
 

   

                คู่มือ 

 พิธฝีึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ 

ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

                



 

 

คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

ค าน า 

 
 

 คู่มอืกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

ก ำแพงเพชร จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ทรำบระเบียบ ขั้นตอน  

และแนวปฏบัิตท่ีิส ำคัญท่ีจะต้องปฏบัิตใินกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

และเพื่อให้ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรได้น ำขั้นตอนตำ่ง ๆ ท่ีอธิบำยไว้ใน

คู่มอืไปปฏบัิตเิพื่อให้เกิดควำมถกูต้อง รวดเร็ว และสวยงำม 

 ผู้เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรทุกทำ่นควรใชเ้วลำในกำรท ำควำม

เข้ำใจขั้นตอนต่ำง ๆ และตัง้ใจฝกึซ้อม เพรำะกำรเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร

จำกผูแ้ทนพระองค์พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ัวเป็นเร่ืองท่ีมีควำมส ำคัญมำก 

จึงควรฝึกซ้อมให้เชี่ยวชำญและมั่นใจว่ำจะไมม่กีำรผิดพลำดเกดิขึน้ เพื่อให้กำร

เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวทิยำลัยมคีวำมสมบูรณ์สมศักดิ์ศรี 

แห่งปริญญำบัตรท่ีท่ำนได้รับ 

 

 

 

 

             กองพัฒนำนักศึกษำ 

     มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

สารบัญ 

     หน้า 

ค าน า         ก  

สารบัญ         ข  

 ก ำหนดกำรฝกึซ้อมพธีิรับพระรำชทำนปริญญำบัตร    

            ณ  มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร                   3 

 ก ำหนดกำรพธีิรับพระรำชทำนปริญญำบัตร   

ณ  มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชยีงใหม่      5 

 แสดงควำมจ ำนงเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตร  1๑ 

 ล ำดับขั้นตอนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร   11 

 ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรฝกึซ้อมรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 15 

  ระบบกำรตรวจเช็คกำรเข้ำฝึกซ้อมฯด้วยระบบคอมพิวเตอร์   ๑๖ 

 ข้อห้ำมและกำรปฏบัิตตินของบัณฑิต    1๗ 

  ตัวอยำ่งแบบทรงผมหญงิ-ชำย    ๑๙ 

 กำรแตง่กำย      ๒๐ 

 กำรแตง่กำยของอำจำรย์และบุคลำกรและแขกผู้มีเกียรติ     21 

 กำรแตง่กำยของบัณฑิต มหำบัณฑติ และดุษฎบัีณฑิต 

     ท่ีเป็นขำ้รำชกำรและไมไ่ด้เป็นขำ้รำชกำร              ๒๒  

 กำรแตง่กำยของบัณฑิตกิตติมศกัดิ์   2๔ 

 ชุดครุยวทิยฐำนะ บัณฑิต  มหำบัณฑิต และดุษฎบัีณฑิต  2๖ 

 กำรแตง่กำยส ำหรับบัณฑิตและมหำบัณฑิต  

     ท่ีมียศว่ำท่ีร้อยตรี                                 2๘ 

 ข้อปฏบัิตกิำรฝึกซ้อมของบัณฑติ    3๖ 

 รำยละเอยีดประกอบกำรฝึกซ้อมบัณฑิต   ๔๑ 

 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
  

 ค ำปฏญิำณของบัณฑิต                                4๔ 

 กำรจัดท่ีน่ังบัณฑิตและกำรน ำบัณฑิตเข้ำหอประชุม  4๕ 

 แผนผังท่ีน่ังบัณฑิตพธีิพระรำชทำนปริญญำบัตร  ๔๖ 

 ขั้นตอนกำรขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตร 

ของบัณฑิตกิตติมศักดิ์     4๗ 

 ก ำหนดกำรถำ่ยภำพหมูบั่ณฑิตวันท่ี  19 ตุลำคม 2557 4๘ 

 สิ่งท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏแตล่ะแห่งต้องด ำเนนิกำร  4๙ 

 กำรโหลดบัณฑิต      ๕๐ 

 รำยนำมบัณฑิต       

 บัณฑิตกิตติมศักดิ์                                 5๒  

 บัณฑิตดีเด่น      5๒ 

 ปรัชญำดุษฎบัีณฑิต     5๔ 

 มหำบัณฑิต      5๔ 

 บัณฑิตคณะต่ำงๆ      5๖  

ภาคผนวก 

 ก ำหนดสถำนท่ีฝึกซ้อมฯระหวำ่งวันท่ี ๑๘-๒๐ ตุลำคม ๒๕๕๗ 

ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร    ๙๓ 

 ก ำหนดกำรถำ่ยรูปหมูบั่ณฑิต วันท่ี ๑๙ ตุลำคม ๒๕๕๗  ๙๔ 

 หมำยเลยโทรศัพท์  

 คณะกรรมกำรปฏบัิตงิำน    9๘ 

 รองคณบดีผ่ำยกิจกำรนักศกึษำทุกคณะ  

     และบุคลำกรกองพัฒนำนักศกึษำ                         ๑๐๐ 

 ข้อมูลท่ีพักโรงแรมในจังหวัดเชยีงใหม ่                       10๑ 

 



 

 

คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 แผนผังและแผนท่ีในมหำวิทยำลยัรำชภัฏเชยีงใหม่ 

 แผนผังท่ีน่ังบัณฑิต วทิยำเขตสะลวง-ขีเ้หล็ก     1๐๙ 

 แผนผังเส้นทำงกำรเดินทำงสู่ มหำวิทยำลัย 

     รำชภัฏเชยีงใหม่               11๐ 

 ตัวอยำ่งภำพ ขณะเข้ำรับฯ ที่ถูกตอ้ง  

     และท่ีไมถู่กต้อง               11๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

ก ำหนดกำร 

กำรฝึกซ้อมพิธีรบัพระรำชทำนปริญญำบัตร 

แก่ผู้ส ำเร็จกำรศกึษำ จำกมหำวทิยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 

ประจ ำปีกำรศกึษำ  ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

ระหว่ำงวันที่ 1๘-๒๐ ตุลำคม พ.ศ. 255๗ 

ณ  หอประชุมทีปงักรรัศมโีชต ิ มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 

---------- 

 

วันเสำรท์ี่ 1๘ ตุลำคม  พ.ศ. 255๗ 

  เวลา   0๗.๓๐-0๘.๓0 น.   -  บัณฑิต มหาบัณฑติ และดุษฎบัีณฑิต รายงานตัว 

   0๘.๓0-09.๓0 น.   -  อธิการบดีกลา่วตอ้นรับพร้อมแสดงความยนิด ี

         กับบัณฑิตใหม ่

  09.30–12.00 น.   -  ผู้อ านวยการฝึกซ้อมช้ีแจงรายละเอยีดเกี่ยวกับ 

          พธีิรับพระราชทานปริญญาบัตรและขั้นตอน 

          การฝกึซ้อม 

  ๑๒.๐0–1๓.00 น.   –  พักรับประทานอาหารกลางวนั 

   13.00–17.00 น.  -  รายงานตัวและฝึกซ้อมกลุ่มยอ่ยตามคณะ 

  18.30-23.00 น. - งานราตรีศรีสักทองฉลองบัณฑิต  

  ณ บริเวณหนา้หอประชุมทีปังกรรัศมโีชต ิ  

  มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 

 

       ๓ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 วันอำทิตย์ที่ ๑๙ ตลุำคม  พ.ศ. 255๗  

  เวลา  07.30–0๘.๓๐ น. - บัณฑิต มหาบัณฑติและดุษฎบัีณฑิต รายงานตัว   

        ณ  สถานท่ีฝกึซ้อมกลุม่ย่อย 

    08.30–10.๐0 น. - เร่ิมฝึกซ้อมกลุม่ย่อย 

  1๐.00–13.๐๐ น.  - ถ่ายภาพหมูบั่ณฑิต แยกตามคณะ 

    และตามโปรแกรมวชิา โดยสวมชุครุยวทิยฐานะ 

    13.๐0–16.30 น.  - รายงานตัวฝึกซ้อมกลุม่ใหญ่โดยสวมชุดครุย 

       วทิยฐานะ 

วันจันทรท์ี่ ๒๐ ตลุำคม  พ.ศ. 255๗ 

 เวลา  07.30-08.00 น. -   บัณฑิต  มหาบัณฑิต และดุษฎบัีณฑิต รายงานตัว   

                                                                   ตัง้แถวบริเวณลานพระพุทธวธิานปัญญาบด ี

            โดยสวมชุดครุยวิทยฐานะเต็มรูปแบบ 

      08.00–09.00 น.  -  เดินแถวเข้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

   09.00–10.00 น. -  การประกาศเกียรตคิุณบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

        และบัณฑติดเีด่น  

    10.00–12.00 น.   -  การฝกึซ้อมกลุ่มใหญ่โดยสวมชุดครุย 

                                        วทิยฐานะเต็มรูปแบบ 

   13.00–17.00 น. -  การฝกึซ้อมกลุ่มใหญโ่ดยสวมชุดครุย 

                                        วทิยฐานะเต็มรูปแบบ 

 

             หมำยเหตุ    ไม่อนญุำตให้บัณฑิตใส่เสื้อยดื กำงเกงยีนส์  

                                 และรองเทำ้แตะในขณะฝกึซ้อมทัง้ ๓ วนั 

 

       ๔ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 
 

ก ำหนดกำร 

พระบำทสมเด็จพระเจำ้อยู่หวัทรงพระกรุณำโปรดเกลำ้ฯ ให้ 

                 สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ สยำมมกุฎรำชกมุำร 

เสด็จพระรำชด ำเนินแทนพระองค์ไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

    จำก มหำวทิยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชรและมหำวทิยำลยัรำชภัฏล ำปำง 

ประจ ำปีกำรศกึษำ   255๕-255๖ 

                           วันพุธที่  ๒๒ ตุลำคม พ.ศ. 255๗ 

         ณ  หอประชุมทีปังกรรัศมโีชต ิมหำวทิยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่ 

                             อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม ่

                                             -------- 

เวลา   15.๐0 น. - สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   

     เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองท่ีประทับไปยัง 

     ท่ีประทับภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่                  

  -  ผู้แทนบัณฑิต ทูลเกล้า ฯ ถวายพวงมาลัย 

  -  เสด็จฯ เขา้สู่ท่ีประทับภายในหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่                                 

      (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

 

   ๒ 

 

   ๕ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
  -  ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพติร 

  - ทรงกราบ 

  -  ประทับพระราชอาสน์ 

  -  นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

  กราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน 

  ของมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

   และกราบบังคมทูลประกาศเกียรตคิุณ 

   ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 มมีตใิห้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ 

 กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   

 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

- พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ 

                         -   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

   กราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวทิยาลัย 

   ราชภัฏก าแพงเพชร เป็นผู้แทนมหาวทิยาลัย 

   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎบัีณฑิตและ 

   ปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

  -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   และคณะ กราบบังคมทูลเบิกผูส้ าเร็จการศึกษา 

   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จ านวน ๑,๔๓7 ราย

                        - พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ  

   (พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา) 

    

    ๖ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

  -   นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

  กราบบังคมทูลรายงานผลการด าเนินงาน 

  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

   และกราบบังคมทูลประกาศเกียรตคิุณ 

   ผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 มมีตใิห้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และ 

 กราบบังคมทูลเบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์   

 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์  

- พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ 

  -   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

   กราบบังคมทูลเบิกนายกสภามหาวทิยาลัย 

   ราชภัฏล าปาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย 

   เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาบัณฑิต 

  -  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

  และคณะกราบบังคมทูลเบิกผู้ส าเร็จการศึกษา 

  เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (จ านวน ๑,๔๕๑ ราย) 

  -   พระราชทานปริญญาบัตร ตามล าดับ 

         (พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา) 

    -   บัณฑิตกล่าวค าปฏิญาณ 

  -   เสด็จ ฯ ไปทรงกราบท่ีหน้าเครื่องนมัสการ 

  -   เสด็จ ฯ จากที่ประทับภายในหอประชุม 

   ท่ีปังกรรัศมีโชติ ไปยังห้องรับรองท่ีประทับ     

   ๗ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
    

   -   เสด็จ ฯ เข้าสูห่้องรับรองท่ีประทับ 

  -   ทรงพระราชทานราชวโรกาสให้  รัฐมนตรีว่าการ 

   กระทรวงศึกษาธกิาร,เลขาธกิารคณะกรรมการ 

   การอุดมศึกษา,อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   เขตภาคเหนือ ๘ แห่ง เขา้เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ  

   ถวายของท่ีระลึก 

  -   ทรงฉายพระรูปร่วมกับ รัฐมนตรีว่าการ 

   กระทรวงศึกษาธกิาร,เลขาธกิารคณะกรรมการการ 

   อุดมศกึษา,นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ,อธิการบดี 

   มหาวทิยาลัยราชภัฏ เขตภาคเหนอืท้ัง ๘ แห่ง  

       (จ านวน ๓ ชุด) 

- ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย 

- เสด็จ ฯ ออกจากห้องรับรองท่ีประทับ ผ่านแถวบัณฑิต 

 ไปยังรถยนต์พระที่นั่ง 

  (บัณฑิตร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี) 

  -   ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังท่าอากาศยาน 

   ทหาร กองบิน ๔๑ อ าเภอเมอืง  จังหวัดเชยีงใหม ่

    (รถยนต์พระที่นั่งเทียบทางขวา) 

    (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม)ี 

                              (ระยะทาง ๔๕ กิโลเมตร/ใชเ้วลา ๓๐ นาท)ี 

 

 

   ๘ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

ท่ำอำกำศยำนทหำร กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม ่

-   เสด็จ ฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑ อ าเภอเมอืง  

    จังหวัดเชยีงใหม ่

- ราชองครักษ์เวรประจ าพระองค ์CAT 904 กราบบังคมทูล

ถวายรายงาน 

-   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชยีงใหม่  อธิบดีผู้พพิากษาภาค ๕  

ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค ๕ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ และ

ข้าราชการ เฝ้า ฯ รับเสด็จฯ 

-   แมทั่พภาคที่ ๓ กราบบังคมทูลเชญิเสด็จ ฯ ขึน้แท่น 

รับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรตยิศ 

-   เสด็จ ฯ ขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหาร

เกียรตยิศ 

-   ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จ ฯ  ออกจากท่าอากาศยาน

ทหาร กองบิน ๔๑ อ าเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม่   

ไปยังท่าอากาศยานทหาร ดอนเมอืง 

                              (ระยะทาง ๓๐๗ NM./ใชเ้วลา ๕๕ นาที) 

ท่ำอำกำศยำนทหำร ดอนเมอืง 

-   เสด็จ ฯ ถึงท่าอากาศยานทหาร ดอนเมอืง 

-   ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ  ออกจากทา่อากาศยาน 

ทหาร ดอนเมอืง ไปยังพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

-   เสด็จ ฯ ถึงพระที่นัง่อัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต 

 

   ๙ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

กำรแต่งกำย 

-  ราชองครักษ์ เครื่องแบบชุดคอแบะ 

-  ข้าราชการในพระองค ์ฯ เครื่องแบบชุดปกติกากีคอต้ัง 

-  ข้าราชการในพื้นท่ี เครื่องแบบชุดปกติขาว 

 
 

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดท าคู่มือ 

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรทราบระเบียบ ขั้นตอนและแนวปฏบัิตท่ีิส าคัญท่ีผู้เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตร  จะตอ้งปฏบัิตใินการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และเพื่อให้ 

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้น าขั้นตอน ต่าง ๆ ที่อธิบายไว้ในคู่มอืไปปฏบัิต ิ

เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว และสวยงาม  

  ส าหรับพธีิฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏจะก าหนดให้มีขึ้นก่อนวนัพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (วัน เวลา และ

สถานท่ีให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย) ประกอบด้วยการฝึกซ้อมย่อย โดย

คณะกรรมการฝา่ยฝึกซ้อมฯ และอาจารยผ์ู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ใหค้ าแนะน าในการ

ฝึกซ้อมย่อย อาทิ การแตง่กาย  การเดิน  การถวายความเคารพ การเอางาน 

เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร การเชิญปริญญาบัตร ฯลฯ และการฝึกซ้อมใหญ่

ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัตแิละแตง่กายเชน่เดียวกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ทุกประการ   ส าหรับรายละเอยีดขัน้ตอนและการปฏบัิตใินการฝึกซ้อม 

รับพระราชทานปริญญาบัตร  มรีายละเอยีดดังตอ่ไปน้ี 

 

 ๑. การเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 

  ๑๐ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 
 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 

สามารถแสดงความจ านงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต

http//www.kpru.ac.th พร้อมท้ังช าระค่าธรรมเนยีมตา่ง ๆ อาทิเช่น  ค่าลงทะเบียน

บัณฑิต ค่าลงทะเบียนการเชา่ชุดครุยวทิยาฐานะ และการจองภาพถ่าย (ภาพหมู่

บัณฑิต) ได้ท่ีธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ท่ัวประเทศ เชน่  

โลตัส  เซเวน่อเีลฟเวน่  ฯลฯ โดยใชแ้บบฟอร์มการช าระเงินจากระบบออนไลน์ของ

มหาวทิยาลัย และส าหรับผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีมีลักษณะดังตอ่ไปนี้  ตอ้งแจง้กับ

ส านักส่งเสริมและงานทะเบียนทราบดังนี้ 

 ๑. ผู้ท่ียังมสีถานะเป็นภิกษุ  

 ๒. ผู้ท่ีต้ังครรภ ์ซึ่งมีอายุครรภ์เกิน 7 เดอืน (นับถึงวันพธีิพระราชทาน

ปริญญาบัตร) 

 ๓. ผู้ท่ีมีโรคประจ าตัว  พกิาร หรือมปัีญหาสุขภาพ 

 
 

๑. สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ 

พระราชด าเนนิโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงบริเวณดา้นหนา้หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารม ี 

บัณฑิต  บัณฑิตกิตติมศักดิ์  อาจารย ์บุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่และแขกผู้มีเกียรต ิ 

ยนืตรงหันหน้าสูเ่ส้นทางเสด็จฯ แกนกลางห้องพธีิ) 

  2. ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยขอ้พระกร(หนา้ประตูห้องพธีิ) 

 3. เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จ 

๓. ล ำดบัขัน้ตอนพิธีพระรำชทำนปรญิญำบตัร 

๑.  

๒. การแสดงความจ านงเขา้รบัพระราชทานปริญญาบตัร 

  ๑๑ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

เข้าหอ้งพิธี  บัณฑติร้องเพลงสรรเสริญพระบารม ีรับเสด็จเมื่อสมเด็จพระบรม 

โอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ผา่นแถวบัณฑิตแตล่ะแถวให้บัณฑิต 

ถวายความเคารพพร้อมกัน แลว้หมุนตัวหันหน้าเข้าสูเ่วที  

  4. สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ไปยัง 

ห้องทรงฉลองพระองค์ครุย บัณฑิต บัณฑติกิตตมิศักดิ์ อาจารย ์บุคลากรผู้ปฏบัิต ิ

หนา้ที่และแขกผู้มีเกียรต ิยนืตรงหันหน้าสูเ่วที 

  5. สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ 

จากห้องทรงฉลองพระองค์ครุยเสด็จขึน้สูเ่วที  บัณฑติอยูใ่นท่าตรงโดยตลอด 

        6. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงจุดธูป

เทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย บัณฑิต บัณฑติกิตตมิศักดิ์ อาจารย ์

บุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่ และแขกผู้มีเกียรต ิยนืตรงพนมมอื(บัณฑิตท่ีนับถือ

ศาสนาอื่น ยนืในท่าตรง)  
    7. สมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประทบั 

พระราชอาสน์   บัณฑิต บัณฑติกิตตมิศักดิ์ อาจารยบุ์คลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่และ 

แขกผู้มีเกียรต ิถวายความเคารพแลว้นั่งพร้อมกัน 

      8. ผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร (เฉพาะรอบท่ี 1 วันแรกของ 

การพระราชทานปริญญาบัตร) 

        9. นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ  กราบบังคมทูลถวายรายงานกจิการ 

ของมหาวิทยาลัย และเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

      10. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ และคณะ  กราบบังคมทูลเบิกตัว 

ผู้ส าเร็จการศึกษาเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร 

        11. พระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับ (พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา) 

      12. ในกรณีท่ีคาบนัน้มกีารรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันหลาย 

มหาวทิยาลัย  เมื่อบัณฑิตมหาวทิยาลัยราชภัฏแรกรับพระราชทานปริญญาบัตร 

เสร็จสิ้น  นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏล าดับถัดไป กราบบังคมทูลถวายรายงาน 

  ๑๒ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

กิจการของมหาวิทยาลัยและเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

     13. อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏและคณะล าดับถัดไปกราบบังคมทูล 

เบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษาเขา้รับพระราชทานปริญญาบัตร 

       14. พระราชทานปริญญาบัตรตามล าดับ (พระสงฆ์เจรญิชัยมงคลคาถา)  

       15. ผู้แทนบัณฑิตกล่าวน าค าปฏญิาณ 

       16. บัณฑติและบัณฑิตกิตติมศักดิ์กล่าวค าปฏิญาณตามผูแ้ทนบัณฑิต 

       17. บัณฑิตและบัณฑิตกิตตมิศักดิ์ถวายความเคารพเมื่อจบค าปฏญิาณ  

        18. อาจารย์ บุคลากรผูป้ฏบัิตหินา้ที่ และแขกผู้มีเกียรตยินืตรงถวาย 

ความเคารพ เตรียมสง่เสด็จ 

            19. บัณฑติ บัณฑติกติติมศักดิ์ อาจารย์ บุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่และ 

แขกผู้มีเกียรต ิยนืตรงรอสง่เสด็จฯสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

       20. สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯไปทรง 

กราบพระและเสด็จฯลงจากเวที 

         21. เสร็จพิธีในภาคเชา้ สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  

สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชด าเนนิกลับเข้าหอ้งประทับ บัณฑิตร้องเพลง 

สรรเสริญพระบารม ี ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 

เสด็จฯกลับผ่านแถวบัณฑิตแถวด้านหนา้ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน 

แลว้หมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ จนเสด็จฯ ออกจากประตูไป 

            22. จัดเตรียมสถานท่ี เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ระดับดุษฎบัีณฑิตและมหาบัณฑิต 

     23. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏถวายความเคารพพระบรมรูป 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว แล้วอัญเชญิปริญญาดุษฎบัีณฑิตและมหาบัณฑติ 

มายังพานเบือ้งหนา้พระบรมรูปพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่ัว 

  ๑๓ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
       

        24. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศพระมหากรุณาธิคุณ 

ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

     25. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและคณะ ขานนามบัณฑติ 

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎบัีณฑิตและมหาบัณฑิตบัณฑิต 

     26. ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากพานเบือ้งหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว (พระสงฆ์เจรญิชัย 

มงคลคาถา) 

       27. ในกรณีท่ีคาบนัน้มกีารรับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน 

หลายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมกีารรับพระราชทานปริญญาบัตรระดับดุษฎบัีณฑิต 

และมหาบัณฑิต  

 ๒๘. เสร็จพิธีในภาคบ่าย สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาช ฯ สยามมกุฎ 

