
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
              ที ่๑๑๗๐ / ๒๕๕๗  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร   
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

.................................................................. 
ตำมท่ี พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมฯ ให้สมเด็จ

พระบรมโอรสำธิรำช สยำมมกุฎรำชกุมำร เสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ไปพระรำชทำนปริญญำบัตร  
แก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำคเหนือ ระหว่ำงวันที่ ๑๘ –๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชรได้รับก ำหนดพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันที่ ๒๒ ตุลำคม ๒๕๕๗ เวลำ ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ก ำหนดพิธีฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม 
พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบังเกิดผลต่อทำงรำชกำร อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏแพงเพชร  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำ  ข้อเสนอแนะ รวมทั้ง อ ำนวยควำม 
สะดวกและแก้ปัญหำ ประกอบด้วย          

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและโครงกำรพิเศษ   รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรและจัดกำรศึกษำภำยนอกมหำวิทยำลัย      รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร      รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและกำรจัดบัณฑิตศึกษำ   รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรม บริกำรวิชำกำร 
และกิจกำรพิเศษ           รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยอธิกำรบดี       กรรมกำร 
ที่ปรึกษำอธิกำรบดี      กรรมกำร 
คณบดีคณะครุศำสตร์      กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี    กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร     กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร  
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   กรรมกำร 

/...ผู้อ ำนวยกำร 



๒ 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 

  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด    กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ         กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน           กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง            กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนกำรเงิน            กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ                     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 
 ๒.๑  ฝ่ายรับลงทะเบียน  มีหน้ำที่  รับลงทะเบียนในพิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๗
ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ    ครองแก้ว   หัวหน้ำ  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี     จันทร์อินทร์   ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์   สิริเสถียรวัฒนำ          ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์   บุตรพลอย            ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุกัญญำ    ธรรมธีระศิษฎ์            ผู้ช่วย 
อำจำรย์อภินันท์    ธรรมธีระศิษฎ์            ผูช้่วย 
อำจำรย์ศุภวัฒน์    วิสิฐศิริกุล            ผูช้่วย 
ดร.นิรุตติ์       นิพรรธนจิดำ    ผู้ช่วย 
นำงบุษบำ    เหมือนวิหำร      ผู้ช่วย 
นำงมณฑำ    ตะติยะ    ผู้ช่วย 

 นำงสมพร    กลิ่นมัคผล   ผู้ช่วย 
นำงสำวชุลีพร       แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก       ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 

 นำงสำวผดุงพร      พันธ์พืช    ผู้ช่วย 
นำงสำวกนกกร    ทองค ำ    ผู้ช่วย 
นำงสำวณฤมน        เสริมสนธิ   ผู้ช่วย 
นำยคมกริช    กลิ่นอำจ   ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช    ขัตติยะ    ผู้ช่วย 
นำงสำวศริริวรรณ      หมื่นเอ             ผูช้่วย 
นำงสำววิรัลพันธ์    แก้วค ำ    ผู้ช่วย 
นำยปณัยกร     ธรรมสอน    ผู้ช่วย 
๒.๒  ฝ่ายการเงิน  มีหน้ำที่จัดเตรียมเอกสำรเพ่ือเบิกจ่ำยเงิน ด ำเนินกำรประสำนงำน  

กำรเดินทำงไปรำชกำร  ประกอบด้วย 
นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย   หัวหน้ำ 
นำงสำวปรำจิน    ไกรทอง   ผู้ช่วย 
นำงปรำงค์ทิพย์    น้ ำเงินสกุลณี    ผู้ช่วย 

/...นำงศิริรัตน์ 



๓ 
 

นำงศิริรัตน์     พรมมี    ผู้ช่วย  
นำงสำวสลิตำ    เพชรบูรณ์  ผู้ช่วย   

นำยวิศรุต    ดีจิ๋ว    ผู้ชวย 
๒.๓  ฝ่ายคุมแถว  มีหน้าที่ดังนี้ 
๒.๓.๑  เรียกแถวบัณฑิตเพ่ือเข้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  

ในวันที่ ๑๙ ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เวลำ  ๑๓.๓๐ น. และช่วยจัดบัณฑิตที่ลงจำกเวทีฝึกซ้อมเข้ำประจ ำที่นั่ง
อย่ำงเป็นระบบและรวดเร็วเพ่ือให้กำรฝึกซ้อมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย    
 ๒.๓.๒  มีหน้ำที่เรียกแถว จัดแถวและตรวจควำมเรียบร้อยกำรแต่งกำยบัณฑิต. ในวันที่ ๒๐ ตุลำคม 
พ.ศ.๒๕๕๗  เวลำ ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลำนพระพุทธวิธำนปัญญำบดี 

๒.๓.๓  นั่งประจ ำแถวขณะฝึกซ้อมฯ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ในวันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ และช่วยจัดบัณฑิตที่ลงจำกเวทีกำรฝึกซ้อมเข้ำประจ ำที่นั่งเช่นเดียวกับวันที่ 
๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๗  ประกอบด้วย  

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ   ธัชยะพงษ์  หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ถมรัตน์     เงินทอง    ผู้ช่วย 
ดร.ภูมิพิพัฒน์     รักพรมงคล   ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ธีรพล      วรปรีชำพันธุ์                ผู้ชว่ย 
อำจำรย์ปำรวี      เขมโชติกุล   ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์     นุชนำรถ    ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชำลิวำ      ศิริธรรมเกตุ    ผู้ช่วย 
อำจำรย์อิสรำพร     อ่อนบุญ    ผู้ช่วย 
อำจำรย์วำสนำ      อำจสำลิกรณ์   ผู้ช่วย 
อำจำรย์กีรศักดิ์     พะยะ    ผู้ช่วย 
อำจำรย์รำตรี     โพธิ์ระวัช   ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุธำสินี     เอ่ียมชัย   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนิรัตน์     ยอดด ำเนิน   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปรีชำภรณ์    ขันบุรี    ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนัน     หยวกวัด   ผู้ช่วย 
อำจำรย์พจน์ธรรม      นรงค์วิทย์   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ลักขณำ     ด่อนคร้ำม   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภโชคชัย     นันทศร ี   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประพล      จิตคต ิ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี      ใจแน่น    ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรชนก     จรัสวิญญู   ผู้ช่วย 
อำจำรย์คุณัญญำ      เบญจวรรณ   ผู้ช่วย 
ดร.พฤฑฒิพล      พฤฑฒิกุล   ผู้ช่วย 
อำจำรย์เบญจวรรณ    ชัยปลัด    ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปำริชำต     เตชะ    ผู้ช่วย 

/...๒.๔ ฝ่ำยต้อนรับ 
 

 



๔ 
 

๒.๔  ฝ่ายต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ  มีหน้ำที่ประสำนงำนต้อนรับ ดูแล และอ ำนวยควำมสะดวก 
แก่นำยกสภำมหำวิทยำลัย กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีฝึกซ้อมรับ
พระรำชทำนปริญญำบัตร  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในวันที่ ๒๐  
ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗  ประกอบด้วย 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัยพลูสุข  หัวหน้ำ 
   ดร.ปรียำนุช    พรหมภำสิต  ผู้ช่วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี   สิทธิพงษ์    ผู้ช่วย 
 อำจำรย์สุภำภรณ์    หมั่นหำ   ผู้ช่วย  

