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           ค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำ 
      ที ่๐๔๐๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑) 

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

 
ตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยบูรพำที่ ๐๒๐๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ แล้วนั้น 
เนื่องจำกประธำนกรรมกำรฝ่ำยฯ ได้เสนอรำยชื่อกรรมกำรในฝ่ำย (เพ่ิมเติม) 

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนพิธีดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และสมพระเกียรติ อำศัยอ ำนำจ 
ตำมควำมในมำตรำ ๒๖  และมำตรำ ๓๒ (๓) แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลยับูรพำ พ.ศ.๒๕๕๐ จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ 
เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
(เพ่ิมเติม ครั้งที ่๑) ดังนี้ 
 

                                                           ๑. คณะกรรมการฝ่ายสูจิบัตร       
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิมลรัตน์ จตุรำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยบุญชู บุญลิขิตศิริ กรรมกำร 
๓. นำงนุจรี วิจิตรบรรจง กรรมกำร 
๔. นำยบุรินทร์ เหล่ำศรี กรรมกำร 
๕. นำงบุษบงกช อินทร์อ่ ำ  กรรมกำร 
๖. นำงสำวปรียำนุช ช้ำงชน กรรมกำร 
๗. นำงสำวภัทรำ อภิทักขกุล กรรมกำร 
๘. นำยวิทยำ ถนอมแนบ กรรมกำร 
๙. นำงนิตยำ โคตรศรีเมือง กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

  มีหน้าที่  ๑. จัดท ำสูจิบัตรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐  
                                 ๒. จัดท ำสูจิบัตรฉบับพิเศษ ส ำหรับทูลเกล้ำฯ ถวำย  
 
                    ๒. คณะกรรมการฝ่ายจัดแถวรับและส่งเสด็จฯ     

๑. นำยเสถียร ปุรณะวิทย์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ รองประธำนกรรมกำร 

 

                                                                                                               ๓. นำยวัชรินทร์... 
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 ๓. นำยวัชรินทร์ ยอดมงคล กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวพลอยชนก ปทุมำนนท์ กรรมกำร 
 ๕. นำงสำววภิำดำ เชื้อหมอ กรรมกำร 
 ๖. นำยจักรี กิจประเสริฐ กรรมกำร 
 ๗. นำยศักดิ์ชัย เจริญสุขสนำน กรรมกำร 
 ๘. นำยสันติ อุดมศรี กรรมกำร 
 ๙. นำยอัครพล เดชวัชรนนท์ กรรมกำร 
๑o. นำยกำนต์ชนก ศุภนรำพรรค์ กรรมกำร 
๑๑. ว่ำที่ร้อยโทจิรเมธ จุลวิเชยีร กรรมกำร 
๑๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภัทรำพร สร้อยทอง กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวจันทร์เพ็ญ สุนำรักษ์ กรรมกำร 
๑๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ กรรมกำร 
๑๕. นำยจุลดนัย จงกลำง กรรมกำร 
๑๖. พันต ำรวจโทประลอง ศิริภูล กรรมกำร 
๑๗. นำยกรสหนันท์ ต่อพงษ์พันธ์ กรรมกำร 
๑๘. นำยประจักษ์ จิตเงินมะดัน กรรมกำร 
๑๙. นำงสำวจินต์จุฑำ โอวกุสุมสิริสกุล กรรมกำร 
๒o. นำยชำติไทย ไทยประยูร กรรมกำร 
๒๑. นำงสำวธำรำรัตน์ โนจิตร กรรมกำร 
๒๒. นำงสำวนันทิกำนต์ มงคลนรกิจ กรรมกำร 
๒๓. นำงปริยำ ปะบุญเรือง กรรมกำร 
๒๔. นำยรัฐกำล จันทรศร กรรมกำร 
๒๕. นำยรัฐชัย ปิ่นชัยพัฒน์ กรรมกำร 
๒๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุดสำยชล หอมทอง กรรมกำร 
๒๗. นำงสำวเกศวลี อุดมเวช กรรมกำร 
๒๘. นำยเดชชำติ สำมำรถ กรรมกำร 
๒๙. นำยนำคิน ค ำศรี กรรมกำร 
๓o. นำยปัญญำ อินทเจริญ กรรมกำร 
๓๑. นำยอัฐพร โสวัตร ์ กรรมกำร 
๓๒. นำงนุชจรีย์ พุกกะมำน กรรมกำร 
๓๓. นำยภำนุมำศ ฉัตรพิทักษ์โชค กรรมกำร 
๓๔. นำยจักรวำล คุณะดิลก กรรมกำร 
๓๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทวีชัย ส ำรำญวำนิช กรรมกำร 
๓๖. นำยนพพล วีระนพนันท์ กรรมกำร 
๓๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัชรนิทร์ ดงบัง กรรมกำร 
๓๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำนุภำพ บุญส่งศรีกุล กรรมกำร 
๓๙. นำยธนำกรณ์ อุดมศรี กรรมกำร 

 

 