ราชกุมาร เสด็จฯ พระราชด าเนนิเข้าสูห่้องประทับ เพื่อทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุย  

บัณฑิต  บัณฑิตกิตติมศักดิ์  แขกผู้มีเกียรต ิและบุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่ทุกคนยนืตรง

รอสง่เสด็จ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธริาช ฯสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราช

ด าเนนิกลับเข้ามาในหอ้งพิธีอีกครัง้หนึ่ง เพลงสรรเสริญพระบารมดีังขึน้  ทุกคน 

ร่วมร้องเพลง สรรเสริญพระบารมสี่งเสด็จฯ ขณะท่ีสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯ ผา่นแถวบัณฑิตแตล่ะแถวให้บัณฑิตถวายความเคารพ 

พร้อมกัน พร้อมหมุนตดิตามเส้นทางเสด็จฯ จนหันหนา้สู่ประตทูางออกห้องพธีิ 

     ๒๙. ผู้แทนบัณฑิตขึน้ถวายเครื่องไทยธรรมแดพ่ระสงฆ์ 

        ๓๐.  เสร็จพธีิ 

 
 

  ๑๔ 

 

  ๑๕ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 

 

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะตอ้งเข้ารับการฝึกซ้อมย่อย และ

ฝึกซ้อมใหญ่ตามวัน เวลา และสถานท่ีตามประกาศของมหาวทิยาลัย จึงจะมีสทิธ์ิ

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ยกเว้นกรณมีเีหตุสุดวสิัยท่ีผู้ส าเร็จการศึกษา 

ไมส่ามารถฝึกซ้อมกับคณะของตนในวันท่ีก าหนดไวไ้ด้ ต้องยื่นค ารอ้งต่อ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่อพจิารณาต่อไป  
 

ข้อก ำหนดส ำหรับกำรฝกึซ้อมและกำรเขำ้รับพระรำชทำน 

ปริญญำบัตร 

1. ผู้ท่ีไม่เข้ารับการฝึกซ้อมย่อยจะไมไ่ด้รับอนุญาตให้ฝกึซ้อมใหญ่ 

 2. ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถูกตัดรายช่ือและไมไ่ด้รับอนุญาต 

ให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 3. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะตอ้งปฏบัิตติามประกาศ

มหาวทิยาลัย เร่ือง การแต่งกายของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ทรงผม  

รองเท้าและอื่นๆ ให้ถูกตอ้งตามประกาศมหาวิทยาลัย  

 4. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีพิการ มโีรคประจ าตัว หรือ 

มปัีญหาด้านสุขภาพ ท่ีจ าเป็นต้องได้รับการดูแลอยา่งใกล้ชิดระหวา่งการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร ให้แจง้เจ้าหนา้ที่ลงทะเบียนในวันฝึกซ้อมย่อย และ 

เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดท่ีน่ังและดูแลอยา่งใกล้ชิดต่อไป 

 

 

   ระบบกำรตรวจเช็คกำรเข้ำฝึกซ้อมของบัณฑิตด้วยระบบคอมพิวเตอร ์

๔. ขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการฝึกซอ้ม 

  ๑๖ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
  คณะกรรมการฝกึซ้อมจะตรวจเช็คการเข้าฝึกซ้อมรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรของบัณฑิต  ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  หากบัณฑิตท่านใด 

ขาดเข้ารับการฝึกซ้อมฯ จะไมม่สีิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีจังหวัด

เชยีงใหม่   

 ตัวอย่ำงกำรตรวจเช็คบัณฑติ 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจ าปกีารศึกษา 2555-2556   ประจ าวันท่ี 20 ตุลาคม 2557   

             หนว่ยฝึกซ้อม  A 

คณะ : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีโปรแกรมวชิา :  ชวีวทิยา 

ล าดับ ชื่อ         นามสกุล     วันท่ี 18        วันท่ี 19       วันท่ี 20 

1          นายส าราญ        เก่งกาจ                                  

2          นางสาวดวงเดอืน รุ่งเรือง                                   

3          นายพิษณุ           สะอาดเอี่ยม                     

4          นางวรรณิษา       ประสบสุข                       

5          นายหลบลี ้         หนซี้อม                           

หมายเหตุ    มาฝึกซ้อม   ไมม่าฝึกซ้อม 

 

รายงานผลพิจารณาบัณฑติท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

  ๑๗ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ประจ าปกีารศึกษา 2555-2556 

 

คณะ : วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โปรแกรมวชิา :  ชวีวทิยา 

 

ล าดับ ชื่อ    นามสกุล  สิทธ์ิการเข้ารับปริญญาบัตร 

1  นายส าราญ  เก่งกาจ  ได้รับ 

2  นางสาวดวงเดอืน รุ่งเรือง  ได้รับ 

3  นายพิษณุ   สะอาดเอี่ยม ไม่ได้รับ 

4  นางวรรณิษา  ประสบสุข  ได้รับ 

5  นายหลบลี ้  หนซี้อม  ไม่ได้รับ 

 

 

 

   1. ฝึกซ้อมตามวัน เวลา ที่มหาวทิยาลัยก าหนด 

 2. แตง่กายใหถู้กต้องตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ มิฉะนัน้จะไมไ่ด้รับ 

อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

  3. ห้ามน าอุปกรณส์ื่ออิเล็กทรอนิคสทุ์กชนิดเข้าหอประชุม 

  4. ห้ามน ากระเป๋า ถุงทุกชนิดเขา้หอประชุม 

  5. ห้ามสวมแวน่ตาที่มเีลนสส์ีเข้ม 

  6. ห้ามติดเครื่องประดับผมทุกชนิด เชน่ กิ๊บสะทอ้นแสง  ผูกโบว์ 

สีต่าง ๆ หรือผูกโบวส์ี  ลวดลาย ดอกดวง  ให้เกล้าผมขึ้นให้หมด (บัณฑิตหญิง)  

ให้ตัดผมรองทรง  โกนหนวดเคราให้เรียบร้อย (บัณฑิตชาย)  

 

 

๕. ขอ้หา้มและการปฏิบตัตินของบณัฑิต 

  ๑๘ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
  7. ห้ามสวมนาฬกิา 

  8. ห้ามตกแต่งร่างกายดว้ยเครื่องประดับสะทอ้นแสงตา่ง ๆ เชน่ 

สวมต่างหูเพชร  ทอง  นาฬกิา  สร้อยขอ้มือ  ฯลฯ 

  9. ห้ามไว้เล็บยาวและทาสีเล็บ 

  10. ห้ามพูดคุยขณะอยู่ในหอประชุม 

  11. ห้ามน่ังไขว่ห้าง ให้น่ังส ารวมระหว่างพธีิ 

  12. ห้ามลุกขึน้เดินเข้าหอ้งน้ าระหว่างพธีิพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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แบบทรงผมท่ีแนะน ำ 

ส ำหรับบัณฑิต  มหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 

         กรณบัีณฑิตหญงิท่ีผมยำวให้รวบเกล้ำเก็บเป็นมวยผมด้ำนหลังโดยไมม่ี

ปอยผมไม่ท าสีผม หรือเปลี่ยนสีผม (ไฮไลท์สผีม) ท่ีมีสแีตกตา่งจากสผีม

ธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

  ๑๙ 
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  13. ห้ามน าอาหาร เครื่องดื่ม ของขบเคีย้ว บุหร่ี ไมข้ีดไฟ ไฟแช็ค  

เศษสตางค์ ปากกา กระดาษทิชชู  ยาอม ตลับแป้ง  ลิปสตกิ  ยาหมอ่ง  โทรศัพท์มือถอื 

หรือเคร่ืองมอืสือ่สารอื่น ๆ   กลุแจทุกชนดิ  ฯลฯ  เขา้ไปในห้องพธีิ 

 14. เมื่อเข้านั่งท่ีเรียบร้อยแล้ว ไมอ่นุญาตออกจากห้องพธีิโดยไมจ่ าเป็น 

หากมีความจ าเป็นจริง ๆ ตอ้งแจ้งอาจารย์หรือบุคลากรผูก้ ากับแถวบัณฑิตเพื่อแจ้ง 

ฝ่ายจัดท่ีน่ังบัณฑิตแตล่ะมหาวทิยาลัยราชภัฏ และคณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมและ 

จัดที่นั่งบัณฑิตชว่ยแก้ปัญหา 

 15. บัณฑิตหญิงควรใชก้ระโปรงทรงเอจีบทวติหลัง  และกระโปรง 

มขีอบเอวมกีระเป๋าดา้นข้าง และไมอ่นุญาตให้เหน็บสิ่งของใดไวท่ี้เอวหรือท่ี 

เสื้อชัน้ใน 
 

 กำรแต่งกำยในวนัพระรำชทำนปริญญำบัตร 

         ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตอ้งแต่งกายให้ถกูต้องตาม

ประกาศ มหาวทิยาลัย ซึ่งสรุปได้ดังตอ่ไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๒๐ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

กำรแต่งกำยของอำจำรย์  บคุลำกรและแขกผู้มีเกยีรติ 

กำรแต่งกำย รำยละเอียด 

อำจำรย์และบคุลำกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. อาจารย์และบุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่ภายใน 

อาคารพิธี  สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือ 

ชุดขอเฝ้า อาจารยแ์ละบุคลากรผู้ปฏบัิติ 

หนา้ที่ก ากับแถวบัณฑิต สวมเคร่ืองแบบ 

ชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า หรอืชุดสูท 

สีกรมท่า และสวมครุยวิทยฐานะ 

๒. อาจารย์ท่ีน่ังเป็นแขกผู้มีเกียรต ิ 

สวมเครื่องแบบชุดปกติขาวหรือชุดขอเฝ้า  

และสวมครุยวิทยฐานะ  

๓. อาจารย์และบุคลากรหญงิท่ีผมยาว 

ตอ้งรวบผมให้เรียบร้อย  สวมรองเท้าคัทชู 

หนังหุ้มส้นสีด าล้วน ไมม่ลีวดลายและ 

ไมเ่ปิดหัวหรือเครื่องตกแต่งโลหะ และ 

สวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว 

๔. ตดิบัตรอนุญาต 

กำรแต่งกำยของแขกผู้มเีกียรต ิ

๑. ชำย 

 

 

 

 

 

๑) สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า 

หรือชุดสากลนิยม 

๒) ปิดโทรศัพท์มือถือ 

3) ต้องตัดผมให้เรียบร้อย สวมรองเท้าคัทชู 

หนังหุ้มส้นสีด าล้วน ไมม่ลีวดลายหรือเครื่อง 

ตกแตง่โลหะ  

4) สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

  ๒๑ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 5) ติดบัตรอนุญาตท่ีหน้าอกขวา 

๒. หญงิ 

 

 

๑) สวมเครื่องแบบชุดปกติขาว หรือชุดขอเฝ้า  

หรือชุดไทยพระราชทาน หรอื ชุดสากลนิยม 

๒) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุม้สน้สีด าล้วนไมม่ ี

ลวดลายและไมเ่ปิดหัว หรอืเครื่องตกแต่ง. 

โลหะ พร้อมสวมถุงน่องสีเนื้อชนิดเต็มตัว  

๓) ไมน่ ากระเป๋าถือเข้าไปในอาคารพธีิ 

๔) ไมน่ ากระเป๋าถือเข้าหอ้งพิธี 

๕) ปิดโทรศัพท์มือถือ 

๖) สวมครุยวิทยฐานะ (ถ้ามี) 

๗) ตดิบัตรอนุญาตท่ีหน้าด้านอกขวา 

กำรแต่งกำยของบณัฑิตและมหำบณัฑิต  ที่ไมไ่ดเ้ป็นขำ้รำชกำร 

1. บัณฑิตชำย 

 

 

 

 

 

1) สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มลีวดลาย    

2) สวมกางเกงขายาวและเสือ้สูทสีเดียวกัน  

(สีกรมท่า)  

3 ) ผูกเน็คไทสญัลักษณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

4) ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

5) สวมถุงเท้าสดี าไมม่ลีวดลาย 

6) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุม้สน้สีด าล้วนไมม่ ี

ลวดลายและไมเ่ปิดหัวหรือเครื่องตกแต่งโลหะ 

7) ตัดผมทรงสุภาพ/รองทรง  ไมไ่วห้นวดเครา 

๘) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา 

(ความยาวของครุยประมาณครึ่งนอ่ง)  

๙) ตดิบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกดา้นขวา 

  ๒๒ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

2. บัณฑิตหญงิ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

๑)  สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไมรั่ดรูป กลัดกระดุม 

เคร่ืองหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทุกเม็ดของ 

กระดุมเสื้อและคอเสื้อและตดิเข็มมหาวิทยาลัย 

2) สวมกระโปรงทรงเอ สีกรมท่ายาวคลุมเข่า 

3) ใส่เข็มขัดสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  

4) สวมถุงนอ่งสีเนื้อ ไมม่ลีวดลาย (แบบเต็มตัว) 

5) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด า  ไมม่ลีวดลาย  

และไมเ่ปิดหัว หรือเคร่ืองตกแต่งโลหะ   

6) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา  

(ความยาวของครุยประมาณครึ่งนอ่ง)   

7) ตดิบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกดา้นขวา 

๘) บัณฑิตหญิงท่ีต้องสวมชุดคลุมท้องให้ใชเ้สื้อ 

สีขาวคอเชิ้ตตอ่กับกระโปรงสีกรมท่าตดิซิปหลัง 

๙) การท าผมให้เกล้าผม หรอืรวบผมให้เรียบร้อย 

กำรแต่งกำยของบณัฑิต  ที่เป็นข้ำรำชกำร 

๑. ข้ำรำชกำรพลเรือน 

 

1) สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว ไมส่วมหมวก 

2) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา (ความยาวของครุย 

ประมาณครึ่งนอ่ประมาณครึง่น่อง) 

2) ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกดา้นขวา 

3) การท าผมให้เกลา้ผมหรือรวบผมให้เรียบร้อย 

(บัณฑิตหญิง) 

4) สวมถุงนอ่งสีเนื้อ ไมม่ลีวดลาย (แบบเต็มตัว) 

(บัณฑิตหญิง) 

5) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด า  ไมม่ลีวดลาย  

และไมเ่ปิดหัว หรือเคร่ืองตกแต่งโลหะ   

 

 ๒๓ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

2. ข้ำรำชกำร  ทหำร 

ต ำรวจชั้นสัญญำบัตร 

 

 

1) สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว   

2) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา  

    (ความยาวของครุยประมาณครึ่งนอ่ง)  

3) ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกด้านขวา 

4) คาดกระบ่ีหรือสายกระบี่ 

5) น าถุงมอืสขีาวไปด้วย 

6) การท าผมให้เกลา้ผม หรอืรวบผม 

ให้เรียบร้อย (บัณฑิตหญิง)  

7) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด า ไมม่ลีวดลาย  

และไมเ่ปิดหัว หรือเคร่ืองตกแต่งโลหะ   

๓. ข้ำรำชกำร  ทหำร 

ต ำรวจชั้นประทวน 

 

 

๑) สวมเครื่องแบบตามท่ีสว่นราชการตน้สังกัด 

ก าหนด (ชุดส าหรับเข้าเฝ้า)  

2) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา 

(ความยาวของครุยประมาณครึ่งนอ่ง) 

3) ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกดา้นขวา 

4) สายกระบ่ี (ถ้ามี) 

5) น าถุงมอืสขีาวไปด้วย 

6) การท าผมให้เกลา้ผม หรอืรวบผมให้เรียบร้อย  

(บัณฑิตหญิง) 

กำรแต่งกำยของบณัฑิต  กติตมิศักดิ ์

1. บัณฑิตกติตมิศักดิ์  ชำย 

 

1) สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว  

(ถ้าเป็นขา้ราชการ) 

๒) สวมชุดขอเฝ้าหรือชุดสูทสีกรมท่าหรือ 

ชุดสูทสีสุภาพ 

3) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา 

(ความยาวของครุยประมาณครึ่งนอ่ง) 

 ๒๔ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
4) ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกดา้นขวา 

2. บัณฑิตกติตมิศักดิ์  หญงิ 1) สวมชุดเครื่องแบบปกติขาว(ถ้าเป็นขา้ราชการ)หรือ 

2) สวมชุดขอเฝ้า หรอืชุดสากลนยิม  

หรือชุดไทยพระราชทาน 

3) สวมรองเท้าคัทชูหนังหุ้มส้นสีด า ไมม่ลีวดลาย  

และไมเ่ปิดหัว หรือเคร่ืองตกแต่งโลหะ   

๔) สวมครุยวิทยฐานะตามวุฒกิารศึกษา 

(ความยาวของครุยประมาณครึ่งนอ่ง) 

5) ติดบัตรประจ าตัวบัณฑิตไวท่ี้หน้าอกดา้นขวา 

 6) ให้เกล้าผมขึ้นให้เรียบร้อย 

 

หมำยเหตุ   บัณฑิตมุสลมิ หรอืนักบวชคาทอลกิ  

                 หากมีประสงคจ์ะแตง่กายตาม 

                 ระเบียบของศาสนาสามารถ 

                 กระท าไดโ้ดยแตง่กายตามระเบียบ 

                 ของศาสนา 
 

                                             

 

 

 

 

 

 

 ๒๕ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

ตวัอยา่งชุดครุยวทิยฐานะ 

 
 

 

 
 

 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 

 

 

 

 
 

                 ครุศาสตรมหาบัณฑิต         รัฐปศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
 

 

 

 

 
 

 

   บริหารธุรกิจบัณฑิต     นติศิาสตรบัณฑิต     ศิลปศาสตรบัณฑิต    ครุศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 ๒๖ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  เศรษฐศาสตรบัณฑิต  วทิยาศาสตรบัณฑิต     บัญชบัีณฑิต    ศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต 

 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

      เทคโนโลยบัีณฑิต     รัฐปศาสนศาสตรบัณฑิต  สารสนเทศศาสตรบัณฑิต  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒๗ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

ข้อปฏิบัติในกำรแต่งกำยส ำหรับบัณฑิตและมหำบณัฑิต 

ที่ได้รับกำรแต่งตั้งยศผูส้ ำเร็จกำรศกึษำวิชำทหำร 

ตำมหลักสูตรของกระทรวงกลำโหมเป็นว่ำที่ ร.ต. 

  ตัวอย่ำงกำรแต่งกำยวำ่ที่ร้อยตรีส ำหรับบณัฑิตที่ส ำเร็จวชิำทหำร ชั้นปทีี ่๕ 

**************** 

1. สวมเครื่องแบบปกติขาว (ทหารบกปกปิดกระเป๋าเป็นรูป 

ใบโพธ์ิคว่ า) (ทหารเรือเหมอืนข้าราชการพลเรือน) และมีเครื่องหมายประกอบ

เครื่องแบบและกระบ่ี ดังนี้ 

 1.1 บ่าอนิธนูตามชัน้ยศ 

1.2 เครื่องหมายเหลา่ติดท่ีคอเสื้อขวา 

1.3 เครื่องหมายนกตดิคอเสื้อซ้าย 

1.4 อกซ้ายติดเครื่องหมายแพรแถบ(สัญญาบัตร) 

1.5 กระดุมเสื้อใชข้องกองทัพบกสีทอง 

1.6 ปีกผู้โดดพาราเซล/กระโดดหอ  ตดิหนา้อกขวา 

1.7 กระบ่ี (ตามเหลา่ที่สังกัดเชน่บกเรืออากาศต ารวจ) 

1.8 สายโยงกระบ่ี (สามชาย) ตัวขอเกี่ยวตอ้งพับเพื่อคลอ้งกระบี่ได ้

1.9 ถุงมือใชส้ีขาว 

             เครื่องหมำยและอปุกรณ์ประกอบเครื่องแบบว่ำที่ ร.ต. 

 

  ๒๘ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

๑. บ่าอนิธนูแขงตามชัน้ยศ 

(ดาวตดิขอบล่างโดยห่างจาก 

อนิธน ู0.5 เซนติเมตร) 

 
 

 

๒. เครื่องหมายเหลา่ติดท่ี 

คอเสื้อข้างขวามอืส่วนดา้น

ซ้ายมอืให้ตดิเครื่องหมายนก.

ตดิหา่งจากขอบล่างโดยห่าง

จากขอบล่างและคอเสื้อด้าน

ละ 2.5 เซนติเมตร 

 

 

๓. เครื่องหมายแพรแถบ 

(สัญญาบัตร) ตดิท่ีอกเสือ้ 

ด้ำนซำ้ย ห่างจากกระเป๋า 2.5 ซม. 