นำงสำวคณำรัตน์    พูลเขียว   ผู้ช่วย 
นำงสำวเกศกนก    ไทยแท้   ผู้ช่วย 
นำงสำวกนิษฐำ    กิ่งกังวำลย์  ผู้ช่วย 
นำงรัชนีวรรณ    หลิมมงคล  ผู้ช่วย 
๒.๕  ฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต  มีหน้ำที่ ฝึกซ้อมบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรให้

ถูกต้องตำมขั้นตอน  และเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  โดยแยกท ำกำรฝึกซ้อมกลุ่มย่อยตำมคณะต่ำงๆ 
ประกอบด้วย 

๒.๕.๑  คณะกรรมการอ านวยการฝึกซ้อม  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย  ช่อพฤกษำ ผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม 

ดร.ชัยรัตน ์  บุมี        ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม 
อำจำรย์สุชิน   รอดก ำเหนิด ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ ชะอุ่มผล   ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ      ธัชยะพงษ์    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไพโรจน์ เนียมนำค ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทร ี ดวงทิพย์ ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรฝึกซ้อม 

๒.๕.๒  ฝ่ายพิธีกร  มีหน้ำที่ก ำหนดพิธีกำรและขั้นตอนฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 
ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ประกอบด้วย 
   อำจำรย์บุญล้อม   ด้วงวิเศษ  หัวหน้ำ 

 ดร.ชัยรัตน ์  บุม ี  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์อนุสิษฐ์   พันธ์กล่ ำ  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด   ผู้ช่วย 
 นำงสำววรรณภำ   รอดจันทร์  ผู้ช่วย 
 นำงสำววำสนำ   จันทร์ผ่อง  ผู้ช่วย 
 นำงสำววิรำพัตร   กำวิละพันธ์  ผู้ช่วย 
๒.๕.๓  ฝ่ายก ากับดูแล แก้ไขการฝึกซ้อม  มีหน้ำที่ดูแล แก้ไขกำรฝึกซ้อม และฝึกซ้อม

เพ่ิมเติมให้แก่บัณฑิตที่ยังไม่ผ่ำนกำรฝึกซ้อม ระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกร
รัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประกอบด้วย 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสมัย รบชนะชัย  พูลสุข หัวหน้ำ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง  ผู้ช่วย 

/...ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ 
 



๕ 
 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรีย์  ด่อนคร้ำม ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พัจนภำ   เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์สุรินทร์   เพชรไทย ผู้ช่วย 
 อำจำรย์วรำงค์   รำมบุตร  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ลักขณำ   ด่อนคร้ำม ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ประพล   จิตคติ  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ประจักษ์   กึกก้อง  ผู้ช่วย 
   อำจำรย์ธัญรดี   บุญปัน  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ศุภโชคชัย  นันทศรี  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์จิระ   ประสพธรรม ผู้ช่วย 
 อำจำรย์จักรพันธ์   หวำจ้อย  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์เอกวินิต   พรมรักษำ ผู้ช่วย 
 อำจำรย์อนัน   หยวกวัด ผู้ช่วย 
 อำจำรย์วสันต์   เพชรพิมูล ผู้ช่วย 
 อำจำรย์วรวุฒิ   บุตรดี  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ภำคิณ   มณีโชติ  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ธงเทพ   ชูสงฆ์  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์อ ำไพ   แสงจันทร์ไทย ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ศศิวรรณ   พลำยละหำร ผู้ช่วย 
 อำจำรย์สุรินทร์   เพชรไทย ผู้ช่วย 
 ดร.โสภำ    อ ำนวยรัตน์ ผู้ช่วย 
 อำจำรย์อนุสิษฐ์   พันธ์กล่ ำ ผู้ช่วย 
 อำจำรย์บุญล้อม   ด้วงวิเศษ ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ธิดำรัตน์   ทวีทรัพย์ ผู้ช่วย 

 อำจำรย์ศรินญำ   หวำจ้อย  ผู้ช่วย 

 อำจำรย์เลเกีย   เขียวดี  ผู้ช่วย 

 อำจำรย์วชิระ   พิมพ์ทอง ผู้ช่วย 

   อำจำรย์อรทัย   บุญเที่ยง ผู้ช่วย 

 อำจำรย์ยลดำ   กระต่ำยทอง ผู้ช่วย 

 อำจำรย์อดิเรก   นวลศรี  ผู้ช่วย 

 อำจำรย์ไตรรงค์   เปลี่ยนแสง ผู้ช่วย 

 อำจำรย์ปำริชำติ   เตชะ  ผู้ช่วย 

 อำจำรย์ศุภรดำ   สุขประเสริฐ ผู้ช่วย 

 อำจำรย์กษมำ   สุรเดชำ  ผู้ช่วย 

 อำจำรย์สมหญิง   กัลป์เจริญศรี ผู้ช่วย 

 อำจำรย์ยุทธนำ   พันธ์มี  ผู้ช่วย 

 อำจำรย์เฉลิม   ทองจอน ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์รัตติกำล 
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  อำจำรย์รัตติกำล   โสภัคค์ศรีกุล ผู้ช่วย 

  อำจำรย์สิริวรรณ   สิรวณิชย ์ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์วรพรรณ   กระต่ำยทอง ผู้ช่วย 

  อำจำรย์สริณญำ   ตะอูบ  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์เพ็ญภรณ์  เหลี่ยวเจริญวัฒน ์    ผู้ชว่ย 

  อำจำรย์กรกช   ขันธบุญ  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ปรำณี   เลิศแก้ว  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ธัญพร     บุญโพธิ์แก้ว ผู้ช่วย 

  อำจำรย์อมรำ   ทองใส  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ผกำวดี   สะเภำค ำ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ถิรวิทย์   ไพรมหำนิยม ผู้ช่วย   
  อำจำรย์เบญจวรรณ      ชัยปลัด  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์อุไรวรรณ    ศรีชัยมูล ผู้ช่วย 

  อำจำรย์กำญจนำ      เวชบรรพต ผู้ช่วย 

  อำจำรย์นิติกร   สุทธิศำล  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ศุภฤทธิ์   ธำรำทิพย์นรำ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์วัชรัศน์   ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์จิรพงศ์   ยืนยง  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ธวชินี   ลำลิน  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์นิศำชล   เถิงจ๋ำง  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์รัชดำภรณ์  รักษ์ชน  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์พรชนก   นุ่มน้อย  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ประสิทธิ์   สิทธิดำ  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์บัญชำ   วัฒนำทัศนีย์ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์อภิญญำ   จอมพิจิตร ผู้ช่วย 

  อำจำรย์จ ำเนียนน้อย  สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์นพรัตน์   ไชยวิโน  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์อธิรดำ   บุญเดช  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์อภิชญำ   พัดพิน  ผู้ช่วย 

  อำจำรย์นิภัทชรำพร  สภำพพร ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ณัฐพงษ์   ดิษฐเจริญ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 

  อำจำรย์วสุนธรำ   รตโนภำส ผู้ช่วย 

  อำจำรย์สุวิชญำ   รอดก ำเหนิด ผู้ช่วย 

  อำจำรย์นงลักษณ์  จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 

  อำจำรย์ปรีชำภรณ์  ขันบุรี  ผู้ช่วย 

  นำยพรหมธร   พูลสุข  ผู้ช่วย 

/...๒.๕.๔  ฝ่ำยฝึกซ้อมต้นแบบ   
 
 



