
 



๓๗ 

 

  หน้าท่ี 
   ๑. จัดรถบริการรับ – ส่งคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าสู่บริเวณพิธี ณ  อาคาร    
อเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒. ประสานงานเรื่องการนํารถยนต์ของมหาวิทยาลัยและของอาจารย์เข้าบริเวณ  
อาคารใหม่สวนอัมพรในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๓. อํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการในการขนส่งอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  อุปกรณ์จัด
ตกแต่งสถานท่ีภายในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ  ปกปริญญาบัตร  เป็นต้น 
   ๔. ปฏิบัติหน้าท่ีในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร  ในระหว่างวันท่ี ๑๗ – ๑๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  อาคารอเนกนิทัศน ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 

 ๒๓. คณะกรรมการฝ่ายการจราจรและรักษาความปลอดภัย 
๒๓.๑ นายนฤพล  ศรีสว่าง ประธาน 
๒๓.๒ นายวิชา ขันคํา รองประธาน 
๒๓.๓ นายอรรถพล หาเรือนทรง กรรมการ 
๒๓.๔ นายสถิตย ์ นามสีล ี กรรมการ 
๒๓.๕ นายสวาส บุญโต กรรมการ 
๒๓.๖ นายธีรพล กิระหัส กรรมการ 
๒๓.๗ นายชลอ สายัณห ์ กรรมการ 
๒๓.๘ นายสุพจน ์ แถมพยัคฆ์ กรรมการ 
๒๓.๙ นางสาวจารุวรรณ ปล่องทอง กรรมการ 
๒๓.๑๐ นางสาวรัชนี  ใจชุ่ม กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
๑. ดูแลรักษาความปลอดภัย อํานวยความสะดวกเรื่องการจราจร  อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี

จะใช้ในงาน  และสถานท่ีจอดรถท่ีเหมาะสมในวันฝึกซ้อมย่อย และวันฝึกซ้อมใหญ่  
๒. จัดเตรียมอุปกรณ์เพ่ืออํานวยความสะดวกด้านการจราจรในการฝึกซ้อมย่อย     

การฝึกซ้อมใหญ่  และวันพระราชทานปริญญาบัตร 
๓. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒           

และวันฝึกซ้อมใหญ ่ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
 ๒๔. คณะกรรมการฝ่ายสุขาภิบาล 

๒๔.๑ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี ประธาน 
๒๔.๒ ผู้อํานวยการกองกลาง  รองประธาน 
๒๔.๓ นายเพรียว ทองพราย กรรมการ 
๒๔.๔ นายวิสูตร  ทองมาก กรรมการ 
๒๔.๕ นายบุญเรือง พันธ์งาม กรรมการ 
๒๔.๖ นายแสงชัย แจ้งไพร กรรมการ 
๒๔.๗ นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี  
   ๑. ดูแลเก็บขยะมูลฝอยพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยในวันฝึกซ้อมย่อย และวันฝึกซ้อมใหญ่   
   ๒. ปฏิบัติ หน้ า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่ อย  ระหว่ า งวั น ท่ี  ๑๐-๑๑ มิ ถุนายน ๒๕๖๒               
และวันฝึกซ้อมใหญ ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  



๓๘ 

 