๔. กระดุมเสื้อใชก้ระดุมโลหะ 

สทีองขนาดใหญ่ตรากองทัพบก 

 

 
 

 

 ๒๙ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
5.เครื่องหมายความสามารถ

พเิศษ เชน่ ผู้ท่ีผ่านหลักสูตร 

พาราเซลหรือกระโดดหอฯลฯ 

ให้ประดับเครื่องหมายบริเวณ

หนา้อกด้านขวาแนวเดียวกับ

เครื่องหมายแพรแถบ  

     ติดห่างจากปกกระเป๋า 2.5 

เซนติเมตร ยกเวน้เครื่องหมาย

พเิศษอื่นๆ ท่ีระเบียบในการ 

ปฏบัิตติามระเบียบข้อบังคับ

นัน้ๆประดับ เชน่ เครื่องหมาย

กิตติมศักดิ์ตา่งๆ ให้ปฏบัิตติาม

ระเบียบข้อบังคับน้ัน ๆ  

                                                             
 

 

1.การใส่สายโยงกระบ่ี 

(สามชาย)ให้ร้อยเข้าระหว่างหู

กางเกงหูท่ี ๑-๒ (ตามรูป) 

2.โดยสายโยงกระบ่ีหอ้ยลง 

(ตามรูป) 

3.ห่วงโลหะตอ้งสามารถคล้อง 

เข้ากับตัวกระบี่ได ้

 

 

 

 ๓๐ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 

 

 

ห่วงโลหะท่ีสายโยงกระบ่ี 

คล้องเข้าท่ีฝักกระบี ่

 

 

 

 

 
 

 

 

 

การถือกระบ่ี กระบ่ีถอื 

มอืซ้าย  ใชน้ิ้วท้ังสี่สอดเข้า 

ในโกร่งกระบี่โดยให ้

ข้อท่ี ๒ ข้อนิ้วชี้อยูต่รง 

       โกรง่กระบ่ี 

                

 

 

 

 

 

 

 ๓๑ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 

 

 

 

จากนั้นก ามือโดยให้น้ิวโป้ง

พาดตามโกรง่กระบ่ี 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อใชคู้่กับถุงมือ ให้น าถุงมือ

มาพาดตามโกรง่กระบ่ีโดยให้

ปลายนิว้ ห้อยลง 

1. ให้เก็บปลายถุงมอื 

ท่ีสวมไว้ในอุง้มอื 

2. ให้น้ิวโปง้ของถงุมอื 

อยู่ทางขวา 

 

 

 

 ๓๒ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
   

 

การยืนในท่าตรงให้ปลาย 

กระบ่ีชิดน้ิวก้อยเท้าซ้าย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินในแถวเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ให้ยกกระบ่ีขึ้นโดยปลายกระบี่สงูจากพื้นประมาณ 

๑ ฝ่ามอื  ท่อนแขนแนบข้างล าตัวตลอดเพื่อไม่ให้

ปลายกระบี่แกว่งและเมื่อหยุด ให้ลดกระบ่ีไว้ในท่า

ตรงเสมอ 

 

 

 

 

 ๓๓ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
ท่านั่งในการเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

 

 

นั่งในท่าตรงหลังชิดพนักพงิ 

ส่วนกระบี่อยู่ในลักษณะเดียวกนักับท่าตรง 

มอืซ้ายจับกระบ่ีเชน่เดียวกับท่ายนื    

มอืขวาวางไวบ้นหน้าตักขวา คือปลายกระบี่ 

ชดินิ้วก้อยเท้าซ้าย 

   

 

 

 

การเดินนอกแถว  หรือเดินกลับบ้านให้ถอืกระบี่

โดยมอืก าท่ีฝักกระบ่ีท่ีใต้โกรง่กระบี่ และ 

หันโกรง่กระบ่ีออกนอกล าตัว ถงุมอืและนิว้โปง้

พาดตามฝักกระบ่ี 

 

 

 

 

 
       

 ๓๒ 

 

 ๓๔ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

กำรแต่งเครื่องแบบ  วำ่ที่ร้อยตรี หญงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              สิ่งย้ ำเตือนในกำรแต่งเครื่องแบบ 

  บัณฑิตท่ีมีความประสงค์จะสวมเครื่องแบบวา่ที่ร้อยตรี  เขา้รับ

พระราชทานปริญญาบัตร  จะตอ้งปฏิบัต ิดังนี ้

  บัณฑิตชำย 

1. ทรงผมตอ้งตัด ใชท้รงรองทรงสูง  

2. เครื่องแบบตอ้งสวมให้ถูกต้อง 

3. เครื่องหมายตอ้งติดให้ถูกต้อง 

4. รองเท้า  ให้ใชร้องเท้าท่ีเป็นทรงแบบทหารใชเ้ท่านัน้ (หัวมนแบบ 

ผูกเชือก หรือฮาบแบบมซีิบ ขัดมัน 

5. กระบ่ีและเคร่ืองประกอบกระบี่ตอ้งหามาให้ครบ 

 

 ๓๕ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

บัณฑิตหญงิ 

1. เครื่องแบบตามตัวอย่าง 

2. กระบ่ีไม่ใช ้

 

หมำยเหต/ุแนะน ำ 

           ๑. กระบ่ีไม่สมควรน าออกมาชักเล่นหรือให้ผู้อื่นถือเล่น(ในวันซ้อมและวันจริง) 

2. ขณะสวมเครื่องแบบงดการแสดงกิริยาที่ไมส่มควรเพราะจะท าให้

เสื่อมเสียสถาบันฯ 

3. ไมน่ าช่อดอกไม้มาติดท่ีชุดครุยหรือเครื่องแบบโดยเด็ดขาด 

4. ไมสู่บบุหร่ีขณะสวมเครื่องแบบ 

กำรลงทะเบียนเข้ำฝกึซ้อม 

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจะตอ้งลงทะเบียนในบัญชรีายช่ือการ

ฝึกซ้อม ตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด หากผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ไมไ่ด้ลงทะเบียนตามท่ีก าหนด มหาวทิยาลัยจะถือวา่ไมไ่ด้มาฝกึซ้อมการเข้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร เพื่อความสะดวกการหาท่ีนั่งในหอประชุมฯ หลังจาก

ลงทะเบียนแลว้ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรควรจ าหรือจดบันทึกเลขท่ีน่ัง  

แถวท่ีน่ัง กลุ่มท่ีน่ังทุกครัง้ท่ีลงทะเบียน (อาจมเีปลี่ยนแปลงได้) และดูแผนผังท่ีน่ัง 

 

 

๑. เมื่อนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏเร่ิมกราบบังคมทูลถวายรายงาน 

กิจการของมหาวิทยาลัย  ให้อาจารยห์รือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิต แถวท่ี ๑ 

และบัณฑิตท้ังแถวลุกขึ้นยนื เมือ่บัณฑิตได้ยินนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ 
 

 

๖. ขอ้ปฎิบตักิารฝึกซอ้มของบณัฑติ 

 ๓๖ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

กล่าววา่ “ขอพระรำชทำน” ให้บัณฑิตถวายความเคารพพร้อมกัน 

  เมื่อได้ยินค าว่า“ทูลละอองพระบำท”  แลว้ให้เดินไปยนืตรงเชงิบันได 

จุดขึ้นรับด้านซ้ายมอื เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตคนแรก 

ยนืรอท่ีบันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด บัณฑติท่ีน่ังฟากขวามือใหก้้าวข้ามลาดพระบาท 

(พรมสแีดง)โดยไม่ต้องถวายความเคารพ(ยกเวน้บัณฑิตท่ีน่ังฟากขวามือแถวท่ี ๑  

และ ๓ ตอ้งท าความเคารพกอ่นก้าวข้ามลาดพระบาทโดยหันหน้าสู่เวทีหอ้งพิธี   

โดยใชเ้ท้าขวาเหยยีบชดิขอบลาดพระบาท เท้าซ้ายก้าวขา้มลาดพระบาท) 

๒. เมื่ออธิการบดีเร่ิมกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษาให้บัณฑิต 

คนแรกเดินขึน้เวที หยุดถวำยควำมเคำรพ ณ จุดที่ 1 แลว้เดินตอ่ไปยืนตรงจุดที่  

1๔  ตรงหนา้ที่ประทับบัณฑิตคนท่ี ๒ ถึงบัณฑิตคนท่ี ๑๔ เดินตามไปหยุด 

ท่ีจุด ๑๒,๑๓...ตามล าดับ จนถงึจุดที่ ๑4 

  เมื่ออธิการบดีขานช่ือบัณฑิตคนแรกให้บัณฑิตท าความเคารพท่ีจุด ๑๔  

แลว้เดินเข้าจุดท่ี ๑๕ (ไมต่อ้งท าความเคารพท่ีจุด ๑๕) บัณฑิตเอางานและ 

รับพระราชทานปริญญาบัตร  

 ๓. เมื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรแลว้ ให้ถอยหลังเฉียง  

3 ก้าวยาว ๆ พร้อมกับมว้นขอ้มือท่ีถอืปริญญาบัตรแนบอกถวายความเคารพ   

แลว้หมุนตัวไปทางขวา เดินลงจากเวทีหอประชุมทางด้านขวามอื(ให้บัณฑิตเดิน

ชดิซ้ายตดิผนังบันได โดยไม่เหยยีบลาดพระบาท) 

 4. เมื่ออธิการบดีขานช่ือบัณฑิตคนท่ี 1 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 (บัณฑิตในหอประชุมปรบมอืให้) บัณฑติคนต่อๆ ไปเคลื่อนเข้าสูจุ่ดถัดไปพร้อมๆ กัน 

 (บัณฑิตจะถวายความเคารพ  ณ จุด 1๔ และ ๑๖ เท่านัน้)  
  5. เมื่อบัณฑิตลงจากเวทีหอประชุมไปถงึแถวท่ีตนน่ัง ให้หันหน้ากลับสูเ่วที 
 

 ๓๗ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
หอประชุม ถวายความเคารพกอ่นเดินเข้าแถวไปยังท่ีน่ังของตน ถวายความเคารพ 

ก่อนนั่ง(กรณบัีณฑิตนั่งทางฟากซ้ายมอื ก่อนเดินข้ามลาดพระบาทกลางหอประชุม 

ให้หันหน้ากลับสู่เวทีหอประชุม ถวายความเคารพแล้วจึงเดินไปยังท่ีน่ังของตน 

ถวายความเคารพกอ่นนั่งอีกคร้ังหนึ่ง)  
     ๖. การปรบมอืของบัณฑิต 

         ๖.1  ปรบมอืให้แก่บัณฑติกิตตมิศักดิ์แต่ละท่าน ขณะที่รับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 

         ๖.2  ปรบมอืให้แก่บัณฑิตกติติมศักดิ์คนแรกของแต่ละมหาวทิยาลัยราชภัฏ 

    ๖.3  ปรบมอืให้แก่บัณฑิตคนสดุท้ายของแตล่ะคาบ 

   ๗. เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของแตล่ะแถวเดินออกจากแถวเพื่อรอขึ้นเวที 

ให้อาจารย์หรือบุคลากรผูค้วบคมุแถวบัณฑิตแถวตอ่ไปลุกขึ้นใหส้ัญญาณบัณฑติ 

ท้ังแถวลุกขึ้นพร้อมกันถวายความเคารพ แลว้เดินไปตอ่แถวเตรียมขึ้นรับพระราชทาน

ปริญญาบัตรตอ่ไป 

    8. ช่วงพัก 

       ๘.1 การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ในช่วงพักให้บัณฑิตคนแรกรอท่ีบันไดขั้นบนสุด เมื่อนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กราบบังคมทูลถวายรายงานผลการศึกษาจากอธกิารบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และคณะ เร่ิมกราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ๘.2 ในกรณจีัดชว่งพัก ในมหาวทิยาลัยราชภัฏเดียวกัน ให้บัณฑิต 

คนแรกในช่วงตอ่ไปยืนรอท่ีบันไดจุดที่รับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกล่าว 

กราบบังคมทูล บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพท่ีจุดท่ี 1 แลว้เดินไปหยุดรอ 

ท่ีจุด 1๔ เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตอา่นชื่อบัณฑิต ให้บัณฑิตถวายความเคารพ 
 

 ๓๘ 
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จุดที่ 1๔ แลว้เดินเข้ารับในจุดท่ี ๑๕ 

      ๙. การเปลี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏในขณะท่ีไมใ่ชช่ว่งพัก ใหบั้ณฑิต 

คนแรกรอท่ีบันไดจุดขึ้นรับขั้นบนสุด เมื่อผู้ขานนามบัณฑิตกลา่วกราบบังคมทูล 

บัณฑิตคนแรกถวายความเคารพท่ีจุดท่ี ๑ แลว้เดินไปหยุดรอท่ีจุดท่ี ๑๔ เมอื 

ผู้ขานนามบัณฑิตอา่นชื่อบัณฑติให้บัณฑิตถวายความเคารพท่ีจุดท่ี ๑๔ แลว้เดิน

เข้ารับในจุท่ี๑๕ 

     ๑๐. เมื่อบัณฑิตคนสุดท้ายของคาบลงจากเวทีไปถึงเสาต้นท่ีสองของ 

หอประชุม ให้ตัวแทนบัณฑิตผู้ท าหน้าท่ีกลา่วค าปฏญิาณยนืขึ้นถวายความเคารพ 

แลว้เดินไปท่ีหน้าหอประชุม เมื่อเดินไปถึงแถวแขกผู้มีเกียรตใิห้หยุดเล็กน้อย  

(เพื่อเป็นสัญญาณให้บัณฑิตและบัณฑติกิตตมิศักดิ์ยืนขึน้)ผู้แทนบัณฑิตเดิน 

ตอ่ไปยังไมโครโฟนบัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวายความเคารพพร้อมผู้แทน 

บัณฑิตเมื่อกลา่วค าปฏญิาณสิ้นสุดลง บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ถวาย 

ความเคารพผู้แทนบัณฑิตถอยหลัง ๒ ก้าว ถวายความเคารพ แลว้หมุนตัวทางขวา 

กลับเข้าท่ี 

  ๑๑. บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ถวายความเคารพ 

   ๑๒. อาจารย ์บุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่และแขกผู้มีเกียรตยินืตรงถวาย 

ความเคารพ บัณฑิตและบัณฑติกิตตมิศักดิ์ อาจารย ์บุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่ 

และแขกผู้มีเกียรตยินืตรงรอสง่เสด็จฯ เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  

สยามมกุฎราชกุมารเสด็จฯ กลบัจากการไปเปลื้องฉลองพระองค์ครุยเข้ามายัง 

หอประชุม 

  บัณฑิตและบัณฑิตกิตติมศักดิ์เปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 

 
 

 ๓๙ 
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ด้วยเสียงอันดังอยา่งพร้อมเพรียงกัน ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ  

สยามมกุฏราชกุมารเสด็จฯ ออกหอประชุมผ่านแถวบัณฑิตแตล่ะแถวให้บัณฑิต 

ถวายความเคารพ แลว้หมุนตัวตามเส้นทางเสด็จฯ จนหันหน้าสู่ประตูหอประชุม  

เมื่อจบเพลงสรรเสริญพระบารม ีบัณฑติ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์  

บุคลากร ผู้ปฏบัิตหินา้ที่และแขกผู้มีเกียรต ิถวายความเคารพแล้วนั่งพร้อมกัน 

  ๑๓. เมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เสด็จฯ 

พน้ประตู(สถานท่ีท่ีก าหนดในการรับพระราชทานปริญญาบัตรแตล่ะภูมภิาค)  

บัณฑิตทุกคนออกจากหอประชมุได้ (รอบเข้าให้บัณฑิตออกทางซ้ายหอประชุม 

ด้านเดียว) 

 

  หมำยเหตุ     1. การให้สัญญาณของอาจารย์ผูก้ ากับแถวบัณฑิต  

                           กระท าโดยวิธียืนตรงถวายความเคารพแล้วก้าวไปข้างหนา้ 

                           1 ก้าว ยืน่มอืขวาไปข้างหนา้โดยหงายมอืเป็นสัญญาณ 

      ให้บัณฑิตท้ังแถวลุกขึ้นยนืพร้อมกัน แล้วคว่ ามือขวาพร้อมกับ 

      ค่อย ๆ ลดมือลงเป็นสัญญาณให้บัณฑิตถวายความเคารพ 

      พร้อมกันแลว้อาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิต  

      เดินถอยหลังมาหยุดตรงหัวแถวถัดลงมาเพื่อหลีกทางให ้

      บัณฑิตเดินออกจากแถว เม่ือบัณฑิตเดินออกจากแถว 

      หมดแล้ว อาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิตเข้านั่ง 

      ท่ีเดิม ถวายความเคารพกอ่นนั่ง 

    ๒. ให้บัณฑิตหยุดรอเมื่อผู้ขานช่ือบัณฑิตขานเปลี่ยน 

              ปริญญาบัตรหรือเปลี่ยนอันดับปริญญาบัตรและ 
             

 ๔๐ 
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             บัณฑิตเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อผู้ขานนาม 

              บัณฑิตเร่ิมขานชื่อตน 

 
 

 

7.1 บนเวทีมีท้ังหมด ๑๖ จุด แตล่ะจุดมีระยะห่างกันประมาณ 9๐  

เซนติเมตร จุดท่ี ๑๕ จะเป็นจุดท่ีบัณฑิตจะรับพระราชทานปริญญาบัตร อยูห่่าง 

จากพระแทน่ประมาณ 45 เซนตเิมตร จุดบนเวทีจะเรียงในลักษณะดังนี้ 

จุดที่ 1 ถึงจดุท่ี 1๒ เป็นแนวเส้นตรงเดียวกันจากจุดที่ 1๒ เร่ิมเลีย้วเข้า 

จุดที่ ๑๓ จากจุดท่ี ๑๓ เร่ิมเฉียงเข้าสูจุ่ดที่ ๑๔ จุดที่ ๑๔ และจดุท่ี ๑๕  

อยู่แนวเส้นตรงเดียวกันจากพระแทน่ท่ีประทับ และจุด 1๖ เป็นแนวเส้นเฉียง  

๔๕ องศา 

7.2 ในการเข้าสูจุ่ดแต่ละจุดให้บัณฑติทุกคนบนเวทีเร่ิมเดินพร้อมกัน 

เมื่อผู้ขานช่ือบัณฑิตขานค าว่า“นาย”“นาง”“นางสาว” หรือต าแหนง่ “ยศ” 

ให้บัณฑิตเดิน 2 ก้าว อยา่เดินกา้วเดียว (โดยเฉพาะบัณฑติชาย) จะท าให้มองดู 

เหมอืนลักษณะกบกระโดดโดยใชจ้ังหวะก้าวเท้าซ้าย ขวา ชดิ ในแต่ละจุด 

7.3 การยืน ณ จุดตา่ง ๆ บนเวที ใหย้นืเท้าชิดหันหน้าตรงสู่จุดแต่ละจุด  

กรณท่ีีจุดหน้าบัณฑิตวา่งอยู่หลายจุด ให้เดินผ่านจุดวา่งโดยไมห่ยุดยนื การหยุดยนื 

ให้หยุดท่ีจุดถัดจากจุดท่ีมีบัณฑติยืนอยู่เสมอ 

   7.4 การเดินบนเวทีเดินหนา้ตรง แขนแนบล าตัว ไมแ่กว่งแขน 

   7.5 บัณฑิตถวายความเคารพจุดที่ 1๔ และจุดที่ ๑๖ (ไมจ่ าเป็นต้องพร้อมกัน) 

   7.6 วธีิถวายความเคารพ 

             7.6.1 การถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง 

๗. รายละเอียดประกอบการฝึกซอ้มบณัฑติ 

 

 

 ๔๑ 
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ท่ีแต่งเครื่องแบบนักศกึษา 

   บัณฑิตชำย 

    ยนืตรง ชิดเท้า โค้งล าตัวต้ังแตเ่อวขึน้ไป ก้มศีรษะมองปลายเท้า 

แลว้เงยหนา้ให้อยูใ่นท่าตรง 

   บัณฑิตหญงิ 

   กำรถอนสำยบวัจุดที่ 1๔ ยนืตรง ชิดเท้า ชักเท้าซ้ายเฉียงไปข้างหลัง  

งอเข่า ย่อล าตัว ล าตัวต้ังแต่ท่อนเอวขึน้ไปตัง้ตรงชักเท้าซ้ายไปขา้งหน้าติดต่อไปเลย  

เพื่อเข้าจุดท่ี ๑๕ แขนแนบล าตัว 

     กำรถอนสำยบัวจุดที่ 1๖ ยนืตรง ชิดเท้า ชักเท้าใดเท้าหนึ่งตามถนัด 

เฉียงไปข้างหลัง งอเข่ายอ่ล าตัว ล าตัวตัง้ แตท่่อนเอวขึน้ไปต้ังตรงชักเท้ากลับเข้า 

ท่ีเดิม แขนแนบล าตัว 

7.6.2 การถวายความเคารพส าหรับบัณฑิตชายและบัณฑิตหญิง 

ท่ีเป็นขา้ราชการ 

   บัณฑิต ชำย ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร 

   ถ้าแตง่เครื่องแบบข้าราชการหรือไมแ่ตง่เครื่องแบบข้าราชการ  

การถวายความเคารพให้ถวายค านับเหมอืนกับบัณฑิตชายท่ีแต่งเครื่องแบบ 

นักศกึษา 

   บัณฑิต หญงิ ทีเ่ป็นขำ้รำชกำร 

   ถ้าแตง่เครื่องแบบข้าราชการ การถวายความเคารพใหถ้วายค านับ  

ถ้าไมแ่ตง่เครื่องแบบข้าราชการใชว้ธีิถอนสายบัวเหมอืนกับบัณฑิตท่ีแตง่เครื่องแบบ

นักศกึษา 

 ๔๒ 
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 7.7 การเอางาน ยนืตรง ยกแขนขวาเหยยีดตรงสูงระดับไหล่กระดกข้อมือ

ขึน้แลว้ช้อนมอืจับปริญญาบัตร แขนซ้ายเหยยีดตรงแนบล าตัว ขณะจับปริญญาบัตร

ให้ถอยหลังทันที 

   7.8 วธีิถอืปริญญาบัตร ถือปริญญาบัตรด้วยมือขวาแนบอก ขอ้ศอกตดิ 

ล าตัว ปริญญาบัตรขนานกับล าตัวในแนวตรงและจะตอ้งถืออยู่ตลอดเวลาในหอประชุม 

  หมำยเหตุ    การถวายความเคารพของบัณฑิตหญิงท่ีต้องถอนสายบัว 

                       ให้เร็วกระท าได้  ดังนี ้

๑. เมื่อเดินจากจุดท่ี ๑๓ เข้าจุดท่ี ๑๔ ให้จังหวะ ซ้าย ขวา ยอ่  

                       แทนการใหจ้งัหวะ ซ้าย ขวา ชดิ  ปัดเท้าหลังเล็กน้อย 

๒. ตอ่จากนั้นใหใ้ชข้าซา้ยท่ีปัดอยู่ขา้งหลังท่ีจุด 1๔ กา้วมาข้างหนา้ 

                       ตดิตอ่ไปเลยเป็นจังหวะ ซ้าย ขวา ชดิ พรอ้มกับเอางาน และรับ                

                       พระราชทานปริญญาบัตร 

๓. ระหว่างการฝกึซ้อมบนเวทีก่อนพิธีจริง ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                       แตล่ะแห่งเตรียมอาจารย์ หรือบุคลากรฝ่ายฝึกซ้อมดูแลบัณฑิต   

                       ๖ จุด  ดังนี ้

     จุดที่ ๑ บันไดทางขึ้นเวที ๑ คน 

     จุดที่ ๒ ดูแลการเดินแตล่ะจุดบนเวที ๑ คน 

     จุดที่ ๓ ดูแลจุดท่ีท าความเคารพและจุดรับ ๑ คน 

     จุดที่ ๔ ดูแลการลงบันได ๑ คน 

     จุดที่ ๕ ดูแลก่อนเข้าสูแ่ถวท่ีน่ังไมใ่ห้เกิดการติดขัด ๑ คน 

     จุดที่ ๖ ดูแลการก้าวขา้มลาดพระบาท ๑ คน 

 

 ๔๓ 
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ใหเ้ริ่มกลำ่วค ำปฏิญำณหลงัจำกองค์ประธำนพร้อมแล้ว 

                        (ผู้แทนบัณฑิตกรำบบงัคมทลูคนเดียว)  
   ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 

   ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาส / น าบัณฑติท่ีเข้ารับ 

       พระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ / ถวายค าปฏิญาณดังตอ่ไปนี้ 

                                 (บัณฑิตกล่ำวตำมพร้อมกนั) 

                     ข้าพเจา้ / .................(กล่าวช่ือของตนเองทุกคน)..................... 