๗ 
 

๒.๕.๔  ฝ่ายฝึกซ้อมต้นแบบ  มีหน้ำที่  ฝึกซ้อมและสำธิต เพ่ือเป็นตัวอย่ำงให้แก่บัณฑิต 
ในวันฝึกซ้อมระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย  ช่อพฤกษำ หัวหน้ำ 
          ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรีย์    ด่อนคร้ำม  ผู้ช่วย 
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว ผู้ช่วย 
     อำจำรย์พัจนภำ   เพชรรัตน์  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์สุรินทร์    เพชรไทย  ผู้ช่วย 
     อำจำรย์ณัฐธิกำนต์      ปิ่นจุไร   ผู้ช่วย 

อำจำรย์เอกวินิต   พรหมรักษำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชูเกียรติ   เนื้อไม้  ผู้ช่วย 
อำจำรย์คุณัญญำ   เบญจวรรณ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พลอยพรรณ   สอนสุวิทย์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุธิดำ   เพชรพิมูล ผู้ช่วย 
อำจำรย์พงศธร   ศรีทับทิม ผู้ช่วย 
อำจำรย์วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรสกุล    ธรรมสอน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นันทิพัฒน์    เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ผกำวดี   สะเภำค ำ ผู้ช่วย 

      ดร.จุฬาลักษณ์    ตั้งตัว  ผู้ช่วย 

อาจารย์ราตรี    โพธิ์ระวัช ผู้ช่วย 
อาจารย์กีรศักดิ์   พะยะ  ผู้ช่วย 
อาจารย์ขวัญฤทัย   ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประสิทธิ์     สิทธิดำ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปำริชำติ   สำยจันดี ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธีระพล   วรปรีชำพันธ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พรชนก   นุ่มน้อย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นิศำชล   เถิงจ๋ำง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศศิวรรณ    พลำยละหำร ผู้ช่วย 
อำจำรย์อ ำไพ     แสงจันทร์ไทย ผู้ช่วย 
อำจำรย์สมโภชน์    วงษ์เขียด ผู้ช่วย 
อำจำรย์สำธิตำ     วีระศิริวัฒน์ ผู้ช่วย 
นำยอนุชิต    อ่อนเกตุ  ผู้ช่วย 
นำยณะรำทิ    น้อยม่วง  ผู้ช่วย 
นำยกิตติกร     กล้ำแข็ง  ผู้ช่วย 

     นำยอนพัทย์      บุญยศวรพันธ์ ผู้ช่วย 
นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ     ผู้ช่วย 

/…นำยกสโมสร 
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     นำยกสโมสรคณะวิทยำกำรจัดกำร    ผู้ช่วย 
      นำยกสโมสรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   ผู้ช่วย 

     นำยกสโมสรคณะครุศำสตร์      ผู้ช่วย 
      นำยกสโมสรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   ผู้ช่วย 
      นำยกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   ผู้ช่วย 

๒.๕.๕  คณะกรรมการฝึกซ้อมกลุ่มย่อย  ประกอบด้วย   
กลุ่ม  A  ฝึกซ้อม มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต  ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทร ี ดวงทิพย์ หัวหน้ำ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย  วงษ์นำยะ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประจักษ์   กึกก้อง  ผู้ช่วย 
ดร.ภูมิพิพัฒน์    รักพรมงคล ผู้ช่วย 
ดร.พฤฑฒิพล    พฤฑฒิกุล ผู้ช่วย 
ดร.โสภำ    อ ำนวยรัตน์ ผู้ช่วย 
กลุ่ม   B   ฝึกซ้อมบัณฑิตสาขาบัญชีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต และ

สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ   ธัชยะพงษ์ หัวหน้ำ 
รองศำสตรำจำรย์ธำรทิพย์  ธรรมสอน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ่งพร  งำมผ่องใส ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ  ครองแก้ว ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ ์ โพธิ์เงิน  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ถมรัตน์  เงินทอง  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรำ  บุดสีทำ  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี  สิทธิพงษ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี  ตระกูล  ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศร ี จันทร์อินทร์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำณิสรำ  จรัสวิญญู ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรีย์  ด่อนคร้ำม ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกรัฐ   ปัญญำเทพ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรชนก   จรัสวิญญู ผู้ช่วย 
อำจำรย์วรรณพรรณ   รักษ์ชน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประจักษ์   กึกก้อง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ลักขณำ   ด่อนคร้ำม ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุภำภรณ์   หมั่นหำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธีรศิลป์   กันธำ  ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์ศิริพร 



๙ 
 

อำจำรย์ศิริพร    โสมค ำภำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประพล   จิตคติ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธัญรดี    บุญปัน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมพ์ผกำ   มีบัว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุธิดำ   เพชรพิมูล ผู้ช่วย 
อำจำรย์จักรพันธ์   หวำจ้อย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชลธิชำ   แสงงำม  ผู้ช่วย 
อำจำรย์จิระ    ประสพธรรม ผู้ช่วย 
อำจำรย์พลอยพรรณ   สอนสุวิทย์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พรรษพร   เครือวงษ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชัยรัตน์   ขันแก้ว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วันชัย    เพ็งวัน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วรำงค์   รำมบุตร  ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี    ใจแน่น  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภโชคชัย   นันทศรี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อังคณำ   ตำเสนำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภมำส   ผกำกำศ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมกำญดำ   จันดำหัวดง ผู้ช่วย 
อำจำรย์พลอยณัชชำ   เดชะเศรษ์ศิริ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชญำน์นันท์   ศิริกิจเสถียร ผู้ช่วย 

     อำจำรย์ทิพย์หทัย    ทองธรรมชำติ ผู้ช่วย 
    อำจำรย์กัญญำณัฐ    เสือคง   ผู้ช่วย 

อำจำรย์คุณัญญำ   เบญจวรรณ ผู้ช่วย 
     อำจำรย์อนันธิตรำ    ดอนบันเทำ  ผู้ช่วย 

อำจำรย์ทิพย์วรรณ   ศิบุญนันท์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์นงลักษณ์   จิ๋วจู  ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกวินิต   พรหมรักษำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชูเกียรติ   เนื้อไม้  ผู้ช่วย 
อำจำรย์กรธวัฒน์   สกลคฤหเดช ผู้ช่วย 
อำจำรย์ยุชิตำ    กันหำมิ่ง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สันติ     คู่กระสังข์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรชัย    อินทรประพันธ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วีระวรรณ    แจ้งโม้   ผู้ช่วย  
กลุ่ม  C  ฝึกซ้อมบัณฑิตสาขาครุศาสตรบัณฑิต   ประกอบด้วย 
ดร.ชัยรัตน ์   บุม ี หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยุภำด ี ปณะรำช ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว ผู้ช่วย 
อำจำรย์บุญล้อม   ด้วงวิเศษ ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์อนุสิษฐ์ 