 ๒๕. คณะกรรมการฝ่ายสถานท่ี 
๒๕.๑ ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี ประธาน 
๒๕.๒ ผู้อํานวยการกองกลาง  รองประธาน 
๒๕.๓ นายนฤพล  ศรีสว่าง กรรมการ 
๒๕.๔ นายชนันท์  จันทร์หอม กรรมการ 
๒๕.๕ นายอมลัช เรืองเดช กรรมการ 
๒๕.๖ นายกมล หรั่งทอง กรรมการ 
๒๕.๗ นางสาวเนตรดาว อยู่ยง กรรมการ 
๒๕.๘ นางสมจิต  หนูคง กรรมการ 
๒๕.๙ นายทูลเกียรต ิ  คร้ามสิทธิ ์ กรรมการ 
๒๕.๑๐ นายสมบูรณ์  นิยมคง กรรมการ 
๒๕.๑๑ นายทอน  บุตทะนา กรรมการ 
๒๕.๑๒ นายสุรชัย  รักด ี กรรมการ 
๒๕.๑๓ นายสมสกุล  ฮวดสุนทร กรรมการ 
๒๕.๑๔ นายบรรจง  นนตร ี กรรมการ 
๒๕.๑๕ นายสุรินทร ์  อุระอิต กรรมการ 
๒๕.๑๖ นายลือชัย  สะอาดด ี กรรมการ 
๒๕.๑๗ นายถาวร  ขวัญยืน กรรมการ 
๒๕.๑๘ นายสมโภชน ์  ห้วยหงษ์ทอง กรรมการ 
๒๕.๑๙ นายประพัฒ  ต้นโพธิ์โต กรรมการ 
๒๕.๒๐ นายวิรัตน ์  พันธ์กุ่ม กรรมการ 
๒๕.๒๑ นายภาณุพงษ์  เพชรหอ้ย กรรมการ 
๒๕.๒๒ นายบุญมี  เทพารส กรรมการ 
๒๕.๒๓ นายวีระ  โกมลสิงห ์ กรรมการ 
๒๕.๒๔ นางบุษกร  โกมลสิงห ์ กรรมการ 
๒๕.๒๕ นางศิร ิ  นิยมคง กรรมการ 
๒๕.๒๖ นางจิตดาภา  ม่ิงขวัญ กรรมการ 
๒๕.๒๗ นายณัฎฐชัย  ม่วงงาม กรรมการ 
๒๕.๒๘ นายชัชวาล  แก้วเนตร กรรมการ 
๒๕.๒๙ นางวิมล  แสงภิรมย ์ กรรมการ 
๒๕.๓๐ นางสุนีย์  จันทร์แจ่มศร ี กรรมการ 
๒๕.๓๑ นางชิดชนก  ศรีถัน กรรมการ 
๒๕.๓๒ นางกัลญา  ศรีพา กรรมการ 
๒๕.๓๓ นางบุษกร ธัญญะอุดม กรรมการ 
๒๕.๓๔ นางดวงพร  แก้วขาว กรรมการ 
๒๕.๓๕ นางสาวรุ่งนภา ถานา กรรมการ 
๒๕.๓๖ นางราตร ี ดิออน กรรมการ 
๒๕.๓๗ นางสาวสุกัญญา สังวาลทอง กรรมการ 
๒๕.๓๘ นางสาวฉวีวรรณ ประกอบกิจ กรรมการ 
๒๕.๓๙ นางระเบียบ ฤกษ์ทว ี กรรมการ 
๒๕.๔๐ นางสาวนุสรา จันทร์กระจ่าง กรรมการ 



๓๙ 

 

๒๕.๔๑ นางสาวอบมา ยุบลชิด กรรมการ 
๒๕.๔๒ นางสาวภัคจิรา แก้วใสแสง กรรมการ 
๒๕.๔๓ นางสาวรัชน ี ใจชุม่ กรรมการและเลขานุการ 

  หน้าท่ี 
   ๑.  ดูแลรักษาความสะอาดพ้ืนท่ีบริเวณฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ห้องน้ํา    
ห้องสุขา และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจะใช้งาน ในวันฝึกซ้อมย่อย วันฝึกซ้อมใหญ่และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
   ๒. จัดเตรียมสถานท่ี เวที และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกซ้อมย่อยและการ
ฝึกซ้อมใหญ่   
   ๓. จัดทําซุ้มแสดงความยินดี  ป้ายต้อนรับบัณฑิต  ท่ีจะเดินทางมาร่วมฝึกซ้อมและ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  ภายในมหาวิทยาลัย 
   ๔. ตกแต่งบริเวณสถานท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือรองรับการฝึกซ้อมบัณฑิตท่ีจะ
เข้ารับพระราชทานปรญิญาบัตร 
   ๕. ปฏิบัติหน้า ท่ี ในวันฝึกซ้อมย่อย ระหว่างวัน ท่ี  ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒           
และวันฝึกซ้อมใหญ ่ ระหว่างวันท่ี ๑๓-๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 
  หมายเหตุ  คณะกรรมการปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  
สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง  อัตราการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในงานพระราชทานปริญญาบัตร 
 
  ท้ังนี้  ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ  และอุตสาหะ  เพ่ือให้งาน
ดําเนินได้ด้วยความเรียบร้อยสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์  เป็นเกียรติและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
   สั่ง    ณ   วันท่ี   ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
   
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 