         ขอกลา่วค าปฏญิาณตอ่ท่ีประชุม / อันมพีระรัตนตรัย / สมเด็จพระบรม 

     โอรสาธริาชฯสยามมกุฏราชกุมาร / คณะกรรมการสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ /  

     และคณาจารย/์ซึ่งชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่น้ีวา่ / 

๑. / ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติ / ศาสนา / พระมหากษัตริย์ / อันเป็นหลัก 

     เพื่อความวัฒนาถาวร / ของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย/ 

๒. / ข้าพเจ้าจักบ าเพ็ญตนเป็นพลเมอืงดี / สมกับเป็นผู้มวีัฒนธรรม 

      และศลีธรรม/ใชค้วามรู้ท่ีไดรั้บมาในทางที่ชอบ / ประกอบการงานในหน้าท่ี 

      ด้วยสุจริตธรรม / และใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ/ 

๓. / ข้าพเจ้าจักรักษาไว ้/ ซึ่งศักดิ์และสิทธ์ิแหง่ปริญญาโดยเครง่ครัด / 

          จักเคารพนับถืออาจารย ์/ และเทิดทูนเกียรตแิห่งมหาวทิยาลัยราชภัฏสบืไป / 

 

          (ผู้แทนบัณฑิตกราบบังคมทูลคนเดียว) 

     “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” 
 

๘. ค ำปฏิญำณของบณัฑิตผ ูท่ี้ไดร้บัพระรำชทำนปรญิญำบตัร

บณัฑิต 

 ๔๔ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

 

1. กำรจัดที่นัง่ 

 เก้าอี้ในห้องพธีิแต่ละแถวแบ่งเป็น 2 ฟาก ฟากซ้ายเรียกแถว A   

ฟากขวาเรียกแถว B จ านวนเก้าอี้แต่ละแถว ม ี๒๕ ตัว เก้าอี้ตัวแรกฟากซ้ายให้

อาจารย์หรือบุคลากรผู้ก ากับแถวบัณฑิตนั่ง  

2. กำรน ำบณัฑิตเข้ำนั่งในหอประชุม  

  เมื่อแถวบัณฑิตขึน้มาบนปีกหอประชุมและได้รับการตรวจแล้ว ฝ่ายจัดท่ีน่ัง 

บัณฑติแต่ละมหาวทิยาลัยราชภัฏและคณะกรรมการฝ่ายฝกึซ้อมและจัดท่ีน่ัง 

บัณฑิตจะเป็นผู้น าบัณฑิตเข้าประจ าที่นั่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๙. กำรจดัท่ีนัง่บณัฑิตและกำรน ำบณัฑิตเขำ้หอประชมุ 

 

 ๔๕ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

แผนผังทีน่ั่งบณัฑิตพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

           ประจ ำปีกำรศกึษำ  ๒๕๕5-๒๕๕6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๔๖ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

3. กรณีที่เกดิปัญหำตำ่ง ๆ 

  เชน่ บัณฑิตเข้าแถวไม่ทัน บัณฑติไม่สบาย ฯลฯ ขอให้ติดต่อแจ้งฝ่ายจัดท่ีน่ัง 

บัณฑิตแตล่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏ และคณะกรรมการฝ่ายฝึกซอ้มจัดที่นั่งบัณฑิต 

ทราบ เพื่อแกไ้ขปัญหา 

 

 
 

1. เมื่อนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ อา่นชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

(ครัง้ท่ี 1) บัณฑติกิตตมิศักดิ์ยืนขึน้ ก้าวไปขา้งหน้า 1 ก้าว ถวายความเคารพ  

แลว้เดินแขนแนบตัวขึ้นบนเวทีหอประชุม 

2. หยุดท่ีจุดท่ี 1 ถวายความเคารพ แล้วเดินไปหยุดอยู่ตรงกลางเวที 

หอประชุม ถวายความเคารพ นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏจะประกาศเกียรตคิุณ 

และอา่นชื่อบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนอ่ืนๆ(ถ้ามี) จนครบทุกคน 

  3. นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้ารับปริญญาบัตร  

เมื่อนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏอ่านช่ือบัณฑิตคนไหนบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนนัน้ 

ถวายความเคารพ 

 ๔. เดินไปหยุดท่ีจุด 1๔ ถวายความเคารพ แลว้เดินเข้าจุดท่ี ๑๕  

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

          ๕. รับพระราชทานปริญญาบัตรแลว้ถอยยาว 3 กา้ว หยุดถวายความเคารพ 

หมุนตัวทางขวาเดนิลงเวทีหอประชุม 

        ๖. หยุดถวายความเคารพตรงหัวแถวแรก เดินผ่านแขกผูม้เีกียรต ิ 

ก่อนข้ามลาดพระบาทหันหน้าเขา้สู่เวทีหอประชุมถวายความเคารพ แลว้เดินไป 

จนถึงท่ีน่ังถวายความเคารพก่อนนั่ง 

 

๑๐. ขั้นตอนกำรขึ้นรับพระรำชทำนปริญญำบัตรของบัณฑติกิตตมิศักดิ์ 

 

 ๔๗ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
           ๗. กรณมีบัีณฑิตกิตติมศักดิ์หลายคน นายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏ 

จะเบิกตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทีละคน โดยคนแรกรบัแลว้ถอยหลัง  

3 ก้าว จากนั้นนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏจึงเบิกตัวบัณฑิตกิตติมศักดิ์คนถัดไป 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจนครบทุกคน 

 

 

ก าหนดการถา่ยภาพหมูว่ันท่ี 19 ตุลาคม 2557 เวลาระหว่าง 

๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ  บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวทิยาลัย 

ราชภัฏก าแพงเพชร   

            ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรท่ีประสงค์จะถ่ายภาพหมู่ต้องปฏบัิติ

ดังตอ่ไปนี ้

๑. รายงานตัวและตัง้แถว (จุดรายงานตัวและจุดตั้งแถวดูตามเอกสาร) 

ตามสถานท่ีก าหนด  โดยมีคณะของผู้ประกอบการถ่ายภาพและเจ้าหนา้ที่ของ

กองพัฒนานักศึกษา จะเป็นผู้ดแูลความเรียบร้อยและควบคุมการจัดแถว 

      2. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทุกคนจะตอ้งสวมครุยวิทยฐานะ

ตามสขีองคณะ 

            3. พธีิกร ภาคเชา้จะประกาศเรียกแถวเพื่อรอเข้าถ่ายภาพตามล าดับ  

ณ บริเวณหน้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

      4. ก าหนดเวลาและล าดับการถ่ายภาพหมู่ให้เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด 

      5. กรณกีารถา่ยภาพหมูข่องคณะผา่นไปแล้วจะไมม่กีารถ่ายภาพซ้ า/

เพิ่มเตมิอีก ดังนัน้ผู้มาไมทั่นเวลาท่ีก าหนดจะไมไ่ดถ้่ายภาพหมู่(ขอให้ตรงเวลา) 
 

 

 

 

 

 

 

๑๑. กำรถำ่ยภำพหมู่บัณฑิต 

 

 ๔๘ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

                  สิ่งที่มหำวิทยำลัยรำชภฏัแต่ละแห่งต้องด ำเนินกำร 

                                          -------- 

1) ฝึกซ้อมบัณฑิตตามล าดับขั้นตอนให้คล่อง เพื่อให้บัณฑิตสามารถ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรโดยเฉลี่ยประมาณนาทลีะ 36 คน ขึ้นไป 

 2) นัดหมายบัณฑิตไปตัง้แถว ณ บริเวณสถานท่ีนัดหมายวันรับ   

พระราชทานปริญญาบัตร ตามเวลาดังตอ่ไปน้ี 

 ขั้นตอนกำรน ำบณัฑิตเข้ำสูห่อประชุม 

ขั้นตอนที่ 1 เรียกแถวบัณฑิต เช็คช่ือบัณฑิต  พร้อมตรวจความเรียบร้อยบัณฑิต 

                 อาทิ  การแตง่กาย ทรงผม เล็บมอื รองเท้า กระบี่ ฯลฯ 

        ภำคเชำ้   เวลา 10.00 น. เรียกแถวบัณฑิต เขา้เต็นท์โหลดบัณฑิต  

                 ภำคบ่ำย  เวลา 1๔.00 น. เรียกแถวบัณฑิต เข้าเต็นท์โหลดบัณฑิต  

ขั้นตอนที่ 2 บัณฑิตเร่ิมเดินแถวเข้าหอประชุมโดยผ่านเครื่องตรวจโลหะของ 

                 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

ขั้นตอนที่ 3  ฝา่ยรักษาความปลอดภัยตดิสติ๊กเกอร์ท่ีบัตรประจ าตัวบัณฑิต  

ขั้นตอนที่ 4  แตล่ะสถาบันเชค็ชื่อบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม ท้ัง 2 ประตู 

ขั้นตอนที่ 5  เช็คจ านวนบัณฑติแต่ละแถว และเข้านัง่ประจ าทีภ่ายในหอประชุม  

                  เพื่อฝึกซ้อมและรอรับพระราชทานปริญญาบัตร 

ขั้นตอนที่  6 ภำคเช้ำ บัณฑิตคนสุดท้ายเข้าหอประชุมใชเ้วลาโหลดบัณฑิต 

                              ไมเ่กิน 40 นาท ี

       ภำคบ่ำย  บัณฑิตคนสุดท้ายเข้าหอประชุม ใชเ้วลาโหลด   

                                บัณฑติไม่เกิน 40 นาท ี

 

 ๔๙ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 

 กำรโหลดบณัฑิต  

1. นโยบายของส่วนกลางไมค่วรเรียกบัณฑิตมารอเกิน 2 ชั่วโมง 

2. เต็นท์โหลดบัณฑิตมลีักษณะเป็นเต็นท์โดม ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ  

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เต็นท์โดม 1 และเต็นท์โดม 2 

   3. การจัดแถวบัณฑิตภายในเต็นท์โดมจะแยกเป็นแถว A และ B  

โดยแถว A และ B ท่ี 1-25 จะอยู่โดม 1 เดนิเข้าประตู 1/  

ส่วนแถว A และ B ท่ี 26-50 จะอยู่โดม 2 เดนิเข้าประตู 2  

   4. ภายในเต็นท์โดมโหลดบัณฑติจัดตัง้เก้าอี้ไว้เป็นจุด ๆ เพ่ือบริการ 

บัณฑิต 

 รำยช่ือผู้ประสำนงำนของมหำวทิยำลัยรำชภฏัเชยีงใหม่  

ภำยในเต็นท์โดมโหลดบณัฑิต  ได้แก่    

เต็นท์โดม 1 นางสาววรินญา  มว่งดบิ   โทร. 080-6818333 

  เต็นท์โดม 2 นายคะนงึ  กาบกนัทะ  โทร. 093-2798574 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ๕๐ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 3) ตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

เรียงล าดับให้ตรงกับบัญชผีู้ขานนามบัณฑิตและบัญชกีารจัดเรียงปริญญาบัตร 

 4) แจ้งจ านวนบัณฑิตท่ีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรให้ฝ่ายจัดที่นั่ง 

บัณฑิตของแต่ละมหาวทิยาลัยราชภัฏ  หรือกรรมการฝ่ายฝกึซอ้มและจัดที่นั่งบัณฑิต 

ทราบโดยเร็ว เพ่ือประสานผู้ขานนามบัณฑิตและฝ่ายจัดเรียงล าดับปริญญาบัตร 

  5) จัดอาจารยห์รือบุคลากรนั่งก ากับแถวบัณฑิต แถวละ 1 คน 

 6) การนัดหมายบัณฑิตกิตติมศกัดิ์เพื่อการฝึกซ้อมบนเวที 

ให้บัณฑิตกิตติมศักดิ์เข้าหอประชุมโดยท่ีไม่ต้องเดินแถวพร้อมกับบัณฑิตอื่น ๆ 

  7) บัณฑิตท่ีมีความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ขาหัก แขนหัก ตาพกิาร 

ใชไ้มเ้ท้าหรือตอ้งใชผู้้พยุงหรือใชม้อืซ้ายรับพระราชทานปริญญาบัตร ขอให้แจง้ชื่อ

เลขท่ี สาขาและรายละเอยีดของความบกพร่องพร้อมสาเหตุ  ให้ฝ่ายจัดท่ีน่ังบัณฑิต

ของแต่ละมหาวทิยาลัยราชภัฏทราบลว่งหน้า เพ่ือแจ้งใหฝ้่ายฝกึซ้อมจัดท่ีน่ังบัณฑิต

ทราบ 

 8) ให้อาจารย์หรือผู้ก ากับแถวบัณฑิตตรวจการแตง่กายและ 

ความเรียบร้อยของบัณฑิตในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามระเบียบท่ีก าหนด 

 ๙) หากมีบัณฑิต ๒ มหาวิทยาลยัราชภัฏเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรในรอบเดียวกัน ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแรกจัดผู้แทนบัณฑิตทูลเกล้า 

ถวายมาลัยข้อพระกร และผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏหลังกลา่วน าค าปฏญิาณ 

  อนึ่ง  อาจารย์หรือบุคลากรผู้ปฏบัิตหินา้ที่ตามจุดตา่ง ๆ ให้เตรียม 

ความพร้อมก่อนท่ีบัณฑิตจะเดินแถวเข้าหอ้งพิธี หากมีข้อสงสยัติดต่อสอบถามได้ท่ี  

อำจำรย์พสิิษฐ์  มวีอน   โทรศัพท์  ๐๘๑- ๙๓๖๕๓๒๖ 

 

 ๕๑ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

                                รำยนำมบณัฑิตกติตมิศักดิ ์

      ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มหำวทิยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 
 

ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ชว่ง  วรปุญญมหาเถร ป.ธ.9) 
 

ปริญญาศลิปศาสตรดุษฎบัีณฑิตกิตตมิศักดิ์ 

สาขาวชิานาฎศิลป์และการละคร 

นายไพฑูรย ์ เข้มแข็ง 
 

ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ 

นายเฉลิม  พีรี 

 

รำยนำมบัณฑิตดเีดน่ 

    ประจ ำปีกำรศกึษำ ๒๕๕๕-๒๕๕๖ มหำวทิยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 

                             คณะครุศาสตร์ 

นางสาวอนิทิรา  ศรีเกิด  นักศกึษาภาคปกต ิ

 

                 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

           นายเกียรตยิศ  จิตรโกศล   นักศกึษาภาคปกต ิ

     นางสัมฤทธ์ิ  วจิิตรปัญญาเมธี  นักศกึษาภาค กศ.บป. 

 ๕๒ 

 



คู่มือฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖ 

 
 

 

 คณะวิทยาการจัดการ 

           นางสาววงเดอืน  นอ้ยนาช นักศกึษาภาคปกต ิ
 

 คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

             นายวีระพันธ์  เทียมเพชร  นักศกึษาภาคปกต ิ
 

                   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    นางสาวกิตติยา  สุดชดา นักศกึษาภาคปกติ      

    นายจิระวุฒ ิ สว่างสุข  นักศกึษาภาค กศ.บป. 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

                       นางสาวศิราภรณ์  รปิระพันธ์  นักศกึษาภาคปกติ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๕๓ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญำปรัชญำดุษฎบีัณฑิต   

สำขำวิชำยุทธศำสตร์กำรบรหิำรและกำรพัฒนำ 

นายจรัญ พะโยม 

นางณัฐกรณ ์ สารปรัง 

นายธนวัฒน ์ นคะจัด 

นายนลธวัช ยุทธวงศ์ 

นางสาวนาริน คชฤทธ์ิ 

พระครูประภัศร์วชริกิจ (ส าอางค ์พันดา) 

นางพธูร าไพ ประภัสสร 

นางสาวพระจันทร์ หมั่นบ ารุง 

นางสาวพวงผกา ไทยด ารงค์ 

นางสาวพวงรัตน์ ศรีม่วง 

นางสาวพันธ์นิภา เมฆสินธ์ุ 

นางสาวพมิพท์อง มุสกิะปาน 

นางเพลนิพิศ จุฬพันธ์ทอง 

นายภูม ิ สัญญะวิชัย 

นายเมธี ศุภโชคอวยชัย 
 

นายยงค์ เภาโพธิ์ 

นายเร่งรัด สุทธิสน 

นางสาววรมน วตีะเสวรีะ 

นายวิษณุ บัวเทศ 

นายศุภกิจ ยาวรีะ 

นางศุภชลา เพชรแกมทอง 

นางสาวสกุณา อนิอยู ่

นายสงวน หอกค า 

นางสมติา อรรควงษ์ 

นายสุชาติ ผู้มีทรัพย์ 

นายสุทธิพงษ์ ธรรมสอน 

นายสุรพล พมิพส์อน 

นายเสวก บุญประสพ 

นายอดิเรก ฟั่นเขียว 

นายอุทัย พนิจิทะ 
 

  พระครูประทปีวชิรธรรม(วชิัย  จันทรลักษณ)์ 
 

ปริญญำครุศำสตรมหำบณัฑติ  สำขำวิชำกำรบรหิำรกำรศกึษำ 

นางกรรณิการ ์ เพ็ชรครุฑ 

นายกติติศักดิ ์ ศรีพารา 

นายจักรภัทร ตุงค า 

นางสาวจันทิมา ศรีบัวค า 

นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง 

นายเชวง อุปถัมภ ์

นายนิคม คงม ี

นางสาวนสิา จินนา 

นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม 

นางรัญดร มาลา 

นางรุ้งเพชร เฮงรวมญาต ิ

นางสาววราลักษณ ์ กาญจนจันทร์ 

 ๕๔ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายเชาวลิต ไชยธงรัตน์ 

นายวิโรจน ์ ราชสุภา 

นางสาววไิลวรรณ สาดแก้ว 

นายศิริเกศ เยี่ยงวิญญ ู

นายศุภกิจ คงเพชรศักดิ ์

นางสมรัก พรมมา 

นายสินชัย ฤทธ์ิคง 

นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร 

นางลักขณา ทัศสุภาพ 

  
 

นางสาวดวงใจ เครื่องต้น 

นายสุภาพ วงษ์จันทร์ 

นางสาวสุวารี วงศ์ค าจันทร์ 

นายอภศิักดิ์ เทียมฉันท์ 

นางสาวอรพนิ สุจรติจันทร์ 

นางสาวอัมพร พนิวงษ์สุวรรณ 

นางนาตยา                ฤทธิธรรม 

นายวิเชยีร                 ชัยมงคล 

นายนิพันธ์                 ยอดสุวรรณ 

   

ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาหลกัสูตรและการสอน 

  นางสาวจิรวัฒน์ ครองแก้ว      นางสาวรัชนี มูลงาม 

นางสาวพรจิตรา ชัยนันตะ๊        นางสาวสุขุมา โชติยานนท์ 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิาการปกครองท้องถิ่น 

นายกฤษณะ สุวรรณปัญญากุล 

นางสาวกฤษณา ลิม้ตระกูล 

นางจิราภรณ ์ ลีจ้อย 

นางจีราวรรณ ์ ตน้ส าโรง 

นายชัยเดช แสงทองฟ้า 

นางนงคน์ุช จันทร 

นายนิกูล ยิ้มศลิป์ 

นายนิพนธ์ พันธ์ุเขตร์กิจ 

นางบุญทัน ทับผึง้ 

นายปรีด ี กุลนาพันธ์ 
 

นางสาวพรนภา หงษ์สัมฤทธ์ิ 

นายรัตนบัณฑิต สรรพวทิยา 

นางสาวรุ่งวิทย ์ เดชานนท์ 

นายวิทยา ทัศนไพบูลย ์

นางวลิาวรรณ ยิ้มศลิป์ 

นางสาวสมถวลิ อุน่สกุล 

นายสวัสดิ ์ รักกสิกรรม 

นายอนุศักดิ ์ ส้มแป้น 

นายอรรณพ เกตุแก้ว 
 

 

 ๕๕ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

ปริญญำครุศำสตรบณัฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวมูละด ี  อาชาวัฒนกุล 

นางสาวศุภษิรา  วัฒนศริิ 

นางสาวศิริพร  วงษ์ศรี 

นางสาวมาลกิา  วงษ์จ่า 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

นางสาวคะนึงนิจ วงษ์น้อย 

นางสาวจันทิมา พรีวศินสกุล 

นางสาวณัฐสุดา พุดหอม 

นางสาวดาริกา ปัญญา 

นางสาวทัดดาว ปัญญาอุดม 

นางสาวนันทิการณ ์ อาชาไพรวัลย์ 

นางสาวน้ าผึง้ วงษ์กระจ่าง 

นางสาวพัชรินทร์ คีรีรักษา 

นางสาวภุมริน พรมอินทร์ 

นางสาววชิราภรณ์ นันใจยะ 

นางสาววนัสนันท์ เลิศลบ 
 

นางสาววนิดา ทับทิม 

นางสาวศศมิาลิน ทูมอย 

นางสาวสุกัญญา จักร์แกว้ 

นางสาวสุขเพ็ญ ตากฟ้าบริสุทธ์ิ 

นางสาวสุจินต ์ สงเชื้อ 

นางสาวสุพรรษา ดนุพงค์ลขิิต 

นางสาวสุภารัตน ์ ค าลือ 

นางสาวสุรีฉาย งามยอด 

นางสาวอทิตยา ไพรวโิรจน ์

นางสาวอังคะวรรณา ขวัญใจพานชิ 

นางสาวอัฐธนกาญจน ์ ทับทิมทอง 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

นางสาวกรรณิการ ์ จันแดง 

นางสาวกานตช์นิต คณิตฐา 

นายเกรยีงศักดิ ์ ก๋องแก้ว 

นายขวัญชัย พรมเจียม 

นางสาวจารุวรรณ แผงมณ ี

นางสาวบารยีะ กะจ ิ

นายบ ารุง สุบรรณครุธ 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิบุษบา เคลื่อนกลางดอน 

นางสาวปริยา บงกชฤด ี

นางสาวปัญญ์ชนติา เนตะศาสตร์ 

 ๕๖ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายเจษฎา เพ็ชรดิษฐ 

นายชาญณรงค ์ วริิยะ 

นางสาวฐิตมิา กล่ ามาก 

นางสาวณภัสรินทร์ ค ามัง 

นายทนงศักดิ ์ สุตะพันธ์ 

นางสาวนัยนา บุญมา 

นายวัชรา สุบรรณครุธ 

นางสาววลิาวรรณ เทพถา 

นางสาวศรัญญา อนิทพงษ์ 

นายศราวุฒ ิ แก้วสม 
 

นางสาวพรรณชม บุญหนุน 

วา่ที่ร้อยตรีพันศักดิ์ เอยีงทอง 

นางสาวภาวณิ ี อึ่งเส็ง 

นางสาวรัตนา บริรักษเ์ดชา 

นางสาวลัคนา สะหม 

นางสาววรรณทณี ซังดิน 

นางสาวศุภรักษ ์ หมอ่นปูจา 

นางสาวสนธยา ชื่นศรี 

นางสาวสุกัญญา พะโยม 

นางสาวสุมารินทร์ บุญเกิด 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคอมพวิเตอร์ศึกษา 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวนริศรา ใจแสน 

นางสาวสุกัญญา สบืแก้วหล้า 

นางสาวสุจิตราภรณ ์ เขาค า 
 

นายมนัส แปนใจ 

นางสาวสุวรรณี กมลปราณี 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกูรอมะ๊ ราเหม 

นางสาวเกศรา สุทธิ 

นางสาวขวัญใจ มณนีก 

นางสาวจันทิมา มณเีขียว 
 

นางสาวจินดาพร จิรวรรธยง 

นายชัยวุฒ ิ แซ่กือ 

นางสาวดวงตา จันทวาส 

นายทวภิพ พนิจิลิขิต 

นายธวัช มูลสรวง 
 

นายนพคุณ บุรีเทพ 

 ๕๗ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
วา่ที่ร้อยตรีจิรวัฒน์ มะยมหิน 