๑๐ 
 

อำจำรย์อนุสิษฐ์   พันธ์กล่ ำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธิดำรัตน์   ทวีทรัพย์ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย   วงษ์นำยะ  ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนทอง   เชำวกีรติพงศ์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วชริะ    วิชชุวรนันท์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย   ช่อพฤกษำ  ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ธวัช   วีระศิริวัฒน์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรขำ  อรัญวงศ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุณ ี บุญพิทักษ์ ผู้ช่วย  
รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย  พูลสุข   ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์  แจ่มผล  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ก่อเกียรติ  วิทยรัตน์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระ  ภักด ี ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ม.ล.ปัทมำวดี สิงหจำรุ  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรชัย  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
อำจำรย์อรวรรณ   สุ่มประดิษฐ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์วันทนำ   สุขเทศ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุมำลี    วิทยรัตน์ ผู้ช่วย 
ดร.สุภำพร    พงศ์ภิญโญโอภำส    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี  ชัยมงคล  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชูวิทย์     ไชยเบ้ำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศรินญำ   หวำจ้อย  ผู้ช่วย  
อำจำรย์ชลชลิตำ   แตงนำรำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์เฉลิม    ทองจอน ผู้ช่วย 
อำจำรย์วรพรรณ    ขำวประทุม ผู้ช่วย 
อำจำรย์รัตติกำล   โสภัคค์ศรีกุล ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปำริชำต   เตชะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ทวิโรฒ   ศรีแก้ว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นิติพันธ์   บุตรฉุย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อมรำ    ทองใส  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อุไรวรรณ   ศรีไชยมูล ผู้ช่วย 
อำจำรย์ไตรรงค์   เปลี่ยนแสง ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปรำณี    เลิศแก้ว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สิริวรรณ   สิรวณิชย ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์สมหญิง   กัลป์เจริญศรี ผู้ช่วย 
อำจำรย์ยุทธนำ   พันธ์มี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อรทัย    บุญเที่ยง ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์ศุภวัฒน ์



๑๑ 
 

อำจำรย์ศุภวัฒน์   วิสิฐศิริกุล ผู้ช่วย 
อำจำรย์วชิระ    พิมพ์ทอง ผู้ช่วย 
อำจำรย์เลเกีย    เขียวดี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วิวัฒน์    ทวีทรัพย์ ผู้ช่วย 
ดร.ภูมิพิพัฒน์    รักพรมงคล ผู้ช่วย 
ดร.พฤฑฒิพล    พฤฑฒิกุล ผู้ช่วย 
ดร.สุขเกษม    ขุนทอง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ถิรวิท    ไพรมหำนิยม ผู้ช่วย 
อำจำรย์ภูมิสิทธิ์   สัจจหทยำศรม ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภรดำ   สุขประเสริฐ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พงศธร   ศรีทับทิม ผู้ช่วย 
อำจำรย์ผกำวดี   สะเภำค ำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์กษมำ    สุรเดชำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วัลลภ    ทิพย์สุคนธ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศิริโสภำ   แสนบุญเวช ผู้ช่วย 
อำจำรย์กรกช    ขันธบุญ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์เพ็ญภรณ์   เหลี่ยวเจริญวัฒน์   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธำรณำ   สุวรรณเจริญ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ภัทรชัย   เพชรแกมทอง ผู้ช่วย 
อำจำรย์ยลดำ    กระต่ำยทอง ผู้ช่วย 
อำจำรย์พลเทพ   มีไผ่ขอ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สรินญำ   ตะอูบ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อดิเรก    นวลศรี   ผู้ช่วย 
อำจำรย์เบญจวรรณ    ชัยปลัด  ผู้ช่วย 
อำจำรย์มำนพ    ศรีเทียม  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศรวัส    ศิร ิ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชลธิชำ    สว่ำงไตรภพ  ผู้ช่วย 
นำงสำวเทพกำญจนำ    เทพแก้ว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธิดำรัตน์    พรหมมำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมพ์ชนก    เนยพลับ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรสกุล    ธรรมสอน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นันทิพัฒน์    เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
อำจำรย์กำญจนำ   เวชบรรพต  ผู้ช่วย 
ดร.ชยุต     วิจิตรสุนทร  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปฐมพงษ์    เที่ยงเพชร  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นงพงำ   พิชัย   ผู้ช่วย 
นำงสำวจุฑำทิพย์    โอบอ้อม  ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี    หลินกู   ผู้ช่วย  

/...กลุ่ม  D  ฝึกซ้อมบัณฑิต 
 



๑๒ 
 

กลุ่ม  D  ฝึกซ้อมบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต  ประกอบด้วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิสิฐ   ธัญญะวัน ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย  ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ระมัด  โชชัย  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชวัญดำว แจ่มแจ้ง  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ชัย  กลิ่นหอม ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชน ี นิธากร  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิระ  เลี่ยมแก้ว ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุณยกฤต  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา  ผู้ช่วย 
อาจารย์วชิระ    สิงห์คง  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิรัช    เนื้อไม้  ผู้ช่วย 
อาจารย์เสถียร   ทีทา  ผู้ช่วย 
อาจารย์วิไลวรรณ   กระต่ายทอง ผู้ช่วย 
อาจารย์ยุติธรรม   ปรมะ  ผู้ช่วย 
อาจารย์พรหมเมศ   วีระพันธ์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพย์  พิชัย  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพลินพิศ จุฬพันธ์ทอง ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุมาพร  ฉัตรวิโรจน ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุชา  เกตุเจริญ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์  เอกอุฬาร ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระ  วงศ์เนตร ผู้ช่วย 
อาจารย์วิจิตร    ฤทธิธรรม ผู้ช่วย 
ดร.ฆัมภิชา    ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
อาจารย์ศิลป์ณรงค์   ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ชญาดา   กลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
อาจารย์ประพัชร์   ถูกมี  ผู้ช่วย 
อาจารย์สุรินทร์   เพชรไทย ผู้ช่วย 

       ดร.มณฑา    หมีไพรพฤกษ์ ผู้ช่วย 
อาจารย์นพรัตน์   ไชยวิโน  ผู้ช่วย 

/...อาจารย์กีรศักดิ์ 



๑๓ 
 

อาจารย์กีรศักดิ์   พะยะ  ผู้ช่วย 
อาจารย์นิรุตติ์    พิพรรธนจินดา ผู้ช่วย 
อาจารย์วิไลลักษณ์   สวนมะลิ ผู้ช่วย 
อาจารย์ภาเกล้า   ภูมิใหญ ่ ผู้ช่วย 
อาจารย์พัชรา    ม่วงการ  ผู้ช่วย 
อาจารย์วสุนธรา   รตโนภาส ผู้ช่วย 
อาจารย์แดนชัย   เครื่องเงิน ผู้ช่วย 
อาจารย์สุวิชญา   รอดก าเหนิด ผู้ช่วย 
อาจารย์นงลักษณ์   จันทร์พิชัย ผู้ช่วย 
อาจารย์อธิรดา   บุญเดช  ผู้ช่วย 
อาจารย์นิภัชราพร   สภาพพร ผู้ช่วย 
อาจารย์ขวัญฤทัย   ทองบุญฤทธิ์ ผู้ช่วย 
อาจารย์เอนก    หาลี  ผู้ช่วย 
อาจารย์จินดาพร   อ่อนเกตุ  ผู้ช่วย 
อาจารย์ราตรี    โพธิ์ระวัช ผู้ช่วย 
อาจารย์ราตรี    บุม ี  ผู้ช่วย 
อาจารย์ธีศิษฎ์    กระต่ายทอง ผู้ช่วย 

     ดร.จุฬาลักษณ์    ตั้งตัว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ดรุณี     มณีทัศน์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุธำสินี   เอ่ียมชัย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิมลพรรณ    ดีเมฆ  ผู้ช่วย 
AJ.Rolando     Cempron ผู้ช่วย 
อาจารย์ธนากร    วงษศา   ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิชญา    เตชิตคุนานนท์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ณัฐพงศ์   ดิษฐเจริญ ผู้ช่วย 
อาจารย์พิมประไพ   พิพัฒน์นวกุล ผู้ช่วย 
กลุ่ม  E  ฝึกซ้อมบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาเทคโนโลยี 