นางสาวจิรัชญา ป่ินจุไร 

นางสาวจิราพร ดารนิทร์ 

นายจิรายุทธ์ อนิหลวง 

นายเจษฎา ปัญญาสิทธ์ิ 

นายฉัตรชัย ยอดข า 

นางสาวชลธิชา มาช ู

นางสาวพลอยรุ้ง นฤนาท 

นางสาวพจิิตรา ทาติ 

นางสาวพทิยา อ่ าอิ่ม 

นางสาวพูเว อธิษฐานรักษ ์

นางสาวเฟือ่งฟ้า พันธ์ศรี 

นางสาวยุพา สุดชาร ี

นางสาวรัฐิสา จันทา 

นางสาววชิราภรณ์ มัคนา 

นางสาววัชรี เพ็ชรประดิษฐ 

นายวันชัย บัวโฉม 

นางสาววารุณ ี นาคไพจิตร 

นางสาววมิล การะเวก 

นางสาววลิาวรรณ กองอ้น 

นายศราวุฒ ิ หงษ์ยนต์ 
 

นายศราวุธ คงเจรญิ 

นางสาวศิรินันท์ เกตุวงษ์ 
 

นางสาวนริศรา มาตร์วรรณา 

นางสาวนลิาพร วงศ์เอี๊ยด 

นางสาวบูรณา แสงทอง 

นายประพัทธ์ อนิทร์โพธ์ิ 

นายประภาส โชติน้อย 

นายพงษ์ศักดิ ์ บุญสุด 

นางสาวพรพมิล สุจรติ 

นายสันติสุข ค าอินทร์ 

นางสาวสายจิตร คลังข้อง 

นางสาวสุกัญญา แก้วหล้า 

นางสาวสุดารัตน์ คงอรุณ 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิสุภาวดี ศรีเดช 

นางสาวสุวรีย์ แยม้จอหอ 

นางสาวสุวมิล ตาเอื้อย 

นายเสมอ กาวิน 

นางสาวโสพิศ กันทะบุตร 

นางสาวหัฐญา ภูมิเมอืง 

นายอรรถวิทย์ รอดพันธ์ุ 

นายอลงกรณ์ ไชยศรีย์ 

นางสาวอนิทิรา ศรีเกิด 

นายเอกตระกูล พลิึก 
 

นายเอกวทิย์ จันทจร 

นายฮูเส็น สามัญ 
 

 ๕๘ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

นายเฉลิมชัย ขัดเกลา 

นายดนุภัทร เชื้อฆโนบล 

นายธนวัต ทัพชุมพล 

นายธิติสรรค์ แตงเหลอืง 

นายประกฤษฎิ์ คล่องแคล่ว 

นายประจักษ ์ ค าเชือ้ 

นางสาวพมิพใ์จ สุอุดมสนิโรจน ์
 

นายเพชร ชะฎาทอง 

นายวรุจน์ จันแก้วปง 

นายวัฒนา มาลัย 

วา่ที่ร้อยตรีวันชัย ยอดพโิรจน์ 

นายสมโภชน์ ใจยา 

นายอธิวัฒน์ ไพโรจน ์

นายอัษฎาวุธ มิ่งเมอืง 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 

นายชัยวัฒน์ วงศ์เป๋ีย 

นายธงชัย คีรีราษฎร์ตระกูล 

นายนฤนาท จูมาศ 

นายบุญเลิศ ศาสตร์แกว้ 

นายเบญจมิน โอรักษ ์

นายประพันธ์ แซ่ยา่ง 

นายปราโมทย ์ เนื่องแป้น 
 

นายวันเผด็จ จิตมาตย ์

นายวิฑูรย ์ พุม่จันทร์ 

นายวีรภัทร อาชาคีรี 

นายศักรนิทร์ อิ่นค า 

นายสมชาย ตะวันค้ าฟ้า 

นายสัญชัย สลับส ี

นายเสรี แซ่มา้ 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวชลณพรรธษ์  ศรีเริงหล้า 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นายธัชพรรณ  ทรงอนันต์กุล 

 ๕๙ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

นายกติติศักดิ ์ เกียรตสิุดาเกือ้กูล 

นางสาวขวัญเรือน สุตาค า 
 

นายสมบูรณ์ แซ่ยา่ง 

นางสาวสุธีรา สุกรนิทร์ 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวลัดดา มณเีขียว 
 

นางสาววรรณภา ยะวงศ์ 
 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2  

นางสาวรุ่งฤด ี เชงิผาวารสีงบ 

นางสาวจตุพร เชยสาคร 

นางสาวศิริวัน หาญนอก 

นางสาวสุนยี ์ ดนุพงค์ลขิิต 
 

นางสาวอรวรรณ ใจศรีธรรม 

นางสาวพรนภัส ตรงอาชาจิตร 

นางสาวเสาวลักษณ ์ เสอืเจรญิ 

นางสาวอนงค์รัตน์ นักสัตย์ 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกรรณิการ ์ ปราบพาล 

นางสาวเกศรินทร์ กรธีาธร 

นายไกรวุฒิ ศริิสมบัติ 

นางสาวขนษิฐา ประทุมแมน 

นางสาวขวัญตภัทร ภูเพยีงดาว 

นางสาวจิราพร รุ่งน้อย 

นางสาวดุษฎ ี แก่นม่ัน 

นายธนกานต ์ นพเก้า 

นางสาวนริมล หมโีชติ 

นางสาวพันธ์ทิพย ์ ก๋งนอ้ย 

นางสาวร าไพ นาสิลพร้อม 

นางสาวรุ่งทิพย ์ ตอ้ค ามูล 

นางสาววราพร วงค์คร้าย 

นางสาววาสนา อารุ 

นางสาววรียา ทองคลัง 

นางสาวสมาพร ศรีสุวรรณ์ 

 ๖๐ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวธิวาวรรณ แพร่หลวง 

นายธีระพงษ์ รอดเกษม 

นายนพดล มหีนองน้ า 

นางสาวนันทนา ข าปาน 

นางสาวน้ าฝน แววส ี
 

นางสาวสุกัญญา แก้วสุขา 

นางสาวสุพรรษา ปราบพาล 

นางสาวสุราณ ี กนกสิงห ์

นางสาวเสาวภา อน้ชาวนา 

นางสาวอธิษฐาน จูมจัตุรัส 
 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวลลติา เหลาออ่น 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวเกตุสุฎา อาจอาสา 

นางสาวสุมามาลณ ์ ฉลาด 
 

นางสาวนติยา ธธรรมเสนา 
 

 

 

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกรรณิการ ์ มั่นใจด ี

นางสาวจรยิา นอ้ยเรือน 

นางสาวจิตสุดา หนูสงิห ์

นายเฉลิม ทองลพ 

นางสาวนนธิชา สุขมา 

นางสาวนศิารัตน์ วัตตะเสรี 

นางสาวประภัสสร เจตนาดีจงึจ าเริญ 
 

นางสาววาริน ชะดาจันทร์ 

นางสาวศิริญา วันต๊ะ 

นางสาวสุชาวด ี จุ้ยจุ่น 

นางสาวโสภา คงหาญ 

นางสาวใหม ่ ศรีสุวพันธ์ุ 

นางสาวอรอุษา จันทร์กลิ่น 

นายเอกพงษ์ เครอืโย 
 

 

 ๖๑ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศกึษา 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวสุชาดา สุวรรณกรณ ์

ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกาญจนา ค าเชือ้ 

นายกติติชัย การะภักด ี

นางสาวจันทร์จิรา อินต๊ะ 

นางสาวทิพวรรณ ระวังภัย 

นางสาวธัญญา นอ้ยถึง 

นางสาวน้ าผึง้ มั่นเขตกิจ 

นายพันธ์ศักดิ ์ สีสุก 

นางสาวยุพา สิริอ านวยศักดิ์ 

นายวรพจน ์ แสนตามาศ 
 

นางสาวโนรา แซ่โซ้ง 

นายบดินทร์ ปุ๊ดปวน 

นายประมาณ จันทร์ผ่อง 

นางสาวปราณ ี หมื่นประเสริฐ 

นางสาวปวณีา สินสมุทร 

นางสาวพรศลิป์ มั่นคงผ่องใส 

นางสาววราภรณ ์ เกิดหลง 

นางสาวอนุสรา กลิ่นด้วง 
 

 

 

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

นางสาวจันทร วัทโล 

นายธเนศ เดชะผล 

นายพนม หนองหลวง 
 

นายพรชัย เนื้อไม้ 

นางสาวพรรณนภิา ปันชัย 
 

 

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นายพนัส เพ็งเลิก 

 
 

 ๖๒ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต 

นางสาวทิพยว์รรณ สีสัน 

นางสาวพรพรรณ มเีจรญิ 
 

นางสาวสุดาพร ทิพวงศ์ษา 
 

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวศิริลักษณ ์ โพธ์ิชัย 
 

นางสาวนฤมล ธูปกล่อม 
 

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกมลชนก สารวิงศ์ 

นางสาวกมลวรรณ ดวงตา 

นายกตินิันท์ ศรันชัย 

นางสาวขวัญเรือน ห้อธิวงค์ 

นางสาวชฎาพร ปะละ 

นางสาวณัฐชยา พฤทธ์พจน ์

นางสาวธิดารัตน์ แหกาว ี

นายธีระยุทธ การะภักด ี

นางสาวนงนภัส อูเ่กิด 

นายนัทธยุทธ วาทวสิิฐ 

นางสาวนันทนติย์ ทุมรักษ์ 

นางสาวปทุมวัน เอี่ยมสอาด 

นางสาวพฤกษาชาต ิ ศริินาค 

นางสาวไพลิน ปินไชยเครอื 

นายรัฐภูม ิ แซ่ยา่ง 

นางสาวลักษณา เกิดโพชา 
 

นางสาวกรณกิาร ์ ทิมวงค ์

นางสาวกรรณิการ ์ ปุ๊ดหนอ่ย 

นางสาววรรณภา วงษ์เขียด 

นางสาววันด ี ศุภลาภวัฒนา 

นางสาวศนวิัน อัศวภาณุกุล 

นายสมคิด ลอืใจ 

นางสาวสมฤด ี ทองบุญเหมอืน 

นางสาวสุจิตตรา บดีรัฐ 

นางสาวสุพัตรา พวงเงิน 

นางสาวเสาวลักษณ ์ แก้วงาม 

นางสาวแสงเดอืน ตะมะวงค ์

นางสาวอรณัฐ พึ่งช้าง 

นางสาวออ่นนุช สายเครอืสด 

นางสาวอัจจิมา ทิศกระโทก 

นายอัจฉริยพงศ์ สิทธิราช 

นางสาวอาภาวรรณ จักร์เขื่อน 
 

 ๖๓ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
 

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

นายณัฐวุฒ ิ พลอยศรี 

นางสาวนาถยา บูรกิจภาชัย 

นางสาวประภา วังนอ้ย 

นางสาวเพลนิจิตร สุวรัตน์ 

นางสาวศุภางค ์ พรหมรักษา 

นางสาวสุดารัตน์ สิงห์ลอ 
 

นางสาวสุริแสง ยอดโยม 

นางสาวสุวรรณา รอดกสกิรรม 

นางสาวสุวมิล ส าลีป้ัน 

นายอภชิาติ แซ่เล้า 

นางสาวอังคณา สุระถาวร 
 

 

ปริญญาศลิปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

นางสาวโชตกิา ศรีสวัสดิ ์

นายณัฐศาสตร์ ราชา 

นางสาวนวลเนตร สวา่งศรี 

นางสาวนัฐิวรรณ อุตตะมะวงศ์ 

นางสาวนจิวรรณ ผลพัฒน ์

นางสาวรุ่งนภา กิจชม 
 

นางสาววงเดอืน นอ้ยนาช 

นางสาวศิริมาศ มว่งเกลีย้ง 

นางสาวสาวิตรี สกุลนา 

นางสาวสุพัตรา เล้าเจรญิพนา 

นายสุวทิย ์ หลวงบุญ 

นางสาวอาทิตยา โตไธสง 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคม ี
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นายสุชาติ พุม่นอ้ย 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวรัชฎา กวางแก้ว 

 

 

 

 ๖๔ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชวีวทิยา 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นายภากร ซ้อนทรัพย์ 

นางสาวมาลนิ ี บุษยาเพ็ญแข 
 

นางสาวสุนารี พึ่งเพิ้ง 

นางสาวสุพชิญา วันเขียว 
 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวธนัชพร ศรีรอด 

นางสาวกนกวรรณ เขตกัน 
 

นางสาวน้ าฝน ประพัฒน์โพธ์ิ 
 

 

นางสาวกัลยาณ ี ไทรทองเจรญิกุล 

นายกติติวุธ ศรีมันตะ 

นางสาวเกศรินทร์ รัศมี 

นางสาวขวัญจิต บัวบาน 

นายจักราวุธ สีล ามาศ 

นางสาวจุฬาลกัษณ ์ ธันทาคม 

นางสาวณัฐถาพร โชติช่วง 

นางสาวนภิาวรรณ มศีรี 

นางสาวบุษยามาศ ยั่งวิวัฒน์กุล 

นางสาวสุพัตรา ดอกบัว 

นางสาวหทัยรัตน์ งามฉว ี

นางสาวอนุสรา สิงห์ทอง 
 

นางสาวปารชิาติ ไกรสนิท 

นางสาวพรพรรณ ล่อกา 

นางสาวพุทธิตา สดใสคีรี 

นางสาวภรณ์ชนก อุดมสุข 

นางสาวมาล ี กอสัมพันธ์ 

นางสาววรรณวภิา บุญเอี่ยม 

นางสาววันเพ็ญ เพ็ชรัตน์ 

นางสาววภิารัตน์ สุขประชาพันธ์ 

นางสาวศศกิานต ์ พลสุด 

นางสาวอัญชล ี เก่งพนา 

นางสาวอัมพา มาภาวภิาส 

นายเอนก สิทธ์ิสงคราม 
 

 ๖๕ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวเกศนิ ี พันธ์ภูม ิ

นางสาวจันธิดา วารินส ุ

นางสาวจิตนภา จันตะ๊นวล 

นางสาวชลธิชา วงษ์พิมพา 

นางสาวธมลวรรณ เวยีงวงษ์ 

นางสาวปริญญาพร ตันเต็ม 

นางสาวเพ็ญนภา แกว่นธัญกิจ 

นางสาวแพรวพรรณ เข็มตรง 

นางสาวภาวณิ ี มานอ้ย 
 

นางสาวยุพิน พรมมาก 

นางสาววันเพ็ญ เมอืงช้าง 

นายวิศรุต งอกผล 

นางสาวศกลวรรณ จันทร์ละมูล 

นางสาวศุภลักษณ ์ ออ๊ดทรัพย์ 

นางสาวสุนสิา คันทาสี 

นางสาวสุภาพร แก้วเศษ 

นางสาวสุภาพร ตันยศ 

นางสาวหนึ่งฤทัย ปางแก้ว 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสกิส ์
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวรัตนาภรณ ์ โยทะพงษ์ 
 

นางสาวหนึ่งฤทัย อนิทะนะ 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวช่อทิพย ์ ยะถา 

นางสาวณัฐณิชา เมาะราษี 

นางสาวปิยาพร ยาวเิสน 

นางสาวพัชราภา พลดงนอก 

นางสาวพจิิตรา ค าลิดง 

นางสาวภัณฑิลา กีรตบุิณยวีร์ 
 

นายสมมาตร บุญพรม 

นายสาธติ ยอดธนาทอง 

นายสิทธิพร แสนยาเจริญกุล 

นางสาวอรสา อนิยัง 

นางสาวอริศรา บ่อทอง 
 

 

 ๖๖ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพวิเตอร์ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นายนราวิชญ์ เกตุทอง 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวนวรัตน์ ประดับบุญ 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกรุณา ศรีวรรณ 

นางสาวจุฑาทพิย์ สบืปาละ 

นางสาวเจมจีรา กันทาอินตะ๊ 

นายณัฐพงษ์ ล าจะเรา 

นายยศ จิตรโกศล 

นางสาวรัชนีกร อน้คง 

นางสาวลัดดาวัลย์ หมขีุน 

นางสาววภิาดา วรรณา 
 

นางสาวธัญลักษณ ์ กันคุ้ม 

นางสาวปาลิตา อุปนันท์ 

นางสาวพรกมล สยุมมา 

นางสาวมนิตรา กันค า 

นายสมพงษ์ สุนสนาม 

นายสาธติ ขุนพลิึก 

นายอ านาจ ฉัตรชัยเจนกุล 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

นางสาวทัศนีย์ เดชด ี

นางสาววรัญญา ศุภศร 
 

นางสาวศิริพร อุตบัววงศ์ 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

นายจ าเนยีร มลอา 

นางสาวจุไรรัตน์ โพธ์ิสุพรรณ 

นางสาวมณกีานต ์ นมแก้ว 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิมนิตรา นอ้ยมาลัย 

 ๖๗ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวณัฐธดิา เอี่ยมแพร 

นางสาวดาวด ี พรมปิง 

นายนพดล สีนิล 

นายนุกูล เอี้ยงหม ี

นายบุญฤทธ์ิ เอี่ยมเทศ 
 

นางสาววทินี ปันพรม 

นางสาวศุภกานต ์ กันทะวงค ์

นางสาวสรารัตน ์ ผิวเกลีย้ง 

นางสาวสุภาวด ี ใจสะบาย 

นางสาวอรสา ล าจะเรา 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวพมิลพรรณ ดีเมฆ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวระว ี ลีศิริเสนา 

นางสาวอัจฉราพร บุญฟ ู

นางสาวจันทรา วงค์ค าลอื 
 

นางสาวจินตนา สายเปลี่ยน 

นางสาวธิติมา สีแสด 

  
 

  

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

นางกนกพรรณ พุม่ฉัตร 

นางสาวกนกวรรณ เจรญิสุข 

นางสาวจามมาล ี ตะ๊น่าน 

นางสาวจิราภรณ ์ จารุเสนยี ์

นางสาวจุไรรัตน์ พระหัตธิ 

นางสาวชวล ี วจิิตรปัญญาเมธี 

นางชัญญาภัทร นัยเนตร์ 

นางสาวชุตมิันต์ ปลอดภัย 

นางสาวพอเลซ ู จอมพลังยุทธ 

นายพิทักษ ์ พนาเชิงเชี่ยว 

นางสาวมณ ี พันธ์ุเกษตร 

นางสาวมนัสนันท์ ผลานิสงค ์

นางสาวรัตนา มั่นกจิ 

นายรุ่ง พรมเทพ 

นางเรณู เจนจบ 

นางวัชรินทร์ โคมบัว 

 ๖๘ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายโชคชัย อุดมศลิป์ 

นายโชติศักดิ ์ แตงโม 

นายตวงเพชร ทองแทน 

นางธัญญรัตน ์ เท่ียงสุวรรณ์ 

นางสาวนภาพร แซ่วา่ง 

นายบัณฑิต รุจนยุทธ 

นางสาวประพิมพพ์รรณ อุน่ย่ิงเจรญิ 

นางสาวปิยะนุช กาป่า 

นางสาวพจนา รุกขชาต ิ

นางสาวพจนารถ จังพัฒนานนท์ 

นางสาวพรนภิา โพธ์ิพันธ์ 

นางสาวพรนภิา วลาหล 
 

นายศราวุธ วนาสนสกุล 

นางสาวศิริกุล บุญมาก 

นางสาวศิรินทร ปวนสุก 

นางสาวสมปราถนา ธุปประสม 

นายสมปอง นาคโสมะกุล 

นางสัมฤทธ์ิ วจิิตรปัญญาเมธี 

นางสาวสาลิณ ี สินอิ่ม 

นางสาวสุดา บันดาลใจ 

นางสาวสุทธิชา สายเมอืง 

นายสุรชัย วันเชื้อ 

นางสาวอรชุมา สุยะ 

นางสาวฮามดีะ สะเตาะ 
 

 นายณงครั์ชต์                 ฤทธิเมน่ 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

                นางสาวศุภิสรา  ผอ่งใส   นายอนุรักษ ์ ศรีบรรเทา 
 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

นายกฤตย รักษาสัตย ์

นางสาวกฤษดา สุ่มพว่ง 

นายกันตภณ บุญสังวาลย์ 

นางสาวกันยา สังข์ขาว 

นางสาวกาญจนา สุขอรุณ 

นายกติติพงศ ์ เมอืงงา้ 

นายเฉลิมชัย จันทร์รอด 

นางสาวชนัญชิดา สระแก้ว 

นางสาวชนดิา ชูนามะ 

นายชัยณรงค์ แก้วปิงเมอืง 

นายชัยธวัช เขนว่ม 

นายชานนท์ แสงมณ ี

 ๖๙ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายกติติศักดิ ์ เกลีย้งโท ้

นายเกรยีงไกร ศริิเรือง 

นางสาวเกษวรา มณพีลาย 

นางสาวเกสิน ี คงกล้า 

นางสาวขนษิฐา พัดกลอ่ม 

นายคมสัน อนิต๊ะซาว 

นายคมสันต์ มานอ้ย 

นางสาวจันจิรา พงษ์ศรี 

นายจามิกร สุขหนุน 

นางสาวจิณณพัต จันทร์ฉาย 

นางสาวจิตราพร พวงทอง 

นายเจตนพิัทธ์ ใจพูน 

นายเจษฎา วจิารณวงษ์ 

นายณัฐวุฒ ิ สุขใจ 

นางสาวดวงสุดา อนิทกาสุน 

นางสาวดาริน สุวรรณขัน 

นายไตรภพ รัตนประภา 

นายถาวร จันทฤกษ 

นายทรงศักดิ ์ ภูจ่ีน 

นายทว ี มาเรียน 

นายทัสนันท์ แจ่มหม้อ 

นายธงชัย ยาวใิจ 

นายธงชัย วงษ์เขียด 

นายช านาญ เดชกุลวิทย์ 

นายไชยเชษฐ ทินปาน 

นายไชยวัฒน์ ชาวนา 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิญาณิศา อุปนันชัย 

นางสาวฐิตพิรรณ พลิึก 

นางสาวณพรรษสร จ้อนแจง 

นายณรงค์เดช ออ่งมณี 

นางสาวณัฐนรี เอี่ยมแพร 

นายณัฐพล ทองล่ิม 

นายณัฐพล อ่ าหม ี

นายณัฐภูมิ ศริิพร 

นายณัฐวิทย ์ สุขนยิม 

นายณัฐวุฒ ิ ทองสุขด ี

นายปรวัน พันธ์ุหงษ์ 

นายประจักษ ์ มานอ้ย 

นายประทุม อยู่สถติย์ 

นายประมาณ อินต๊ะ 

นายประสิทธ์ิ อินอ่อน 

นายประเสริฐ สบืทวพีพิัฒน์ 

นางสาวปิยนุช มลแก้ว 

นายพงศธ์ร เฉลยพร 

นายพลวัฒน ์ ค าทนทาน 

นายพิษณุ ฤทธ์ิมหา 

 ๗๐ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายธนกฤต จินะวงค ์

นายธนบัตร ศริิวัฒน์ 

นายธนรัตน์ ศริิษา 

นายธนากร ยุบล 

นายธวัชชัย เบ็ญจมาศ 

นายธีรพงษ์ แสงสุวรรณ ์

นายธีระนันท์ จันทร์ศิริ 

นายนพชัย ถนอมตะค ุ

นายนวพล หาญเมืองใจ 

นายนวรัตน์ ผาสุขศรี 

นางสาวนันทนา พงษ์ประเสริฐ 

นางสาวนารีรัตน์ เหม็งสามเรือน 

นายนิธิกร ชัยรัตน์ 

นางสาวบุษรา กรวดนอก 

นายวันเฉลิม รอดกสกิรรม 

นายวิทยา กาล้อม 

นางสาววลิาวรรณ ไชยา 

นายวิวัฒ ทามูล 

นายวิวัฒน์ ตาลเพชร 

นางสาววรียา บุญบรรลุ 

วา่ที่ร้อยตรีวีรศักดิ์ แปลลา 

นายวุฒชิัย แก้วเข็ม 

นายวุฒชิัย ข าแนม 

นายภาณุพงศ ์ แสงเขียว 

นายภาณุวัฒน ์ แสงเดอืน 

นายภานุพงศ์ กองมณ ี

สิบตรีเมธี แสนเสริฐ 

นายยุรนันท์ ภาคภูม ิ

นายรณฤทธ์ิ กลิง้สาด 

นายรังสรรค์ ขัดตา๋ 

นางสาวรัชนี มฐีานะ 

นายวชริะ แก้วกังวาลชัย 

นางสาววรรณา โพธ์ิศรี 

นางสาววรรณิสา บดีรัฐ 

นายวรันธร ตนิันตะ๊ 

นายวรุตมพ์งษ์ จิตติวัฒนากร 

นายวสันต์ ธรรมสนธิเจรญิ 

นางสาวสุนษิา ศรีวิชัย 

นางสาวสุนสิา สุขเกษม 

นางสาวสุพชิฌาย ์ ค าเสาร์ 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิสุภาพร สุขด ี