บัณฑิต ประกอบด้วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร. ไพโรจน์   เนียมนำค หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สฤษณ์      พรมสำยใจ ผู้ช่วย 
อำจำรย์โยธิน      ป้อมปรำกำร ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษณุ   บัวเทศ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์วสันต์     เพชรพิมูล ผู้ช่วย 
อำจำรย์ณัฐธิกำนต์    ปิ่นจุไร  ผู้ช่วย 

/...รองศำสตรำจำรย์ชัชวำลย ์



๑๔ 
 

รองศำสตรำจำรย์ชัชวำลย์      ธรรมสอน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญเลิศ    สงวนวัฒนำ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพคุณ   ชูทัน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิชิต     พจนพำที ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์   บุตรพลอย ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนัน     หยวกวัด ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปรีชำภรณ์    ขันบุรี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อำนนท์    วงษ์มณี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วรวุฒิ     บุตรดี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนิรัตน์      ยอดด ำเนิน ผู้ช่วย 
อำจำรย์วีระพล    พลีสัตย์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สัญญำ    พรหมภำสิต ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศศิวรรณ    พลำยละหำร ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธงเทพ    ชูสงฆ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ภำคิณ    มณีโชติ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วิโรจน์    ชูสงฆ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์บัณฑิต    ศรีสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธัชชัย    ช่อพฤกษำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนูญ     บูลย์ประมุข ผู้ช่วย 
อำจำรย์สมศักดิ์    พวงใส  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อ ำไพ     แสงจันทร์ไทย ผู้ช่วย 
อำจำรย์ด ำรงค์    เฉยปัญญำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์สมโภชน์    วงษ์เขียด ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิทักษ์      อินทับ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พรนรินทร์     สำยกลิ่น ผู้ช่วย 
อำจำรย์สำธิตำ     วีระศิริวัฒน์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์อัษฏำงค์      บุญศรี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ อิทธิพล      เหลำพรม ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนกิจ    โคกทอง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์จตุรงค์           ธงชัย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์เทพ    เกื้อทวีกุล ผู้ช่วย 
อำจำรย์พจน์ธรรม    นรงค์วิทย์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พบพร     เอ่ียมใส  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นิพิฐพนธ์   ฤำชำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนวิทย์   ฟองสมุทร์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์อภินันท์   ธรรมธีรศิษฎ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์สำมำรถ      ยืนยงพำนิช ผู้ช่วย 
อำจำรย์พิริยะ    กำญจนคงคำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์กฤติเดช   จินดำภัทร์ ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์พัชรมณฑ์    



๑๕ 
 

อำจำรย์พัชรมณฑ์      อ่อนเชด  ผู้ช่วย 
อำจำรย์น้ ำฝน    สะละโกสำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ภัคพล   รื่นกลิ่น  ผู้ช่วย 

 กลุ่ม  F   ฝึกซ้อมบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขานิติศาสตร
บัณฑิต และสาขาสารสนเทศศาสตรบัณฑิตประกอบด้วย 

อำจำรย์สุชิน    รอดก ำเหนิด หัวหน้ำ 
รองศำสตรำจำรย์มัย    ตะติยะ  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย   พวกดี   ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพิมพร  โกศิยะกุล ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศรีรัตน์  เจิงกลิ่นจันทร์ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค ำจันทร์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทร ี ดวงทิพย์ ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กวี   ครองแก้ว ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ ผู้ช่วย 
ดร.วิทยำ    คำมุณี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์จิรำภำ   จำรุวัฒน์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์วัลลภ    ทองอ่อน ผู้ช่วย 
อำจำรย์สำยพิณ   เขียวมูล  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์ นำรีรักษ์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร  ประคองชำติ ผู้ช่วย 
ดร.วิชุรำ    วินัยธรรม ผู้ช่วย 
อำจำรย์สำยพิณ   พิกุลทอง  กูรุง ผู้ช่วย  
อำจำรย์อภิชำติ   บวบขม  ผู้ช่วย 
ดร.ปรียำนุช    พรหมภำสิต ผู้ช่วย 
อำจำรย์เมืองจันทร์   พยอม  ผู้ช่วย 
อำจำรย์บรรเจิด   วรรณะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์เอกวุฒิ   โลหะกำรก ผู้ช่วย 
อำจำรย์อำทิตยำ   ธำนีรัตน์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ณัฐพงศ์   บุญครอบ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ณัฐธยำ   รังสิยำนนท์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พลำกร   ทิพย์มำลำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศศิธร    ศิริรัตน์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฉัตรชัย   อยู่เกิด  ผู้ช่วย 
อำจำรย์จ ำเนียนน้อย   สิงหะรักษ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์กิตติณัฏฐ์   ศิริรัตน์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อิฎฐำรมณ ์    มิตสุวรรณสิงหรำ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์นิศำชล   เถิงจ๋ำง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์รัชดำภรณ์   รักษ์ชน  ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์บุญญวัฒน์ 



๑๖ 
 

อำจำรย์บุญญวัฒน์    ศรีวังรำช  ผู้ช่วย 
อำจำรย์พรชนก   นุ่มน้อย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประสิทธิ์     สิทธิดำ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์อัฐพร    คริสต์พระพร ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชุติมำ    สังวรินทะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฤทธิรงค์     เกำฎีระ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปนัดดำ    พำณิชยพันธุ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุรีรัตน์   ระบอบ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุภำสพงษ์    รู้ท ำนอง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วัชรัศน์   ศรีวิริยะกิจ ผู้ช่วย 
อำจำรย์จิรพงศ์   ยืนยง  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน ผู้ช่วย 
อำจำรย์นำรถนรี   พอใจ  ผู้ช่วย  
อำจำรย์ปำรวี     เขมโชติกูร ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธีระพล   วรปรีชำพันธ์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์วำสนำ    อำจสำลิกรณ์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อรัญญำรัตน์    ศรีสุพัฒนะกุล ผู้ช่วย 
อำจำรย์สุวภัทร    พิรณฤทธิ์  ผู้ช่วย 
ดร.รัษฏำกร     วินิจกุล  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อิสสรำพร    อ่อนบุญ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์บัญชำ    วัฒนำทัศนีย์  ผู้ช่วย 
อำจำรย์นันทิวัน    หินหำดกรวด  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วำสนำ    มีศิลป์   ผู้ช่วย 
อำจำรย์อภิญญำ    แซ่ยั้ง   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ทิพย์วรรณ    สีสัน   ผู้ช่วย 
อำจำรย์พนัส     เพ็งเลิก   ผู้ช่วย 
อำจำรย์บุญญำบำรมี   สว่ำงวงศ์ ผู้ช่วย 
ดร.พิษณุ      บุญนิยม  ผู้ช่วย  
อำจำรย์ชำลิสำ   ศิริธรรมเกตุ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ตรรกพร   สุขเกษม  ผู้ช่วย 
อำจำรย์เสริมศักดิ์    รูปต่ ำ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์   ธำรำทิพย์นรำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์สมลักษณ์    วิริยจำรี  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธวชินี    ลำลิน  ผู้ช่วย 
อำจำรย์โอกำมำ   จ่ำแกะ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์กรรณิกำ   อุสสำสำร ผู้ช่วย 
อำจำรย์พัจนภำ   เพชรรัตน์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ปำริชำติ   สำยจันดี ผู้ช่วย 
อำจำรย์จันทิมำ    ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 