นางสาวสุรัฐยา สุวรรณประทปี 

นายสุริยา ปรีจันทร์ 

นางสาวสุรีย์พร ศรีสมุทร 

นายแสนศักดิ ์ เสอืดว้ง 

นางสาวหัทยา เขตคง 

 ๗๑ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยโียธา 

นายจิรศักดิ ์ กิจวรรณ 

นายเฉลิมชัย ค าปัญญา 

นางสาวธัญญรัตน ์ โตวารี 

นายศราวุฒ ิ กล่ าเจริญ 

นายสิทธิพงษ์ มรีอด 

นายสุนทร บึกหาญ 

นายวุฒชิัย นาคพันธ์ 

นายศตวรรษ ชุม่เย็น 

นายศรินทร์ ศรีสุข 

นางสาวศศวิพร ตุน่ทา 

นายศิรภัทร งามยิ่งสกุล 

นางสาวศิรินภา สระทองทิม 

นางสาวศิริพร เดชะผล 

นางสาวศุทธินี ประวิตราวงศ ์

นายศุภชัย นาฏภักดี 

นายศุภวัฒน์ กลัดอยู่ 

นายสงกรานต์ โสภา 

นายสมพร เหมอืนอนิทร์ 

นายสราวุธ ดาราน้อย 

นายส าเนียง เครอืเทศ 

นางสาวสุชาดา เสอืเดช 

นายอ านาจ ท่ังทอง 

นายอ านาจ มณขีัตยิ ์

นายอิทธิพล วมิลพันธ์ 

นางสาวอนิทร์ชญาณ์ พมิพขันธ์ 
 

นายอนุชิต เกตุม ี

นายอนุชิต นูมหันต์ 

นายอนุชิต ศรีสะอาด 

นายอนุสทิธ์ิ ปัญญาตุ้ย 

นายอโนชา เงินยางแดง 

นางสาวอรยา ไมห้อม 

นางสาวอรวรรณ ป่ินมณ ี

นางสาวอรอนงค์ ภักดนีุกูลกิจจา 

นางสาวอรอุมา อนิเล็ก 

นางสาวอลิษา เอมศริิ 

นายอัครพงศ ์ จ ารัส 

นายอัครพนธ์ วงษ์กิจ 

นางสาวอัญชลีพร รินทชัย 

นายอาคม วัฒนประจักษ ์

นางสาวอาริสา ดามา 

นายอุทัย บทมูล 

วา่ที่ร้อยตรีเอกชัย ศรีวิใจแก้ว 

นายเอกอัครฤทธ์ิ ปารมีส ี
 

 ๗๒ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวยุวด ี ทองอาจ 

นายศรายุทธ วัฒนศริิ 
 

นายอภสิิทธ์ิ จงมีความสุข 

นายเอกพจน ์ เร่ือศรีจันทร์ 
     

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยโีลจีสติกสแ์ละการจัดการ 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวมนิตาภา    รัชตะพงศธ์นติ 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวพมิพร์ภัส ตัญตรัยรัตน์ 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกนกวรรณ นาคผสม 

นางสาวกมลชนก ศรีแสง 

นางสาวกิตติมา สุวรรณจักร ์

นางสาวเกษราภรณ์ อนิปา 

นางสาวขวัญขา้ว จองโป ่

นางสาวนติยิา วงศ์ศรีใส 

นางสาวนลิรัตน์  ณ ตะกั่วทุ่ง 

นางสาวปนัดดา เหมอืนเสมอ 

นางสาวพรพรุิณ กิจเจริญวงศ์ 

นางสาวพมิศิริ มั่นคง 

นางสาวภรรณรว ี ค าพีละ 

นางสาวมณฑาทิพย ์ พันธ์ปัญญากรกุล 

นางสาวมัณฑนา แสงราช 

นางสาวยุพิน ก้อนนคร 

นางสาววันเพ็ญ สุขแก้ว 
 

นางสาวค าฟ้า อุปปะกุน 

นายชลิต วงษ์พัชระเทวัญ 

นายต่อศักดิ ์ ใจยอด 

นางสาวนารี แสงสวา่ง 

นางสาวนติยา แพทยเ์จรญิพานชิ 

นายวิทยา ชว่ยแท่น 

นางสาวศิริพร ขวัญวารี 

นางสาวสริิลักษณ ์ สารสุวรรณ 

นางสาวสุชาดา ยะสุค า 

นางสาวสุนษิา ทาชา้ง 

นายอมรพงศ์ อารีเอื้อ 

นางสาวอรวรรณ พวงจันทร์ 

นางสาวอังคณา จ านองกาญจนะ 

นายอัศวิน กลมกล่อม 

นางสาวอ าพรรัตน์ จูเกษม 
 

 

 ๗๓ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาเทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 

นายกรกฎ โพธ์ิเหมอืน 

นายต่อศักดิ ์ สีดี 

นายพงษ์ศิริ ทิอุด 
 

นายสุทธิพงษ์ โพธ์ิพยัคฆ ์

นางสาวอลิศรา หมุดเขียว 
 

 

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

นางสาวตติยา พรายอินทร์ 
 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

นายเกรยีงไกร แซ่มา้ 

นายเจ สงวนทรัพย์ 

นายธีรศักดิ์ อมะรักษ์ 

นายพงษ์ศักดิ ์ แซ่กือ 
 

นายศิระศักดิ ์ โรจน์นวกร 

นายสามารถ แก้วโภคา 

นายสุรชัย แก้วมณ ี
 

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวอารฎา บุตรดี 

นายมณฑนวรรษ โตวเิศษ 
 

นายสุริยน ทวทีรัพยากร 

นายกรยุทธ์ ถึงจอหอ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นายธีรภัทร ทันจันทร์ 

จ่าเอกเขตรัฐ ตา๋ค า 

นางสาวธารณิ ี บดีรัฐ 

นางสาวเสาวนยี ์ จันทร์ศรี 

นางสาวน้ าผึง้ สมบูรณ์ศิลป์ 
 

นางสาวสายสมร ศริิ 

นายสุธี ศรีโพธ์ิ 

นายอนุพันธ์ เรืองพรวสิุทธ์ิ 

นายนิรุตน์ ศษิยม์กรา 

นายเกรยีงไกร เดชอุปการ 
 

 

 ๗๔ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

นางสาวกมลทิพย ์ เนยีมคล้าย 

นางสาวกรชนก การีทะ 

นางสาวกรรณิการ ์ เมอืงเพชร 

นายกรานต ์ ตา่งประเทศ 

วา่ที่ร้อยตรีกฤษฎา รักษาพนา 

นางกวินรดา กาวิน 

นางสาวกอบกุล สุทา 

นางสาวกัญญานัฐ นุม่เกลีย้ง 

นางสาวกัลยา โพทา 

นางสาวกาญจนา จูมล ี

นายค ารณ จีนเพชร 

ดาบต ารวจโฆษิต เลอลาด 

นายจเร ป่ินจุไร 

นางสาวจันทวภิา มูลเขียว 

นางสาวจันทิมา อนิค าพร 

นายจาตุรงค ์ สอนนา 

นายจิรวัฒน์ วังค า 

นางสาวจิราภรณ ์ หมวกโคกสงู 

นางสาวจีรภา รักธรรม 

นางสาวจุฑาภรณ ์ กลั่นสุธน 

นางสาวจุฑามาศ สมบูรณ์ศิลป์ 

นายกติติชนม ์ นาคมงคล 

นายกติติศักดิ ์ เกี่ยวฟั่น 

นายกติศิักดิ ์ ตะ๊สุ 

นางสาวเก ๋ อุปน า 

นางสาวเกตุแก้ว กิตติรว ี

นางสาวเกษสุดา ชื่นยศ 

นายไกรวุฒิ มงคลประเสริฐ 

นางสาวขวัญ กาฬภักด ี

นางสาวขวัญรัตน์ กุลสินธ์ 

นายคฑา จันทรทิพย์ 

นายณฐภัทร ปะระทัง 

นายณรงค์เดช นามแสงจันทร์ 

นางสาวณัฏฐณิชา พชิติบรรพต 

นางสาวณัฏฐากาญจน ์ อนิทร์ม่วง 

นางสาวณัฐกาญจน์พร เพ็ญพันธ์นาค 

นางสาวณัฐชยา สานเพ็ง 

นายณัฐพงษ์ สร้อยสน 

นายณัฐพล ยอดบุญยนื 

นางสาวณัฐรด ี แจ่มอ่วม 

นายณัฐวุฒ ิ ปะและ 

นางสาวดรุณีย์ อุดมศรีมงคล 

 ๗๕ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายเจษฎา ห้วยหงษ์ทอง 

นางสาวแจวา เกเจ 

นายฉัตรชัย จันทร์ป้อง 

นายฉัตรชัย จุลศรี 

นางสาวฉัตรสุคลธ์ ร่ัวกุล 

นางชฎาธาร ปิงเมอืง 

นางสาวชนาภา โพธ์ิประดิษฐ์ 

นางสาวชลธิชา เสารแ์ก้วค า 

นายชัยวัฒน์ แช่มชอ้ย 

นายชาวลิต เนยีมคล้าย 

นายชิดพล มธุรส 

นายเชาวนนท์ สินธุพรม 

นายโชคชัย ตันศุภเจรญิโชค 

นายธิติวรรษ พรหมรักษา 

นายธีรพงษ์ พุม่พวง 

นายธีรพทิญ์ คงอรุณ 

นายธีระชัย อุน่ฟ้า 

นายนพดล ข าเนินเพิ่ม 

นางสาวนริศรา นลิพันธ์ุ 

นายนเรนทร์ เจรญิศลิป์ 

นายนวพันธ์ ระวังภัย 

นายนาวิน ทิพมนต์ 

นางน้ าทพิย์ ทวทีรัพย์ 

นายเดชา สุริยา 

นายทักษณิ โพธ์ิย้ิม 

นางสาวทัสดา นามพมิพ ์

นางสาวทิพยส์ุคนธ์ โอชารส 

นางสาวทิพวรรณ ปอกสอน 

นายเทวัญ บุญส่ง 

นายธนกฤต ริยะขัน 

นายธนงศักดิ ์ ปงรังส ี

นางสาวธนพร พงษ์ไพบูลย ์

นายธนวัฒน ์ สุวรรณวสิูตร์ 

นายธนากรณ ์ ทองย้อย 

นางธัญภรณ ์ เทพาชมภู 

นางสาวธารทิพย ์ สังข์ศิริ 

นายปิยวัฒน์ เกษ ี

นายพงษ์พัฒน์ ค าอ้าย 

นายพงษ์พันธ์ พันธ์ุพฤทธ์ิ 

ดาบต ารวจพงษ์ศักดิ ์ ตะ๊ศริิ 

ร้อยต ารวจตรีพงษ์ศักดิ์ ปุกปนันท์ 

นางสาวพจนา คุณาวงศ ์

นางสาวพชรพรรณ นามผ่าย 

นายพัชรพงศ์ โพธ์ินาค 

นางสาวพันธิตรา ปาหา 

นางสาวพาณิภัค พริิยะ 

 ๗๖ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวน้ าฝน จันทร์ผ่อง 

นางสาวนภิาพร กิจสินชัย 

นางนริมล ครองสิน 

นางนศิาลักษณ ์ ทาสะหลี 

นางสาวนุชนาถ คล้ายข า 

นายบังเอญิ พึ่งไทย 

นายบุญชุบ อน้ศรี 

นายปฐมพงศ ์ ลีว้ัฒนา 

นายประจวบ สิงคราช 

นางปริฉัตร ธรรมลักษณ์ 

นายปรีด ี เอี่ยมรักษา 

นางสาวปังปอน สิงเสนา 

นายปัญญา รักษต์ระกูลคีรี 

นางสาวปารฉิัตร นวลแตง 

นางสาวรุจิอร มณโีชคปัญญา 

นายเรืองฤทธ์ิ รัตนบุษยาพร 

นางสาวลลติา เท่ียงธรรม 

นางสาววรรณกร เทพมงคล 

นางสาววรรณมาศ ก้างออนตา 

นางสาววรรณวภิา ศกุนรักษ ์

นางสาววรรศกิา สิทธิราช 

นางสาววราพร ศรีภุมมา 

นายวรายุทธ นารอต 

พระครูพมิลอาภากร ใจนิ่ม 

นายเพชร ขุมเพชร 

นางสาวไพลิน สุรเดช 

นายภาณุมาศ หมูธิ 

นางสาวภานุมาส คล้ายข า 

นายภูมพิัฒน์ จันทิมา 

นางสาวมนิทร์ลดา คงอยู่ 

นางสาวยานี ตาสา 

นายยุทธนา จันทร์ดาประดิษฐ์ 

นางสาวเยาวลักษณ ์ เทพสุทะ 

นายโยธิน ขันทะ 

นางสาวรัชนี เขียวแก้ว 

นางรัตนา ก าใจฤทธ์ิ 

นางสาวรัตนาภรณ ์ สุทะปา 

นางศรีพร บุญตาเห็น 

นางสาวศศธิร ชมมะล ิ

วา่ที่ร้อยตรีหญงิศริประภา ชูช่ืน 

นางสาวศิรารัตน ์ แจ่มเจ๊ก 

นายศิริชัย ศรีหนู 

นางสาวศุภัช โชติกวณชิย์ 

นายสมเกียรต ิ ปันปิง 

นางสังเวยีน อนิทรักษ์ 

นายสันติภาพ กันหาหวล 

 ๗๗ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาววรินดา โพธ์ิเงิน 

นายวัชระ หงโพธิ์ค ี

นายวันเฉลิม กันเมอืงเวยีง 

นางวาสนา นวลนลิ 

นางสาววจิิตรา ชาบุญม ี

จ่าโทวทิยา โคยามา 

นางสาววลิาวัลย์ แสงสวา่ง 

นางวไิล สุรกิจ 

สิบเอกวศิรุต ดีจิว๋ 

นางสาววรีญา ทันเท่ียง 

นายวีระ ไทรยง์าม 

นายวีระชัย เมฆศักดิ์สทิธ์ิ 

นายศรายุทธ ทัพสทิธ์ิ 

นายศราวุฒ ิ พลิาทอง 

นางสาวศรีบังอร อน้เวยีง 

นางสาวสุพัตรา ป้อมศรี 

นางสาวสุภาพร รอดวาย 

นางสาวสุภาพร ศรีสวัสดิ ์

นางสาวสุภารักษ์ เกตุทิม 

นางสาวสุรีวัลย ์ มุกดา 

นางสาวสุวณยี ์

 นายเสกสรรค์ ทะมูกา 

นางสาวหนึ่งฤทัย สุยะตุ่น 

นางสาวสายสมร ดนุพงศอ์มร 

นายสิริชัย บุญเรือง 

พระสีมา วลิาสไผ่เงิน 

นางสาวสุกัญญา คงเกิด 

นางสาวสุกัญญา ค าปลวิ 

นางสาวสุกัญญา ออ่นเกต ุ

นางสาวสุณสิา พุกวงษ์ 

นางสาวสุดารัตน์ หอมร่ืน 

นางสาวสุดารัตน์ หาญอยู่ 

นายสุทธิพงษ์ ธนูทอง 

พระสุเทพ ทาเหมอืย 

นายสุนทร หมื่นวัง 

นางสาวสุนสิา มวลจุมพล 

นางสาวสุพรรษา ออ่นศรี 

นางสาวสุพัตรา เจรญิปรีชากุล 

นายอภวิัฒน์ พรหมทอง 

นายอภวิัฒน์ เวชชธรรม 

พระอภสิิทธ์ิ จินาตะ๊ 

นายอภสิิทธ์ิ พาด ี

นางสาวอมรรัตน์ แนน่อุดร 

นางสาวอรปรียา 

 นางสาวอรรถยา ตะมะจันทร์ 

นายอรรถสิทธ์ิ ตะ๊ทองค า 

 ๗๘ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายอดิศักดิ ์ แสนตามาศ 

นางสาวอนัญญา แจ้งเจนจิตร 

นายอนันต ์ เมนกูล 

นายอนุกูล มูณละศรี 

นายอนุวัฒน ์ มสีุคนธ์ 

นางสาวอภิรด ี จันทร์กระจ่าง 

นายอภรัิฐ ชัยรัตน์ 
 

นางสาวอลิสา ปวงรังษี 

นางสาวอังษณา ละน้อย 

นางสาวอัญชลีภรณ์ อุน่เมอืง 

นางอัมพันธ์ จันทร์สอ่ง 

นายอานนท์ บัวโพชน์ 

นายอานนท์ มปีระลาน 

นายเอกวุฒิ สุวรรณประเสริฐ 
 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การเงินการธนาคาร) 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวลัดดาวัลย์ ตลับทอง 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวกาญจนา ศรีสวัสดิ ์

นางสาวจิราภรณ ์ วันมา 

นางสาวนลนิภัสร์  อัครเดชโรจน์กุล 

นางสาวปรางทพิย์ อิ่มสมบัต ิ
 

นางสาวรัตนา ยี่ภู ่

นางสาวศิรินภา อว่มทรัพย์ 

นางสาวสงกรานต ์ บุญญารักษ์ 

นางสาวสุชาดา พวงสมบัต ิ
 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การจัดการท่ัวไป) 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวบุษราภรณ์ เขียวบุตร 

นายชยนันต์ ชัยณภัทร 
 

นายวันชัย สมพงษ์ 

นางธัญชนก เกิดศาสตร์ 
 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางอัญชล ี พึ่งพนิจิ 

นางเนตรดาว แมลงภู่ 
 

นางสาวสาธิตา สมนาเมือง 
 

 ๗๙ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวเกศแก้ว อนิทร์ธนู 

นายโกมล กล่ าปว่น 

นายคมสันต์ สมเศยีร 

นางสาวจิรวรรณ สอนราช 

นายจีระ อนุพงษ์เสถียร 

นางสาวชฎาจิตร์ อนิทร์เต็ก 

นางสาวชนัญญา เสาวภา 

นางสาวชลดา เนตรแสงสี 

นายฐากูร ทับทองหลาง 

นายณัฐชัย จูพันธ์ 

นางสาวณัฐพร พึ่งยิ้ม 

นางสาวดวงพลอย มาดวง 

นายถริาย ุ มว่งมติร 

นางสาวทอรุ้ง เพยีรธัญญกรณ ์

นางสาวพัชรินทร์ เภตรา 

นายพิเชษฐ์ จันลาน 

นางสาวเพ็ญพชิญา รักษาสัตย ์

นางสาวฟา้ทพิย์ แหกาว ี

นางสาวภรณ์ทิพย ์ ศรีวิใจ 

นางสาวภารุจีร์ อิ่มสมโภชน ์

นายภูวดล โพร้งพนม 

นายมนตรี บุญนอ้ยยา่พึ่ง 

นางสาวธันยาพร ทวทีรัพย์ล้ าเลิศ 

นายนเรศ ยางสวย 

นางสาวนอ้งนุช จีนเพชร 

นางสาวนันธิดา เลิศจรยิา 

นางสาวนริมล รุ่งสว่าง 

นางสาวนศิารัตน์ เสารแ์ก้วค า 

นางสาวนรีนุช วชิรมรกต 

นางสาวเบญจวรรณ สอนตา๋ 

นางสาวปณิตา เครอืทิพย์ 

นางสาวปรางค์ทิพย ์ แก้วมาราช 

นางสาวปิยวรรณ ชื่นส าอางค ์

นายพรเทพ ท่วมกระโทก 

นางสาวพรรณวด ี ครุฑแก้ว 

นางสาวพลอยทิพย ์ ผ่องใส 

นางสถาภรณ ์ ขันทอง 

นางสาวสายใจ ลังกาวงษ ์

นางสาวสายชล นาคคุ้ม 

นางสาวสนิ ี นาควิจิตร 

นางสาวสุกัญญา ทองขาว 

นางสาวสุขใจ วมิล 

นางสาวสุจิตรา โรจน์สุวณิชกร 

นางสาวสุนสิา อินตา 

 ๘๐ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวเยาวลักษณ ์ คล้ายสุวรรณ 

นายล้วน สาเลิศ 

นางสาวลัดดา บุญศรี 

นางสาววรรวภิา ออ่นฉ่ า 

นายวสันต์ พรมจันทร์ 

นางสาววันวสิา กลิ่นผึง้ 

นางสาววันวสิา สับเสวี 

นางสาววันวสิาข ์ สบืแยม้ 

นางสาววภิาว ี เจ้าทรัพย์ 

นางสาววไิลภรณ ์ พลิึก 

นางสาวศศธิร ดีนุช 

นางสาวศิริขวัญ ทองค า 

นางสาวศิริพร ก้อนวมิล 

นางสาวศิริรัตน์ ดวงน้อย 
 

นายสุบิน โคโขโล 

นายสุพจน ์ จินต์สุภาวงศ ์

นางสาวสุพัตรา สิงห์ลอ 

นางสาวสุรีพร เนตรแสงสี 

นางสาวสุรีรัตน์ ยิ้มผึง้ 

นายอธิวัฒน์ เมทา 

นายอภชิาติ มณเีขียว 

นางสาวอมรรัตน์ เพ็งสมยา 

นางสาวอรพรรณ นาคชื่น 

นางสาวอรวรรณ พรหมเมอืง 

นางสาวอารยา แสนลี ้

นายอ านาจ ตุน่แก้ว 

นายเอกชัย เขียวขจรเขต 
 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การตลาด) 

นางสาวชลิดา แท่งทอง 

นางสาวฐิตนิันท์ อาชาพล 

นางสาวณัฐสุชา บดีรัฐ 

นายทรงวุฒ ิ มันดอน 

นางสาวธัญญลักษณ ์ งอกผล 

นางสาวนพมาศ ฟักนาค 

นางสาวนติยา เท่ียงเพชร 

นางสาววรัชยากร พมิพส์วรรค์ 

นายวสันต์ จันพุฒ 

นางสาววไิลพร รอดเขียว 

นางสาวศิราณ ี บดีรัฐ 

นางสาวศิริขวัญ แก้วค า 

นางสาวศิริพร นอ้ยใหม ่

นางสาวสายเนตร แยม้กลิ่น 

 ๘๑ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวบังอร ศรีชมพู 

นางสาวพรทิพา มว่งสงิห ์

นางสาวพรพรรณ อนิทแสง 

นางสาวพัชรี ตี๋ช่ืน 

นางสาวพัณณช์ติา เปริญกุล 

นางสาวภัทรินทร์ อุดมสุข 
 

นางสาวสุมาภรณ ์ ทองขาว 

นางสาวสุรีย์รัตน์ แซ่จ้าง 

นางสาวอรภา ปุ้มตะมะ 

นางสาวอังคนาพร ฮอมเงิน 

นางสาวไอริณ เตมิชัยวิทวัส 
 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (การบริหารทรัพยากร

มนุษย)์ 

นายอานนท์    ใจเอือ้ 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ (คอมพวิเตอร์ธุรกิจ) 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาววาริดา ทีเวยีง 
 

นายปณัยกร ธรรมสอน 
 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นายปัญญา หลวงจันทร์ 

นางสาวเกสร พุม่ไสว 

นางสาวฐิตารีย์ สิทธิ 
 

นางสาวรุจ ี สุวรรณศร 

นางสาวนพรัตน์ พานทอง 

นางสาวชนัญชิดา ปัญญาเรือง 
 

 

ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 

นางสาวกนกพร อนิทศร 

นางสาวกมลรัตน์ กันทะวงศ ์

นางสาวกรวิภา สีหะบุตร 

นางสาวกาญจนา อมรหัด 

นายชัชวาลย ์ เดชะผล 

นายชัชวาลย ์ นอ้ยทองมา 

นายชานนท์ ชมภูกา 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิชุรีพร มะโน 

 ๘๒ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายกติติเกษม คิว้ด า 

นายกติศิักดิ ์ รวมญาต ิ

นางสาวจรยิา ภูร่ะหงษ ์

นายจักรี ตนะทพิย์ 

นางสาวจารุวรรณ ปานสุวรรณ 

นางสาวจ าปา ยิ้มแยม้ 

นางสาวจิตรา ครุธเกต ุ

นางสาวจินตหรา แก้วเกิด 

นางสาวจิรัชยา เจรญิถิ่น 

นางสาวจิราพร โอดลี 

นางสาวจีรนันท์ แท่งทอง 

นางสาวจีราภา ฝั้นยาวงค ์

นางสาวจุฑารัตน ์ ชลทานนท์ 

นางสาวชนดิา สายเทพ 

นางสาวชยุตรา มศีรีสวัสดิ ์

นางสาวชลธิชา เขียวคล้าย 

นางสาวชลธิชา วันดี 

นายธนัตถ์ แสนเอื้อย 

นายธีราทร แซ่ล้อ 

นางสาวนรัมภา อาคมอิสราวัฒน ์

นางสาวนริศรา แซ่สิน 

นางสาวน้ าทพิย์ กลิ่นเพชร 

นางน้ าอ้อย เนื้อไม้ 

นางสาวโชตกิา ทองจันทร์ 

นายญาตพิันธ์ ขัดวลิาศ 

นางสาวฐปนีย์ สอดหลวง 

นางสาวฐาณิญา ปัญธนาปกรณ ์

นายณัฏฐวัฒน ์ ใจยะสิทธ์ิ 

นางสาวณัฐกานต ์ สุขม ี

นางสาวณัฐพร  อุตส่าห ์

นางสาวณัฐมน อนงค์รักษ ์

นางสาวณัฐยา สุวรรณภูมิ 

นางสาวณิชกานต ์ เร่ือศรีจันทร์ 

นางสาวดารารัตน ์ ควรใจชา้ 

นางสาวดาหวัน พิมพา 

นายทศพล พนินัตศักดา 

นางสาวทัศนีย์ แห่งสายหลา้ 

นางสาวทิพวรรณ ศรีอินแก้ว 

นายธนกฤษณ ์ ธรรมลักษณ์ 

นายธนพัทธ์ สกุลทหาร 

นางสาวมนัสชนก พลอยเลิศ 

นายมานพ ประเทือง 

นางสาวมานัส บนดนิ 

นางสาวมาศสุภา  ธนะบุญ 

นางสาวมนิตรา ตุม้สุวรรณ 

นายมุสลมิ ทรรศนะปัญญา 

 ๘๓ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวนติยา บุญเฉลิม 

นายนิติศักดิ ์ เมฆดินแดง 

นางสาวนรัินต์ตรี เท่ียงบุญ 

นางสาวนุจรี มแีก้ว 

นางสาวนุชจร ี ปินรุม 

นายปฐมพงษ์ จันทร์แสง 

นายประคอง สาปาน 

นายปรัชญา เฟือ่งฟูกิจการ 

นางสาวปราณ ี ป้ันช้าง 

นางสาวปริชาต ิ สีหะบุตร 

นางสาวผกาวัลย ์ ชัยเขียว 

นางสาวพรรณราย สายป่าน 

นายพลายชุมพล ยมยอด 

นางสาวพมิพา ถมทอง 

นางสาวเฟือ่งฟ้า นาถาบุตร 

นางสาวเฟือ่งฟ้า ระวังภัย 

นางภัทราภรณ ์ ทองมา 

นางสาวภญิญาพัชญ ์ พรมศรี 

นายวีรยุทธ สิงห์สงา่ 

นายวีรศักดิ์ ยา่งแก้วสกุล 

นายวีระ ด าทรัพย์ 

นายวุฒไิกร อัสมิมานะ 

นางสาวศศธิร แสงกล้า 

นางสาวยุพิน คงเกษม 

นางสาวรจนีย์ สุนทร 

นางสาวรณิดา ยาทิพย ์

นางสาวรัชนี พรมฮวด 

นายรัฐพงษ ์ โพธ์ิมาก 

นางสาวลัดดา ดีเพยีร 

นางสาววชิราภรณ์ รักษช์น 

นางสาววรัชยา พริิยะพันธ์ุ 

นายวรากร บิลพัต 

นางสาววริศรา สัญญเพยีร 

นายวัชราพันธ์ุ อ.สงวน 

นางสาววันวสิา ขวัญเมอืง 

นางสาววันวสิาข ์ บุญตอ่ 

นางสาววาสนา ป้อมแสง 

นางสาววจิิตรา พเิกณฑ์ 

นายวิทวัส บุญโห ้

นายวิโรจน ์ แจ่มใส 

นางสาววไิลวรรณ จักร์เขื่อน 

นางสาวสุนสิา วญิธะชัย 

นางสาวสุพัตรตา แก้วเข็ม 

นางสาวสุพัตรา ลีจ้อย 

นางสาวสุพัตรา สังข์พิชัย 

นางสาวสุมาล ี อินยา 

 ๘๔ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวศิรินภา ศรีสุข 

นายศุภกรณ ์ ค าสอง 

นายศุภชัย ไพรสิงห์ 

นางสาวศุภวรรณ ใจรังกา 

นางสาวษรสวรรค์ เกิดพันธ์ 

นางสาวสกาว กัลปนาท 

นายสมเดช แสนพรม 

นางสาวสมพร บุญมา 

นางสาวสราญรัตน ์ สังกลิ่น 

นายสฤษดิ ์ ค าฟอง 

นางสาวสายชล เหลา่สูงเนนิ 

นางสาวสายรุ้ง แข็งธัญกิจ 

นางสาวสาริณยี ์ โตย่ิง 

นางสาวสริินภา พันธ์ุศรี 

นางสาวสุกัญญา ชูคุม้ 

นางสาวสุกัญญา ปราจันทร์ 

นางสาวสุทธิพร แสนเขียว 

นายสุทธิวัฒน์ มุสกิุล 

นางสาวสุนารี ชูสิน 
 

นายสุรเดช ป่ีแกว้ 

นางสาวสุวลี รอดพร้อม 

นางสาวเสาวด ี เอี่ยมกลั่น 

นางสาวโสภิตา ร่มโพธ์ิ 

นางสาวโสรยา ข้ามเขา 

นายอดินันท์ แสนทรัพย์ 

นางสาวอนงค ์ การะภักด ี

นางสาวอนัธดา พุม่กล่อม 

นายอนุวัฒน ์ แก้วก ากง 

นางสาวอภิชญา อยู่อภบิาลรักษ์ 

นางสาวอมรา ปานพลอย 

นางสาวอรชพร บันทึก 

นายอรรถพล รอดเสียงล้ า 

นางสาวอรอุมา ทองเทพ 

นางสาวอริศศรา ค าแถลง 

นางสาวอังคณา อนิทรใจ 

นายอ านาจ รักปอ้ม 

นางสาวอุษา เนื่องเกิด 
 

 

ปริญญานติศิาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นายจิระวุฒ ิ สวา่งสุข 

 ๘๕ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวกิตติยา สุดชดา 

ร้อยต ารวจตรีคเชนทร์ สบืวงศ์รอด 
 

นายชัยยศ ธราโรจน์ 
 

 

ปริญญานติศิาสตรบัณฑิต 

นางสาวกรพิน จูสิงห ์

วา่ที่ร้อยตรีกฤษฎา คุณแก้ว 

นายกฤษณ ์ เนยีมหอม 

ดาบต ารวจกฤษณ ์ เรือนใจดี 

ร้อยต ารวจตรีกันตพัฒน์ ภูท่อง 

นางกัลยาณ ี สิงห์สถติย์ 

นายกติติ เพชรไทย 

นายกติติพงษ์ นาโตนด 

นายกติติพงษ์ พลายสังข์ 

สิบต ารวจเอกเกรยีงศักดิ์ ภูพวก 

สิบต ารวจโทโกเมนทร์ เมอืงอินทร์ 

นางสาวขวัญแก้ว วงศ์ศรีรักเมือง 

นายคมกริช ฉิมพล ี

นางสาวจันทร์เพ็ญ สุวรรณพนา 

นายจิตรภณ เมอืงจันทร์ 

พระนภัทร ภูวิชานนท์ 

นางนภาพร โพธ์ิรุ่งเรือง 

สิบต ารวจตรีนิรุตต์ ป่ันอาจ 

นางสาวจุฑาทพิย์ เนนิทอง 

ร้อยตรีฉลอง โคกทัพ 

นายฉัตรชัย ทิพยพ์มิพว์งศ์ 

นายชยกร สุวรรณน าปน 

นายชยพัทธ์ ภัทรานิติภูมิ 

นายชยุต ฐิตนินทกร 

นายชัยธวัช เตชะบุญญะ 

ร้อยต ารวจตรีเชาวลิต บุญโคตร 

นางสาวณัฐพร โฉมห่วง 

นายต้น ขุนดา่น 

นายทรงกลด เจ้าอภิบริบูรณ์ 

ดาบต ารวจทศพร จันดาบุตร 

นายทองค า เล็กประเสริฐ 

นางสาวธัญญาภรณ ์ ถาร ี

นายธีรพงศ์ ร่ืนราตรี 

นายพีรพงษ์ แสงแก้ว 

นายภาคภูม ิ จันแตง 

นางสาวรสสุคนธ์ ค าย้อม 

 ๘๖ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายนิรุตต์ิ ยศเจรญิ 

นางสาวนุชจรนิทร์ ดีดกลิ่น 

ดาบต ารวจบัญชา จันทร์สามเรือน 

นายบุญส่ง ทองชาต ิ

นายบุรวทิย์ พมิเสน 

นางสาวปนัดดา ทองสัมฤทธ์ิ 

ดาบต ารวจประวิทย ์ จ าปาทอง 

จ่าสิบเอกประวิทย์ เจรญิสุข 

นางสาวปิยะมาศ ชาญประสิทธ์ิ 

นางสาวปุณยนุช เถาวัลย ์

นายพงษ์พัฒน์ ฉุนหอม 

นายพงษ์เพชร ดวงจันทร์ 

นายพงษ์เพชร เดียวสุรินทร์ 

จ่าสิบเอกพรชัย ใจกล้า 

นายพรเทพ สัมมากสิพงศ ์

นางสาวพรพมิล มูลเมอืง 

นางสาวพรรชนิส ผุยเพ็ชร 

นายพร้อมพงศ์ สมุทรารนิทร์ 

นางสาวพัทธนันท์ อมรประสิทธ์ิ 

นางสาวพไิลวรรณ ชาติมนตรี 

นายพีรพงศ์ เนตรภู่ 

นางหนึ่งฤทัย โตพิทักษ ์

นางอนงค์ จันทเวช 

นางสาวรุ่งรัตนา ทุ่งโพธ์ิตระกูล 

วา่ที่ร้อยตรีฤทธ์ิณรงค์ จันทร์จ ารุญ 

นายลิขติ การุณ 

นางวันเพ็ญ ทาสุ่ม 

นายวิเชยีร อนิทฉิม 

นายวิฑูรย ์ ตา๋แปง 

นางสาววมิลรัตน์ นาคเมฆ 

วา่ที่ร้อยตรีวิศัลย์ ทรัพย์ประสม 

นายวีริศ ปรางค์ศรีทอง 

นางสาวศุทธินี พนิจิภาระ 

นายศุภวัฒน์ จันทร์ฉาย 

นายสมจิต พันธมติร 

นายสมศักดิ ์ หอมตระกูล 

นายสัญชัย รุ่งรัตน์ 

นายส าราญ ทิพยเ์คลือบ 

นายสิทธิชัย อนิทรเทศ 

นายสุขสันต์ ศุภกิจเจริญ 

นางสาวสุดธิดา หมอกมืด 

นายสุรพล กล้ารอญ 

ดาบต ารวจสุรนิทร์ เมฆหมอก 

นางสาวสุรีย์ จิตแจ่มแจ้ง 

นายอรุณ จิตโสภา 

นางสาวอัมพกิา บุญชว่ย 

 ๘๗ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
ดาบต ารวจอภวิัฒน์ ใจยอด 

นายอภวิัฒน์ เรืองชัยศิวเวท 

นางสาวอรธิดา บุญโถ 

นางสาวอริสา อนิทรเสน 
 

นางอุไรวรรณ สุทธิ 

นายเอกลักษณ ์ มหาวงศ์ 

นายเอกสทิธ์ิ ด้วงทอง 
 

 

ปริญญาบัญชบัีณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
 

เกียรตนิยิมอันดับ 1 

นางสาวปณัชญา ยิ้มสมาน 

นางสาวจุฑามาศ เกิดพรสวรรค์ 
 

นางสาวพัชรี สิงห์สถติย์ 
 

 

เกียรตนิยิมอันดับ 2 

นางสาวศิวพร ทองแจม่ 

นางสาวนติยา ชัยวงศ์วิวัฒน์ 
 

นางสาวภัทรกร เกตุนอ้ย 

นางสาวรุ่งฤทัย สอนปัน 
 

ปริญญาบัญชบัีณฑิต 

นางสาวกนกวรรณ เท่ียงตรง 

นางสาวกมลพร จันม ี

นางสาวกรรณิการ ์ ปรึกษา 

นางสาวกฤษติกา อุน่ย่ิงเจรญิ 

นางสาวกัญญา คงน้อย 

นางสาวกัญญารัตน ์ เมอืงเปลี่ยน 

นางสาวกาญจนา กองสาสนะ 

นางสาวจุฑาทพิย์ พพิัฒน์รังสิมา 

นางสาวเจรญิรัตน์ ลิม้โรจนว์ไิล 

นางสาวกิ่งแก้ว ศริิกาญสกุล 

นางสาวเกตุวด ี มั่นรอด 

นางสาวขวัญชีวา ดวงรัตน์ 

นางสาวขวัญพชิชา โรจน์แสงสิทธ์ิกุล 

นางสาวจันทร์จิรา ศรีสุข 

นางสาวจารุวรรณ สุขกร 

นางสาวจิราวรรณ แจ้งวงษ์ 

นางสาวพมิพล์ดา เพิ่มแพงพัน 

นางสาวเพชรรัตน์ ขวัญมา 

 ๘๘ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางสาวชลิตวรรณ พงเจรญิ 

นายชาติก าชัย แก่นแก้ว 

นางสาวโชตกิาญ เอี่ยมรักษา 

นายฐนกร เข้มขัน 

นางสาวฐานดิา  ท้าววัฒนากุล 

นางณัฐวรรณ ศรีสุริยสวัสดิ์ 

นางสาวดวงกมล เขียวเหลอืง 

นางสาวทิพวัลย์ สงคุ้ม 

นางสาวธนติา สอนข า 

นางสาวนัฎฐพัชร หลา้หาญ 

นางสาวนันทพร จรมา 

นางสาวนภิาพร ค าเท่ียง 

นางสาวนรัิชรา อาคูน 

นางสาวเบญจมาศ จันส ุ

นางสาวเบญจวรรณ ทองแกมแกว้ 

นางสาวปฐมาวด ี โตวารี 

นางสาวปราณ ี ใจเท่ียงธรรม 

นางสาวปริศนา เมอืงเดช 

นางสาวปวณีา ฉันทประเสริฐศรี 

นางสาวปัฐมา สามงามยา 

นางสาวปารชิาติ ธงชัย 

นางสาวปารชิาติ สิตระศักดิ ์

นางสาววษินยี ์ ศรีอุดม 

นางสาวเพชรลัดดา ประดิษฐ 

นางสาวไพลิน เทพารักษ์ 

นางสาวภัทรนันท์ ตระกูลเดชา 

นางสาวภัสสร กัลปพฤกษ ์

นางสาวภติมิา หนูจิว๋ 

นางสาวภูมวารี พูนใจสม 

นางสาวมลทิชา บัวทองค า 

นางโยทกา ขัตยิะ 

นางสาวรสสุคนธ์ กาพุแค 

นางสาวรัชนีกรณ ์ สุกตุม 

นางสาวรินลดา ทรงวรกุล 

นางสาวรุ่งรัตน์ เร่ือศรีจันทร์ 

นางสาวลษร จันทรกลิ่น 

นางสาวลักษณา ตันเต 

นางสาววนิดา ค าภูม ี

นางสาววรรณา ข าปาน 

นางสาววรัญญา พลไกร 

นางสาววลัยลักษณ ์ พฤทธิสาริกร 

นางสาววัชราวลี แก้วเนยีม 

นางสาววาสนา เงินนา 

นางสาววดิาวรรณ ฝอยทอง 

นางสาววภิาวด ี พลบุตร 

นางสาวสุทธิญา ใจเท่ียง 

 ๘๙ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นางศศมิา สระแก้ว 

นางสาวศศวิมิล เกิดนอ้ย 

นางสาวศิริพร ลานดอกไม ้

นางสาวศิริรัตน์ บังควร 

นางสาวศุภรัตน์ ค าพาลักษณ ์

นายสมยศ ฝอยทอง 

นางสาวสโรชา ยมนา 

นางสาวสายฝน ค าสอาด 

นางสาวสุกัญญา ออ่นโพธา 

นางสาวสุขฤทัย กิริพันธ์ุ 

นางสาวสุจิตรา แจ่มใส 

นางสาวสุดาภรณ ์ เกตุมธุพจน ์

นางสาวสุดารัตน์ คงสุข 
 

นางสาวสุนสิา วารี 

นางสาวสุนสิา วสิิทธ์ิ 

นางสาวสุพัตรา บ้านเมอืง 

นางสาวสุภัสรา เย็นศริิ 

นางสาวสุรีย์พร ดวงแก้ว 

นางสาวเสาวณีย์ พลิาทอง 

นางสาวเสาวรส เรืองอยู่ 

นางสาวอรพนิ จันทร์โชติ 

นางสาวอรวรรณ ชมชาติ 

นางสาวอรอนงค์ ฤทธ์ิอ าไพ 

นางสาวอรอุมา อนิเรืองศร 

นางสาวอาริษา ระวัง 
 

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต   สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟา้ 

นายเกียรตศิักดิ์ ทิดตุ้ย 

นายคมสันต์ ทับเกิด 

นายจิรศักดิ ์ วรีะมนต ์

นายแชมป์ พลิา 

นายณัฐพล สิงห์เรือง 

นายณัฐวุฒ ิ สังเกตุการ 

นายธงชัย ดีเจรญิ 

นายธนากร จิตอินทร์ 

วา่ที่ร้อยตรีธีรเดช กันทะวงษ์ 

นายนพชัย ไกยราช 

นายประวัตกิารณ ์ สมพมติรวงษ์ 

นายผดุงพงษ์ เท่ียงอยู่ 

นายภานุพงศ์ พาพรม 

นายยุทธการ บุพศิริ 

นายวิวัฒน์ บัวบาน 

นายวิศิษฎ์ มหมึา 

นายวีระพงษ์ คมกล้า 

นางสาวศศธิร น้ าผึง้ 

  ๙๐ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
นายสิทธิ รอดเขียว 

นายสิทธิศักดิ ์ เสาวนจิ 

นายสุขสันต์ คุณธรรม 
 

นายสุพจน ์ ทาจี 

นายสุรศักดิ์ เกษ ี

นายอมร ทรัพย์สนิ 
 

 

ปริญญาเทคโนโลยบัีณฑิต   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

นายไกรเทพ ทับทวี 

นายดิเรก บัวบาน 

นายนรินทร์ สุวรรณ 

นายปิยะวิทย ์ พุทธชาติ 

นางสาวพันธ์ผรา เมฆสิน 

นายภานุวัฒน์ ทับทอง 

นายมนูศักดิ์ เลิศจรยิา 

นายมาโนช เมฆ ี

นายวิรัตน์ ยิ้มบุญเกิด 
 

นายวิสทิธ์ิ หงษ์ยนต์ 

นายวีระ อนิทพงษ์ 

นายวีระพันธ์ เทียมเพชร 

วา่ที่ร้อยตรีหญงิสลลิทิพย์ ปานบัว 

นายสุชาติ เกิดพงษ์ 

นายอภนิัน ถมทอง 

นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง 

นางสาวแอนนา ยอดเทศ 
 

 

ปริญญาศลิปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศลิป์และประยุกตศ์ลิป์ 

นายจิรพัฒน์ ยืนยง 

นายนภัส วงค์นามตระกูล 

นางสาวนฤมล สังข์เงิน 

นางสาวเบญจพร นวลวัน 

นายปิยะนัฐ โมรา 

นายภีมบดินทร์ โกลาหะละ 

นายมัสมัน ดอเล๊าะ 

นางสาววารุณ ี พลิึก 
 

นายวีรยุทธ บุญเตมิ 

นายศิวณัฐ มาเครอื 

นายสถิตย์  เหลา่ภักด ี

นางสาวสุดารัตน์ ทะชา 

นางสาวเสาวลักษณ ์ ทองสุข 

นางสาวอนุศรา ดีวงษา 

นายเอกภพ แซ่เฮ่อ 
 

 ๙๑ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 

ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ 

นางสาวธารณิ ี ลอนหิน 

นางสาวรัสรินทร์ สิทธ์ิ 

นายสมธนัช เตจามิตร 
 

นายสุริยา ขุนหอค า 

นายเอกภพ สิทธิเสนา 
 

 

ปริญญาสารสนเทศศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

นางสาวกรรณิกา กลิ่นขวัญ 

นางสาวดวงกมล จีนเมอืง 

นางสาววราพร อนิเจรญิ 
 

นายวสันต์ ค าสนอง 

นางสาวอรอุมา แป้นจันทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๙๒ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

        
  ก ำหนดกำร 

      สถำนที่ฝึกซ้อมพิธีรบัพระรำชทำนปริญญำบัตร (กลุ่มย่อย)    

   ระหวำ่งวนัที่ 18-20 ตุลำคม พ.ศ. 2557 

             ณ  มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร             

กลุ่ม วุฒิ ล ำดับที ่ จ ำนวน สถำนที่ฝึกซ้อม 

กลุ่ม A ป.เอก-ป.โท 1-84 84 คน อาคาร 12 ชัน้ 7 

กลุ่ม B ค.บ.-ศศ.บ. 85-373 289 คน 

หอประชุมทีปังกรรัศมี

โชติ ชัน้ 2 

กลุ่ม C วทบ.-ทล.บ. 374-750 377 คน 

หอประชุมรัตนอาภา 

(หอประชุมหลังเก่า) 

กลุ่ม D บช.บ.-บธ.บ.-ศ.บ. 751-1109 359 คน 

คณะวิทยาการจัดการ 

ชัน้ 1 และ 8  

กลุ่ม E น.บ.-ศป.บ.-สท.บ.-รป.บ. 1110-1437 328 คน 

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร์  

(ตกึใหม)่ 

      1,437 คน   

 

 

    

 

 

 

 

 

 ๙๓ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               
 

       ก ำหนดกำร 

       ก ำหนดกำรถ่ำยรูปหมู่บณัฑิต มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร            

   พิธีพระรำชทำนปริญญำบตัร (วันฝึกซ้อม) วันที่ 19 ตุลำคม พ.ศ. 2557

      ปีกำรศกึษำ ๒๕๕5-๒๕๕6   

 

 

ชื่อปรญิญำ โปรแกรม/สำขำ G จ ำนวน เวลำถำ่ยภำพ 

  

ผู้บริหารและ 

คณาจารย์ 

มหาวทิยาลัย 

A     

- มหำบัณฑิตและ 

   ดุษฏีบณัฑิต 

ปร.ด.  ค.ม.   