/...อำจำรย์วิยุดำ 



๑๗ 
 

อำจำรย์วิยุดำ    ทิพย์วิเศษ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ณัฐพล   บ้ำนไร่  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชุตินธร   ฉิมสุข  ผู้ช่วย 
อำจำรย์มำลัยรัตน์   คณิตชยำนันท์ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประทับใจ    ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์   นุชนำรถ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุลักษณ์   อำสำสู้  ผู้ช่วย 

๒.๕.๖  ฝ่ายจัดสถานที่ฝึกซ้อม  มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่ฝึกซ้อมภำยในหอประชุมดูแล 
ควำมสะอำดภำยในหอประชุมและห้องสุขำ  ตลอดช่วงวันซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตรระหว่ำงวันที่     
๑๘ – ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ จัดสถำนที่ฝึกซ้อมกลุ่มย่อยและจัดสถำนที่ตกแต่งเวทีส ำหรับงำนรำตรีศรี 
สักทองฉลองบัณฑิต  ประกอบด้วย 

นำยเพ่ง   วศินวงศ์สว่ำง  หัวหน้ำ 
นำยจักรพันธ์  ธงทอง   ผู้ช่วย 
นำยทศพร   ศีลอวยพร  ผู้ช่วย 
นำงสำวกชพรรณ    พงษ์พยัคฆ์เลิศ  ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์  ศรีวงษ์รำช   ผู้ช่วย  
เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ทุกคน   ผู้ช่วย 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอำคำรที่ใช้ในกำรฝึกซ้อม  ผู้ช่วย 

๒.๕.๗  ฝ่ายไฟฟ้าและเครื่องเสียง  มีหน้ำที่ประสำนจัดเตรียมและดูแลอุปกรณ์เครื่องเสียง  
ระบบไฟฟ้ำส ำหรับใช้ฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ในระหว่ำงวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗  
และจัดเตรียมเครื่องเสียงระบบไฟฟ้ำ ไฟประดับในงำนสักทองฉลองบัณฑิตในวันที่ ๑๘ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

อำจำรย์สัญญำ  พรหมภำสิต  หัวหน้ำ    
นำยกิตติ   นุชเทียน   ผู้ช่วย 
นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   ผู้ช่วย 
นำยจำตุรงค์  สีม่วง   ผู้ช่วย 
นำยชัยวัฒน ์ ชำวไร่   ผู้ช่วย    
นำยมนตรี   ประชุม   ผู้ช่วย  
นำยกิตติวัฒน์  ข ำทอง   ผู้ช่วย 

๒.๕.๘ ฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้ำที่เตรียมเครื่องดื่มอำหำรและอำหำรว่ำง เพ่ือบริกำรอำจำรย์ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรฝึกซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร ในวันที่ ๑๘ – ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗  
ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประกอบด้วย 

นำยณะรำท ิ  น้อยม่วง   หัวหน้ำ 
นำงสำวกัญมำศ   อินทร์จันทร์   ผู้ช่วย 
นำยกิตติกร    กล้ำแข็ง   ผู้ช่วย 
นำยอนพัทธ์   บุญยศวรพันธ์  ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำณี   แผนดี   ผู้ช่วย 
นำยวิศรุต    ดีจิ๋ว    ผู้ช่วย 
นำยโชติศักดิ์   แตงโม    ผู้ช่วย 

/...นำงศรีนวล 



๑๘ 
 

นำงศรีนวล   แยบกสิกิจ   ผู้ช่วย 
นำงจ ำเนียน  ยำหอม   ผู้ช่วย 
นำงสุวรรณ์  จ่ำยนอก  ผู้ช่วย 
นำงสำวมะลิลำ  อำจกล้ำ   ผู้ช่วย 
นำงเสวย   เหลี่ยมไทย  ผู้ช่วย 
นำงธนัชพร  อนันตศิริ  ผู้ช่วย 
นำงกนกวรรณ   เมฆช่ำง    ผู้ช่วย 
นำงอุ่นเรือน  นำคเสือ   ผู้ช่วย 
นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ    ผู้ช่วย 

 นำยกสโมสรคณะวิทยำกำรจัดกำร    ผู้ช่วย 
 นำยกสโมสรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  ผู้ช่วย 

นำยกสโมสรคณะครุศำสตร์      ผู้ช่วย 
นำยกสโมสรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ผู้ช่วย 
นำยกสโมสรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  ผู้ช่วย 
นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ   ผู้ช่วย 

๒.๕.๙  ฝ่ายยานพาหนะ มีหน้ำที่จัดเตรียมยำนพำหนะที่จะใช้ระหว่ำงฝึกซ้อมใน 
มหำวิทยำลัย พร้อมทั้งจัดเตรียมยำนพำหนะส ำหรับอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ท่ีไปปฏิบัติงำนและร่วมงำน 
พระรำชทำนปริญญำบัตร  ประกอบด้วย 

 นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
นำยอภิชำติ  โตยิ่ง     ผู้ช่วย 

 พนักงำนขับรถทุกคน    ผู้ช่วย 
๒.๕.๑๐  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ  มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์แจ้งข่ำวสำร ด้วยเสียง 

ตำมสำย  จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ และบันทึกภำพ บันทึกวีดิทัศน์ ตลอดกำรฝึกซ้อมงำนพระรำชทำน
ปริญญำบัตร  ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ในระหว่ำงวันที่  ๑๘ – ๒๐ 
ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด้วย 

 รองศำสตรำจำรย์ ดร.พิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข       หัวหน้ำ 
 รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์ รัตนพันธุ์     ผู้ช่วย 
 นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์        ผู้ช่วย 

   นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง       ผู้ช่วย 
นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์       ผู้ช่วย 
นำยนฤเบศร์  กลัดภิบำล       ผู้ช่วย 

 นำยภูเบศ  ละอินทร์       ผู้ช่วย 
 นำยวิจิตร  โภคำกร        ผู้ช่วย 
 นำยเอกลักษณ์  มีสุข         ผู้ช่วย 

นำยประทีป  เพ็ญแจ้ง        ผู้ช่วย 
นำยฉัตรชัย  วงศ์กัญหำ        ผู้ช่วย 
นำยจิระพงษ์  เทียนแขก       ผู้ช่วย 

 
 

/...๒.๕.๑๑  ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย 



๑๙ 
 

๒.๕.๑๑  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร  มีหน้ำที ่ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ 
รักษำควำมปลอดภัย ในกำรจัดกำรจรำจร จัดที่จอดรถและรักษำควำมปลอดภัย ในระหว่ำงกำรฝึกซ้อม 
และงำนรำตรีศรีสักทองฉลองบัณฑิต  ประกอบด้วย 

นำงมะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
นำยเพ่ง   วศินวงศ์สว่ำง  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์  ธำรำทิพย์นรำ  ผู้ช่วย   
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัยทุกคน  ผู้ช่วย 

๒.๕.๑๒  ฝ่ายจัดภูมิสถาปัตย ์ มีหน้ำที่จัดภูมิสถำปัตย์ภำยใน มหำวิทยำลัยฯ ให้สวยงำม  
    จัดป้ำยและซุ้มแสดงควำมยินดีกับดุษฎีบัณฑิต มหำบัณฑิตและบัณฑิต ประกอบด้วย 

 นำยเพ่ง       วศินวงศ์สว่ำง  หัวหน้ำ   
 นำยทศพร  ศีลอวยพร  ผู้ช่วย 
 นำยจักรพันธ์  ธงทอง   ผู้ช่วย 

นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ  ผู้ช่วย 
นำยธีระ   แสงท้ำว   ผู้ช่วย 

 เจ้ำหน้ำที่ภำคสนำมทุกคน   ผู้ช่วย  
๒.๕.๑๓  ฝ่ายสวัสดิการและบริการบัณฑิต  มีหน้ำที่เตรียมเอกสำรประกอบกำรฝึกซ้อม 

และอุปกรณ์กำรฝึกซ้อมปริญญำบัตรจ ำลอง ป้ำยเรียกแถว และอำหำรกลำงวันส ำหรับบัณฑิต ประกอบด้วย 
 อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ  หัวหน้ำ 
 อำจำรย์วชิระ  พิมพ์ทอง   ผู้ช่วย 
 นำงเนืองนุช  ผำสุข   ผู้ช่วย 
 นำยณะรำทิ  น้อยม่วง   ผู้ช่วย 
 นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง   ผู้ช่วย 
 นำงสำวกัญญมำศ  อินจันทร์  ผู้ช่วย  
 นำงสำวปรำณี  แผนดี   ผู้ช่วย 
 นำงสำวสลิตำ  เพชรบูรณ์  ผู้ช่วย 
  นำยวิศรุต   ดีจิ๋ว   ผู้ช่วย 
  นำยอนพัทธ์   บุญยศวรพันธ์   ผู้ช่วย 

   นำยโชติศักดิ์   แตงโม   ผู้ช่วย 
นำงอุ่นเรือน  นำคเสือ   ผู้ช่วย 
นำงสุวรรณ์  จ่ำยนอก  ผู้ช่วย 
นำงจ ำเนียน  ยำหอม   ผู้ช่วย 
นำงสุวรรณ์  จ่ำยนอก  ผู้ช่วย 
นำงสำวมะลิลำ  อำจกล้ำ   ผู้ช่วย 
นำงเสวย  เหลี่ยมไทย  ผู้ช่วย 
นำงธนัชพร  อนันตศิริ  ผู้ช่วย 
นำงกนกวรรณ   เมฆช่ำง    ผู้ช่วย 

   ๒.๕.๑๔ ฝ่ายพยาบาล มีหน้ำที่จัดเตรียมเวชภัณฑ์และอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับกำรรักษำพยำบำล
ในระหว่ำงวันที่ ๑๘-๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 นำงสำวปรำณี  แผนดี   หัวช่วย 
 /...นำยโชติศักดิ์ 



๒๐ 
 

นำยโชติศักดิ์   แตงโม   ผู้ช่วย 
 นักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
๒.๕.๑๕ ฝ่ายเชิญปริญญาบัตร  มีหน้ำที่เชิญปริญญำบัตรในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ในวันที่ ๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ อ ำเภอ 
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ประกอบด้วย 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรีย์  ด่อนคร้ำม หัวหน้ำ 
ดร.ปรียำนุช   พรหมภำสิต ผู้ช่วย 

 ดร.ฆัมภิชำ   ตันติสันติสม ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์   ศิริรัตนะ  ผู้ช่วย  
ดร.จุฬำลักษณ์   ตั้งตัว  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธวชินี   ลำลิน      ผู้ช่วย 
อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ ผู้ช่วย 

 อำจำรย์นิติพันธ์    บุตรฉุย  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์มนูญ   บูลย์ประมุข ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ภูมิสิทธิ์    สัจจหทยำศรม ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ไตรรงค์   เปลี่ยนแสง ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พงศธร   ศรีทับทิม ผู้ช่วย 
๒.๕.๑๖  ฝ่ายคัดเลือกบัณฑิตดีเด่น  มีหน้ำที่ คัดเลือกและน ำเสนอประวัติบัณฑิตดีเด่น 

ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เพ่ือประกำศเกียรติคุณในพิธีซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร
ประกอบด้วย 

รองศำสตำจำรย์มัย  ตะติยะ  หัวหน้ำ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรีย์   ด่อนคร้ำม  ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังสุรีย์  พันธ์แก้ว ผู้ช่วย 
 อำจำรย์พัจนภำ   เพชรรัตน์  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์สุรินทร์    เพชรไทย  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์ณัฐธิกำนต์  ปิ่นจุไร   ผู้ช่วย 

   นำงเพ็ญนภำ   ศรีทับทิม ผู้ช่วย 
๒.๕.๑๗  ฝ่ายสวัสดิการ และดูแลความสะอาด  มีหน้ำที ่ จัดสวัสดิกำรน้ ำดื่ม ให้แก่ 

บัณฑิต ให้บริกำรด้ำนควำมสะอำดบริเวณภำยในหอประชุมฯ ห้องน้ ำ ตลอดช่วงวันฝึกซ้อม ระหว่ำงวั นที่  
๑๘-๒๐ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๕๗ ประกอบด้วย 

อำจำรย์วชิระ   พิมพ์ทอง หัวหน้ำ 
นำงเนืองนุช   ผำสุข  ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญมำศ   อินจันทร์ ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำณี   แผนดี  ผู้ช่วย  
นำงสำวสลิตำ   เพชรบูรณ์ ผู้ช่วย 
นำยกิตติกร   กล้ำแข็ง  ผู้ช่วย 

 นำยอนพัทธ์    บุญยศวรพันธ์ ผู้ช่วย 
 นำยวิศรุต    ดีจิ๋ว  ผู้ช่วย 
  นำยโชติศักดิ์    แตงโม   ผู้ช่วย 

 /...นำยอนุวัฒน ์



๒๑ 
 

 นำยอนุวัฒน์   แนไพร  ผู้ช่วย 
 นำงอุ่นเรือน   นำคเสือ  ผู้ช่วย 
 นำงสุวรรณ์   จ่ำยนอก ผู้ช่วย 
 นำงจ ำเนียน   ยำหอม  ผู้ช่วย 
 นำงสุวรรณ์   จ่ำยนอก ผู้ช่วย 
 นำงสำวมะลิลำ   อำจกล้ำ  ผู้ช่วย 
 นำงเสวย    เหลี่ยมไทย ผู้ช่วย 
 นำงธนัชพร   อนันตศิริ ผู้ช่วย 
 นำงกนกวรรณ    เมฆช่ำง   ผู้ช่วย 
  นำงวันเพ็ญ   ยวงแก้ว  ผู้ช่วย 
 นำงเอ้ือง    เกี๊ยวสันเที๊ยะ ผู้ช่วย 
 นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ   ผู้ช่วย 
๒.๕.๑๘  ฝ่ายดูแลระบบสารสนเทศลงทะเบียนบัณฑิต  มีหน้ำที่ ด้ำนกำรพัฒนำระบบ

สำรสนเทศลงทะเบียนบัณฑิตและภำวกำรณ์มีงำนท ำ หน้ำที่ประสำนงำน พัฒนำระบบลงทะเบียน
บัณฑิต ภำวกำรณ์มีงำนท ำและจัดท ำรำยงำนสรุปสำรสนเทศ ประกอบด้วย 

  อำจำรย์ยุติธรรม     ปรมะ  หัวหน้ำ 
  อำจำรย์กีรศักดิ์   พะยะ  ผู้ช่วย 
 นำยคมกริช   กลิ่นอำจ ผู้ช่วย 
 นำยเสกสรร   ทองนำค   ผู้ช่วย 
  นำยสมัคร    นำคสุกเอ่ียม ผู้ช่วย 
  นำยณัฐพงษ์   สินศรำนนท์ ผู้ช่วย 
๒.๕.๑๙  ฝ่ายประเมินผล  มีหน้ำที่ประเมินผลกระบวนกำรฝึกซ้อมและพิธีพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร พร้อมทั้งเสนอแนวทำงแก้ไข ประกอบด้วย 
ดร.สุภำพร   พงษ์ภิญโญโอภำส หัวหน้ำ 
นำงสำวประยูร  แช่มย้อย  ผู้ช่วย 
นำงสำวสุมำภรณ์  บดีรัฐ   ผู้ช่วย 
นำยทวิช   ปิ่นวิเศษ   ผู้ช่วย 
นำงสำวจุฑำมำศ  ระเริงแม่เมย  ผู้ช่วย  

๓. คณะกรรมการจัดงานราตรีศรีสักทองฉลองบัณฑิต 
๓.๑  ฝ่ายประสานงานทั่วไป  มีหน้ำที่ประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดงำน

รำตรีศรีสักทองฉลองบัณฑิต ในวันที่ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
ประกอบด้วย          
  นำงเพ็ญนภำ  ศรีทับทิม  หัวหน้ำ 

 อำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์วชิระ  พิมพ์ทอง    ผู้ช่วย 
อำจำรย์ศุภฤทธิ์   ธำรำทิพนรำ   ผู้ช่วย 

 นำงเนืองนุช  ผำสุข   ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญมำศ อินจันทร์  ผู้ช่วย 

 นำยณะรำทิ  น้อยม่วง   ผู้ช่วย 
 /…นำยกิตติกร   



๒๒ 
 

นำยกิตติกร    กล้ำแข็ง   ผู้ช่วย 
 นำงสำวปรำณี  แผนดี   ผู้ช่วย 
 นำยวิศรุต   ดีจิ๋ว   ผู้ช่วย 
 นำงสำวสลิตำ  เพชรบูรณ์  ผู้ช่วย 
  นำยอนพัทย์  บุญยศวรพันธ์   ผู้ช่วย 
  นำยโชติศักดิ์  แตงโม   ผู้ช่วย 
 นำยอนุวัฒน์  แนไพร   ผู้ช่วย 

นำงอุ่นเรือน  นำคเสือ   ผู้ช่วย 
นำงสุวรรณ์  จ่ำยนอก  ผู้ช่วย 
นำงจ ำเนียน  ยำหอม   ผู้ช่วย 
นำงสุวรรณ์  จ่ำยนอก  ผู้ช่วย 
นำงสำวมะลิลำ  อำจกล้ำ   ผู้ช่วย 
นำงเสวย  เหลี่ยมไทย  ผู้ช่วย 
นำงธนัชพร  อนันตศิริ  ผู้ช่วย 
นำงกนกวรรณ   เมฆช่ำง    ผู้ช่วย 

 นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ   ผู้ช่วย 
๓.๒   ฝ่ายพิธีกร (ภาคค่ า)  มีหน้ำที่ก ำหนดพิธีกำรในกำรจัดงำนรำตรีศรีสักทองฉลอง

บัณฑิต  บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ประกอบด้วย 
ดร.ชัยรัตน ์  บุม ี  หัวหน้ำ 
อำจำรย์บุญล้อม  ด้วงวิเศษ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชลชลิตำ   แตงนำรำ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ ำ  ผู้ช่วย 
อำจำรย์กรรณิกำ  อุสสำร   ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์  ผู้ช่วย 
นำงสำววำสนำ  จันทร์ผ่อง  ผู้ช่วย   
นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์  ผู้ช่วย  

๓.๓  ฝ่ายจัดหาการแสดง  มีหน้ำที่ จัดดนตรีและกำรแสดงในงำนรำตรีศรีสักทอง 
ฉลองบัณฑิต  บริเวณหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ประกอบด้วย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษำ หัวหน้ำ 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนวีรรณ บุญอนนท์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้ช่วย 
นำงสำวธฤษวรรณ   ธรรมสอน ผู้ช่วย 

๓.๔  ฝ่ายจัดเครื่องดื่ม และจัดของที่ระลึก  มีหน้ำที่ จัดท ำบัตรเชิญและเชิญคณำจำรย์และ  
จัดเตรียมเครื่องดื่มในงำนและจัดนักศึกษำให้บริกำร  ตลอดจนจัดหำและมอบของที่ระลึกแก่บัณฑิตที่มำ
ร่วมงำนฉลองบัณฑิต  ประกอบด้วย 

นำงเพ็ญนภำ   ศรีทับทิม หัวหน้ำ 
อำจำรยืกำรันต์   เจริญสุวรรณ ผู้ช่วย 
อำจำรย์วชิระ   พิมพ์ทอง ผู้ช่วย 

/...นำงเนืองนุช 



๒๓ 
 

นำงเนืองนุช   ผำสุข  ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำณี   แผนดี  ผู้ช่วย  
นำงสำวสลิตำ   เหลืองวิเศษ ผู้ช่วย 
นำยณะรำทิ   น้อยม่วง  ผู้ช่วย 
นำยกิตติกร   กล้ำแข็ง  ผู้ช่วย 
นำยวิศรุต     ดีจิ๋ว   ผู้ช่วย 

  นำยอนพัทธ์    บุญยศวรพันธ์ ผู้ช่วย 
  นำยโชติศักดิ์    แตงโม   ผู้ช่วย 
 นำยอนุวัฒน์   แนไพร  ผู้ช่วย 

 นำงอุ่นเรือน   นำคเสือ  ผู้ช่วย 
 นำงสุวรรณ์   จ่ำยนอก ผู้ช่วย 
 นำงจ ำเนียน   ยำหอม  ผู้ช่วย 
 นำงสุวรรณ์   จ่ำยนอก ผู้ช่วย 
 นำงสำวมะลิลำ   อำจกล้ำ  ผู้ช่วย 
 นำงเสวย    เหลี่ยมไทย ผู้ช่วย 
 นำงธนัชพร   อนันตศิริ ผู้ช่วย 
 นำงกนกวรรณ    เมฆช่ำง   ผู้ช่วย 
  นำงวันเพ็ญ   ยวงแก้ว  ผู้ช่วย 
 นำงเอ้ือง    เกี๊ยวสันเที๊ยะ ผู้ช่วย 
 นักศึกษำองค์กำรบริหำรนักศึกษำ   ผู้ช่วย 
๓.๕  ฝ่ายปฏิคม  มีหน้ำที ่ต้อนรับอำจำรย์ แขกผู้มีเกียรติ บัณฑิต มหำบัณฑิตและดุษฎี- 

บัณฑิต ที่มำร่วมงำน เพ่ือให้เกิดบรรยำกำศอันอบอุ่นและเป็นสุข ประกอบด้วย 
อำจำรย์สุภำภรณ์   หมั่นหำ  หัวหน้ำ 
อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ลักขณำ   ด่อนคร้ำม ผู้ช่วย 
อำจำรย์ประพล   จิตคติ  ผู้ช่วย  
นำงเนืองนุช   ผำสุข  ผู้ช่วย 
นำงสำวกัญญมำศ    อินจันทร์ ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำณี   แผนดี  ผู้ช่วย      
นำยกิตติกร   กล้ำแข็ง  ผู้ช่วย 
นำยณะรำทิ   น้อยม่วง  ผู้ช่วย 
นำงสำวสลิตำ   เพชรบูรณ์  ผู้ช่วย  

ทั้งนี ้ให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและโครงกำรพิเศษเป็นผู้ดูแล ให้ด ำเนินกำรเป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิทย์ วงษ์บญุมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 