รป.ม.  วท.ม.   

  ป.โท 53  ป.เอก 31 

 

 

1 

 

 

84 

 

 

10:01 - 10:20 น. 

- คณะครุศำสตร ์ ค.บ. 2 223 10:21 - 10:40 น. 

- คณะเทคโนโลยี    

  อุตสำหกรรม 

 

วท.บ. 3 232 

 

10:41 - 11:00 น. 

- คณะมนุษยศำสตร์   

   และสงัคมศำสตร ์

น.บ.   รป.บ.  วท.บ.   

ศศ.บ.   สท.บ. 4 371 

 

11:01 - 11:20 น. 

- คณะวิทยำกำร   

   จัดกำร 

บช.บ.  บธ.บ.  รป.บ.  

ศ.บ.  ศศ.บ. 5 382 

 

11:21 - 11:40 น. 

- คณะวิทยำศำสตร์   

   และเทคโนโลย ี
ทล.บ.   วท.บ. 

6 145 

 

11:41 - 12:00 น. 

                      รวมทั้งสิ้น 1,437  

 ๙๔ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

หมายเหต ุ 1. กรุณามาเข้าแถวเพื่อถ่ายรูปก่อนเวลาอย่างนอ้ย 15 นาที  

 

    เพื่อจัดแถวตามความสงูใชเ้วลาแตล่ะกลุ่ม 25 นาที   

    (เวลาท่ีใชถ้่ายจริงประมาณ 20 นาทีต่อกลุ่ม) 

 

 

2. สแตนในการถา่ยใช ้3 สแตน  ถ่ายพร้อมกัน แตล่ะสแตน 

    จุไดไ้มเ่กิน 450 คน 

 

3. บริเวณสถานท่ีถ่ายรูป  หนา้หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 

 

 

4. ชว่งรอถ่ายภาพหมู่ หากมีเวลามาก บัณฑิตสามารถไปพัก 

    รับประทานอาหารก่อนได ้และอยู่ในบริเวณท่ีได้ยินเสียงประกาศ 

บัณฑิตศึกษำ 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต 34 34 

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 31 31 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 19 19 

  
 

คณะครุศำสตร ์

คอมพิวเตอร์ศึกษา   61 

คณิตศาสตร์   30 

การศึกษาปฐมวัย   26 

การบริหารการศึกษา 16 

20 การปกครองท้องถิ่น 1 

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา 3 

สังคมศึกษา   18 

ดนตรีศึกษา 14 
28 

พลศึกษา 14 

 ๙๕ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

คณะครุศาสตร์ 

วทิยาศาสตร์ท่ัวไป 18 

26 หลักสูตรและการสอน 2 

ภาษาจีน 6 

ภาษาอังกฤษ   36 

  
 

คณะเทคโนโลยอีุตสำหกรรม 

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ 143 143 

เทคโนโลยโียธา 10 10 

เทคโนโลยไีฟฟา้ 24 24 

เทคโนโลยโีลจีสติกส์และการจัดการ 32 32 

เทคโนโลยอีเิล็กทรอนิกส์ 5 5 

ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 18 18 

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์

การปกครองท้องถิ่น   22 

นติศิาสตร์   93 

รัฐประศาสนศาสตร์   208 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ   34 

วจิิตรศลิป์และประยุกตศ์ลิป์   15 

สารสนเทศศาสตร์   5 

การพัฒนาชุมชน   5 

ภาษาไทย   4 

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพัฒนา   25 

   

 ๙๖ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

คณะวิทยำกำรจดักำร 

การบริหารธุรกิจ(คอมพวิเตอร์ธุรกิจ)   145 

การบัญช ี   96 

การบริหารธุรกิจ(การจัดการท่ัวไป)   78 

การบริหารธุรกิจ(การตลาด)   25 

การบริหารธุรกิจ(การเงินการธนาคาร)   9 

การบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย)์   1 

อุตสาหกรรมท่องเท่ียว   12 

เศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวพระราชด าริ   5 

นเิทศศาสตร์   11 

  
 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม   14 

สาธารณสุขศาสตร์   47 

เคม ี   26 

ชวีวทิยา   25 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร   3 

ฟิสิกส ์   13 

วทิยาการคอมพวิเตอร์   17 

 

      

 

 

 ๙๗ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

 หมำยเลขโทรศพัทเ์พื่อตดิตอ่ประสำนงำนของบุคลำกร 

      มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร 

       พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  ระหวำ่งวันที่ 18-22 ตุลำคม 2557 

    ณ มหำวทิยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และ ที่มหำวทิยำลยัรำชภัฏเชยีงใหม่ 

         คณะกรรมการ             ชื่อ - สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 

ฝ่ายอ านวยการ รศ.มัย  ตะตยิะ 

นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม 

๐๘ ๘๒๗๘ ๖๙๗๘ 

086-7377963 

ฝ่ายรับลงทะเบียน ผศ.อมรา   ครองแก้ว 

ผศ.ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 

ผศ.ไพชยนต ์ สิริเสถียรวัฒนา 

นางบุษบา  เหมือนวหิาร 

086-6213792 

086-9250409 

083-1657457 

086-7382223 

   

ฝ่ายการเงิน น.ส.นฤมล  ส่งต่าย 

น.ส.ปราจีน  ไกรทอง 

น.ส.ปรางค์ทิพย ์ น้ าเงนิสกุลนี 

นางศิริรัตน์  พรมมี 

นาง สลิตา  เพชรบูรย์ 

นายวิศรุต  ดีจิ๋ว 

089-6426637 

087-3091474 

086-6202172 

0819623428 

083-1674026 

087-5717491 

ฝ่ายควบคุมแถวบัณฑิต ผศ.อนุ  ธัญชญพงษ์  081-8874909 

 ๙๘ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

ฝ่ายต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

รศ.ดร.พสิมัย  รบชนะชัย พูลสุข 

ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต 

อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 

ผศ.ราตรี  สิทธิพงษ์  

น.ส.คณารัตน์  พูลเขียว 

น.ส.เกศกนก  ไทยแท้ 

083-1546452 

081-0411870 

081-9629072 

081-9629054 

081-9629072 

081-9629054 

ฝ่ายฝกึซ้อมบัณฑิต ผศ.ธงชัย       ชอ่พฤกษา 081-7832636 

ฝ่ายพิธีกรระหว่างวันท่ี 

18-20 ตุลาคม 2557 

 อาจารย์บุญล้อม  ด้วงวเิศษ 

ดร.ชัยรัตน์  บุมี 

อาจารย์อนุสษิฐ์  พันธ์กล่ า 

081-5344747 

081-4755621 

087-7309521 

ฝ่ายจัดการแสดง ผศ.เยาวลักษณ์  ใจวสิุทธ์ิหรรษา 081-9626862 

ฝ่ายจัดหาเครื่องดื่มงานราตรีฯ นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม 086-7377963 

ฝ่ายปฏคิม อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา 089-4094397 

ฝ่ายพิธีกร ภาคค่ า  ดร.ชัยรัตน์  บุมี 

อาจารย์ชลชลิตา  แตงนารา 

081-4755621 

089-4619834 

ฝ่ายจัดสถานท่ีฝึกซ้อม นายเพง่  วศินวงศ์สวา่ง 081-9625768 

ฝ่ายไฟฟา้และเครื่องเสียง อาจารย์สัญญา  พรหมภาสิต 

น.ส.บวรลักษณ ์ แสงกล้า 

นายจตุรงค์  สีม่วง 

นายกติติ  นุชเทียน 

089-5622001 

080-5071659 

085-8774507 

084-0508943 

ฝ่ายสวัสดกิาร นายณะราท ิ นอ้ยมว่ง 088-2829703 

ฝ่ายยานพาหนะ นางมะลิวัลย ์ รอดก าเนดิ 087-3199952 

 ๙๙ 

 



       คู่มือฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

นายอภชิาติ  โตย่ิง 081-0369732 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และบันทึกภาพ 

รศ.ดร.พสิมัย  รบชนะชัย  พูลสุข 

น.ส..วาสนา  จันทร์ผ่อง 

น.ส.วริราพัตร  กาวิละพันธ์ 

083-1546452 

0873079507 

084-9883116 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัย 

และจราจร 

นางมะลิวัลย ์ รอดก าเนดิ 

นายเพง่  วศินวงศ์สว่าง 

087-3199952 

081-9625768 

ฝ่ายสวัสดกิารและบริการบัณฑิต อาจารย์การันต ์ เจรญิสุวรรณ ๐๘ ๑๖๐๕ ๖๓๓๕ 

ฝ่ายรักษาพยาบาล น.ส.ปราณี        แผนด ี  ๐๘ ๗๗๓๕๐๔๐๑ 

ฝ่ายสวัสดกิาร/ดูแลความสะอาด อาจารย์วชริะ  พิมพ์ทอง 087-0333404 

ฝ่ายดูแลระบบสารสนเทศ อาจารย์ยุตธิรรม  ปรมะ 089-6443522 

ฝ่ายประเมินผล ดร.สุภาพร  พงษ์ภิญโญโอภาส 086-9295435 
 

รำยช่ือรองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศกึษำ ทุกคณะ และบุคลำกรกองพัฒนำนักศกึษำ  

            ชื่อ - สกุล                ต าแหนง่ หมายเลขโทรศัพท์ 

นางเพ็ญนภา  ศรีทับทิม ผู้อ านวยการกองพัฒนานกัศกึษา 086-7377963 

ผศ. อิสรีย์    ด่อนครา้ม รองคณบดีคณะวทิยาการจัดการ ๐๘๑-๘๘๗๓๑๕๑ 

ผศ.อังสุรีย์   พันธ์แกว้ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ๐๘๒-๗๖๗๓๕๕๗ 

อาจารย์สุรินทร์   เพชรไทย รองคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ฯ ๐๘๒-๔๐๔๐๐๙๕ 

อาจารย์ณัฐธกิานต์   ป่ินจไุร รองคณบดีคณะเทคโนโลยฯี ๐๘๓-๙๕๗๔๔๔๐ 

อาจารย์พัจนภา   เพชรรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ   ๐๘๙-๔๘๘ ๒๐๘๑ 

อาจารย์ศุภฤทธ์ิ   ธาราทิพยน์รา   หัวหน้าฝ่ายงาน นศท. ๐๘๑-๐๒ ๖๐๔๒๑ 

อาจารย์การันต ์ เจรญิสุวรรณ หัวหน้าองคก์ารบริหาร นศ. 081-6056335 

 ๑๐๐ 
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   อาจารย์วชริะ  พมิพท์อง หัวหน้างานสวัสดิการ 087-0333404 

นายกติติกร       กล้าแขง็ เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา ๐๘๘-๒๘๖๐๘๘๒ 

นางเนอืงนุช       ผาสุข เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา ๐๘๙-๒๖๙๕๔๘๘ 

นายณะราท ิ      น้อยม่อง เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา ๐๘๘-๒๘๒๙๗๐๓ 

นายวิศรุต         ดีจิ๋ว เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา 087-5717491 

น.ส.สลิตา        เพชรบูรณ์ เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา ๐๘๓-๑๖๗๔๐๒๖ 

น.ส.ปราณี        แผนด ี เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา 087-7350401 

นายโชติศักดิ์      แตงโม เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา 090-4620338 

นายอนุวัฒน ์      แนไพร เจ้าหนา้ที่กองพัฒนานักศึกษา 087-7285401 

 

 

รำยช่ือทีพ่ักและโรงแรมในจังหวดัเชียงใหม่ 

ล ำดับ สถำนทีพ่ัก เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์โทรสำร 

1 โรงแรมแชงกร-ีลาเชยีงใหม่  053-253888 - 

2 โรงแรมยันตรศรีรีสอร์ทเชียงใหม่  053-214368         

053-214214 

- 

3 โรงแรมเลอเมอริเดียน  053-253666 - 

4 โรงแรมอนันตราเชียงใหมรี่สอร์ท 

แอนด์สปา  

053-253340 053-253333 

5 โรงแรมดุสติดทูีเชยีงใหม่  053-999999 - 

    

 ๑๐๑ 
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                     ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕-๒๕๕๖  
                                               

6 โรงแรมรตลิานนาริเวอร์ไซด์ส

ปารสีอร์ท  

053-999333 - 

7 โรงแรมศิริปันนาวิลลา่รสีอร์ทแอนด์

สปาเชียงใหม ่ 

053-371999 - 

8 โรงแรมยูเชยีงใหม่  053-327000 - 

9 โรงแรมโฟรซ์ีซั่นส์รีสอร์ทเชยีงใหม่   053-298181 - 

10 โรงแรมวรัินดาเชยีงใหม่เดอะไฮท์รี

สอร์ท  

053-365007 - 

11 โรงแรมรววีารีรีสอร์ทแอนด์สปา 

(แมแ่ตง)  

053-317539-40 - 

12 โรงแรมรววีารีลักชัวร่ีโฮเต็ล(สัน

ผีเสื้อ)  

053-110555 - 

13 โรงแรมเซนทาราคุ้มพระยารีสอร์ท

แอนด์สปา  

053-415555 - 

14 โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน์เชยีงใหม่  053-275300 - 

15 โรงแรมแคนทารี่ฮิลส ์ 053-222111 - 

16 โรงแรม137 พลิลา่รเ์ฮ้าส ์ 053-247788 - 

17 โรงแรมบ้านแสนดอยรีสอร์ท 

แอนด์สปา  

053-839260 - 

18 โรงแรมราชมรรคา  053-903900 - 

19 โรงแรมคีรีธาราบูตกิรสีอร์ท  053-010692 - 

20 โรงแรมปิงนคราบูติคโฮเทล 

แอนด์สปา  

053-252999 - 

 ๑๐๒ 
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 ๑๐๐ 

 

21 โรงแรมยางค าวลิเลจ  053-237222 - 

22 โรงแรมคชสีห์ธานี  053-281950 - 

23 โรงแรมนมิมานไหมโฮเต็ล  053-400567 - 

24 โรงแรมนมิมานบูตคิโฮเต็ล  053-224949 - 

25 โรงแรมลาคาซาเดอนิมมาน  053-212153 - 

26 โรงแรมใบหยก(นิมมานฯ)  053-357000 - 

27 โรงแรมเดอนากาเชยีงใหม่  053-209030 - 

28 โรงแรมลานนามันตรา  053-110345-6 - 

29 โรงแรมแทมมารินวลิเลจ  053-418896 - 

30 โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท  053-112888 - 

31 โรงแรมอโมราทา่แพ  053-251531 - 

32 โรงแรมเพชรงาม  053-270080 - 

33 โรงแรมมณนีาราคร  053-999555 - 

34 โรงแรมฟูรามา  053-415222 - 

35 โรงแรมปานวมิาน(แมริ่ม)  053-879540 - 

   36 โรงแรมอิมมท่์าแพเชยีงใหม่  053-283999 - 

37 โรงแรมรอยัลพรรณราย  053-234567 - 

38 โรงแรมรอยัลเพนนนิซูลา  053-252222 - 

39 โรงแรมวโรรส แกรนด์ พาเลซ  053-416102-3 - 

 ๑๐๓ 
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40 โรงแรมเชยีงร้อย  053-416302         

053-416304 

- 

41 โรงแรมเชยีงใหม่ฮิลลส ์ 053-210030-4 - 

42 โรงแรมเชยีงใหม่ออคดิ  053-222099 - 

43 โรงแรมโลตัสปางสวนแกว้  053-224333 - 

44 โรงแรมฮอลเิดยก์าร์เด้น  053-210901-

4,053-211333 

 053-210905 

45 โรงแรมเชยีงใหม่เกท  053-279179         

053-279221 

053-279085 

46 สมาคมธุรกิจโรงแรมไทยภาคเหนอื  053-280505 053-280504 

47 โรงแรมเชยีงค ำ  053-281016-9      

053-278050 

053-278809 

48 โรงแรมพงิค์พยอม  053-277497        

053-270445-7 

053-278803 

49 โรงแรมสวนดอกแก้ว  053-808993-7     

053-808698 

- 

50 โรงแรมกรีนพำเลซ  053-894718-25 053-894721 

51 โรงแรมเชยีงใหม่พลำซ่ำ  053-270036-50 - 

52 โรงแรมอิมพเิรียลแมปิ่ง  053-270160-80 - 

53 โรงแรมพำรำไดซ ์ 053-270413-4 053-271431 

54 โรงแรมเชยีงใหม่เพรสซิเด้นท์  053-251025-9 053-251032 

55 โรงแรมมำรีน่ำ อินน์  053-876249-56 053-252856 

 ๑๐๔ 
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56 โรงแรมเซ็นทำรำดวงตะวัน  053-905000 - 

57 โรงแรมทรำเวลเลอร์ อนิน์  053-280977-81    

053-208484-6 

053-272078 

58 โรงแรมรอยัลลำ้นนำ  053-818773-5 - 

59 โรงแรมสตำรโ์ฮเต็ล  053-270360-70 053-270371 

60 โรงแรมเฟลกิซ์ ซิตี้ อนิน์  053-270710-6 053-270709 

   61 โรงแรมอโนดำต  053-270755-8 053-270759 

62 โรงแรมมนตรี  053-211069-70     

053- 418480 

053-217416 

63 โรงแรมบัวระวงศ ์เรซิเดนท์  053-273283        

053-276005 

053-820602 

64 โรงแรมวำย เอ็ม ซี เอ  053-222366        

053-221819-20 

053-215523 

65 โรงแรมเชยีงใหม่ เอส พี  053-214522         

053-219402-4 

053-223042 

66 โรงแรมเชยีงใหม่ ลักกี้ อนิน์  053-282061        

053-801251-2 

053-801249 

67 โรงแรมเดอะแฟมลิี ่ 053-812413-5 053-812423 

68 โรงแรมบี.อำร์.  053-220061-2 - 

69 โรงแรมอินทนลิ  

 

 

053-212244         

053-222155          

053-215514       

- 

 

 ๑๐๕ 
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 053-219471-2 

70 โรงแรมวสิตำ้  053-210663-4      

053-214315      

053-217661 

053-214563 

71 โรงแรมศรีโตเกียว  053-213899     

053-211100-3 

053-211102 

72 โรงแรมอำมำรริีนค ำ  053-221044      

053-221130 

053-221915 

73 โรงแรมเชยีงใหม่ซิต้ีคอร์ท  053-201830-7 053-201838 

74 โรงแรมปรินซ์  053-252025-31 053-251144 

75 โรงแรมท่ำเเพเพลส  053-270159         

053-281842-3 

053-271982 

76 โรงแรมเชยีงใหม่กำร์เด้นท์  053-210241-3 053-210237 

77 โรงแรมธำรนิ  053-400131-9 - 

78 โรงแรมยูเรเซีย  053-247790-6 053-247797 

79 โรงแรมลำนนำวิว  053-217784-6     

053-210740-4 

053-217749 

80 โรงแรมอะมิตี ้กรีนฮิลล ์ 053-220100-9 053-221602 

81 โรงแรมโชคชัยโฮม  053-890497-50 - 

82 โรงแรมแมนดำรนิโอเรียลเต็ล 

ดำรำเทว ี 

053-888888 - 

 ๑๐๖ 
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83 โรงแรมเชอรำตัน เชยีงใหม่  053-275300 053-275299 

84 โรงแรมนครพงิค์ พำเลส  053-281822-7 053-801607 

85 โรงแรมไฮเวย์  053-247900-3     

053-242515 

053-247906 

86 โรงแรมโนโวเทล เชียงใหม ่ 053-225500-4 053-225505 

87 โรงแรมไอยรำ  053-222245 - 

88 โรงแรมโกลเด้นท์ อนิน์  053-274550         

053-272263      

053-270416 

053-275500 

89 โรงแรมดเิอ็มเพรส  053-270240-5 - 

90 โรงแรมเดอะปำรค์  053-280080-9 - 

91 โรงแรมรอยัลปร้ินเซส  053-281033-43 - 

92 โรงแรมลำนนำพำเลซ  053-270722-40 - 

93 โรงแรมสุริวงศเ์ชยีงใหม่  053-270051-7 053-270063 

94 โรงแรมริดจิดส์ ท่ำแพ  053-251531 053-251465 

95 โรงแรมไนทบ์ำซ่ำ อินน ์ 053-818096-10 053-820629 

96 โรงแรมปำรค์อนิธนำ  053-270191-3 053-270193 

97 โรงแรมพรพงิค์ทำวเวอร์  053-270099 - 

98 โรงแรมเพชรงำม  053-270080-5      

053-818955 

053-271482 

99 โรงแรมริเวอร์วิวลอดจ์  053-271109-10 053-279019 

 ๑๐๗ 
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๑๑๑ 

 

100 โรงแรมอัลฟำรูคส์  053-821107-11 053-821106 

101 โรงแรมเชยีงใหม่ภูค ำ  053-210026 - 

102 โรงแรมแมแ่ตง  053-471777-8 053-471779 

103 โรงแรมเบลวลิลำ่  053-365318-21 053-365322 

104 โรงแรมเชยีงดำวอนิน์  053-455132 - 

105 โรงแรมแมริ่มลำกูน  053-397288-90 - 

106 โรงแรมแมส่ำ วำเลย ์ 053-290051-2      

053879363 

053-290017 

107 โรงแรมแมริ่มลอดจ์  053-376105         

053-376313 

053-376314 

108 เชยีงใหม่แกรนด์วิว 053-220100  

109 โฮเต็ลเอ็มเชยีงใหม่ 053-211072  

110 ฮอไรซอนวลิเลจแอนด์รีสอร์ท 053-867891  

111 บ้ำนพักนำนำชำต ิเซ็นเตอร์เพลส

เชยีงใหม ่

053-0271169  

112 สถำนวิชำกำรนำนำชำต ิ

มหำวทิยำลัยเชยีงใหม่ 

053-942881-8  

113 อโมลำ AMORA 053-251531 053-251465 

114 กรนีแลค รีสอร์ท 053-1125888 053-112824 

115 รอยัลปิงกำรเ์ด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท 053-263386-90    

053-293231-4 

053-263385 

 

 ๑๐๘ 
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