                                                                                                               ๔o. นำยนัตพล... 
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 ๔o. นำยนัตพล ถ้ ำมณี กรรมกำร 
 ๔๑. นำยบุญชู บุญลิขิตศิริ กรรมกำร 
 ๔๒. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ภำน ุสรวยสุวรรณ กรรมกำร 
 ๔๓. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ภำสกร แสงสว่ำง กรรมกำร 
 ๔๔. นำยนรำศักดิ์ กล่ ำสี กรรมกำร 
 ๔๕. นำงพรทิพย์ มั่งคั่ง กรรมกำร 
 ๔๖. นำยเชวง ซ้อนบุญ กรรมกำร 
 ๔๗. นำงสำวขนิษฐำนัณ์ สุทธิพงษ์ กรรมกำร 
 ๔๘. นำงจุฑำมำศ สำยศักดิ์ กรรมกำร 
 ๔๙. นำยถิรวุฒิ จันทร์ขำว กรรมกำร 
 ๕o. นำยนรินทร์ กระจำยกลำง กรรมกำร 
 ๕๑. นำงสำวรจฤดี โชติกำวินทร์ กรรมกำร 
 ๕๒. นำงสำววชัรำภรณ์ นพเก้ำ กรรมกำร 
 ๕๓. นำยศรัณยู รพีอำภำกุล กรรมกำร 
 ๕๔. นำยเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ กรรมกำร 
 ๕๕. นำงสำวโชติกำ แสนทำยก กรรมกำร 
 ๕๖. นำงสำวรชันี พุทธำ กรรมกำร 
 ๕๗. นำงสำวธันยช์นก ศิริรักษ์ กรรมกำร 
 ๕๘. นำงสำวเนตรชนก เจียงสืบชำติวีระ กรรมกำร 
 ๕๙. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ลักษณำพร กรุงไกรเพชร กรรมกำร 
 ๖o. นำยสรำวุฒิ พลธรรม กรรมกำร 
 ๖๑. นำงสำวอุมำพร คงฤทธิ์ กรรมกำร 
 ๖๒. นำงสำวมนันยำ ฤทธิ์คง กรรมกำร 
 ๖๓. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สรำวุธ ลักษณะโต กรรมกำร 
 ๖๔. นำยกิจจำ ลำยระยะพงษ์ กรรมกำร 
 ๖๕. นำยชยำนนทน์ ชูตำนนท์ กรรมกำร 
 ๖๖. นำยธิติยุติ เนื่องจ ำนง กรรมกำร 
 ๖๗. นำยประสิทธิ์ชัย อักษรนิตย์ กรรมกำร 
 ๖๘. นำงกลิ่นสุคนธ์ มำตแม้น กรรมกำร 
 ๖๙. นำงจีรำนันท์ มนัสมงคล กรรมกำร 
 ๗o. นำงสำวดวงเดือน วงสมศรี กรรมกำร 
 ๗๑. นำยตัง คุณแก้ว กรรมกำร 
 ๗๒. นำงสำวทองสำย ลำพวัน กรรมกำร 
 ๗๓. นำยธนเดช วัฒนไชย กรรมกำร 
 ๗๔. นำงธันยมัย บุศย์น้ ำเพชร กรรมกำร 
 ๗๕. นำงสำวนพนิต สิทธิพงษ์ กรรมกำร 

 

 

                                                                                                          ๗๖. นำงสำวนฤมล... 
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 ๗๖. นำงสำวนฤมล เสร็จกิจ กรรมกำร 
 ๗๗. นำยนำวิน ชนะสงครำม กรรมกำร 
 ๗๘. นำยนำวี ทับทิมงำม กรรมกำร 
 ๗๙. นำยประกำศ วงค ำ กรรมกำร 
 ๘o. นำงสำวปิ่นมณี รุ่งแจ้งรัมย์ กรรมกำร 
 ๘๑. นำงสำวพลอยนภัส แนบเชย กรรมกำร 
 ๘๒. นำงสำวมณฑำ อนุรัตน์ศร กรรมกำร 
 ๘๓. นำงมำเรียม ทองเอ่ียม กรรมกำร 
 ๘๔. นำงสำวรัตยำ ช่อมำลำ กรรมกำร 
 ๘๕. นำยวชัระ เกตุจีน กรรมกำร 
 ๘๖. นำงสำววลัญำ ดำแหม็ง กรรมกำร 
 ๘๗. นำงสำววินัย นำคสุวรรณ์ กรรมกำร 
 ๘๘. นำงสำววิมลพรรณ จันทศร กรรมกำร 
 ๘๙. นำงสำวศศิพร เมธีกุล กรรมกำร 
 ๙o. นำงสำวสังวำลย์ จันทร์ด ำ กรรมกำร 
 ๙๑. นำยสิทธิชัย รีสันเทียะ กรรมกำร 
 ๙๒. นำงสำวสิริพร ธิตโิชติรส กรรมกำร 
 ๙๓. นำงสำวสชุีรำ รัตนรมย์ กรรมกำร 
 ๙๔. นำงสุดใจ ปั่นฟัก กรรมกำร 
 ๙๕. นำงสำวสุทธินันท์ โคนพันธ์ กรรมกำร 
 ๙๖. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงสุภัคกำญจ์ แก้วแกมเกษ กรรมกำร 
 ๙๗. นำงสำวอชิรฌำณ์ อนันตกูล กรรมกำร 
 ๙๘. นำงสำวอุบล เย็นรักษำ กรรมกำร 
 ๙๙. นำงสำวอโณทัย พรมเกตุ กรรมกำร 
๑oo. นำงเครือมำศ เพ็ชรบุรี กรรมกำร 
๑o๑. นำงสำวเนตรนภำ ช ำปฏิ กรรมกำร 
๑o๒. นำงสำวเสำวนีย์ ค ำลออ กรรมกำร 
๑o๓. นำงสำวเอมรัตน์ สังข์นวม กรรมกำร 
๑o๔. นำงแธตเชอร์ สุริยัง กรรมกำร 
๑o๕. นำยโกมินทร์ ขันธิรัตน์ กรรมกำร 
๑o๖. นำยไพบูลย์ บุญล้อม กรรมกำร 
๑o๗. นำยจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ กรรมกำร 
๑o๘. นำยเอกวุฒิ ด่ำนอรุณ กรรมกำร 
๑o๙. นำงสำวธัญพิชชำ ผลเจริญ กรรมกำร 
๑๑o. นำยวรภพ วิวัฒนวำนิช กรรมกำร 
๑๑๑. นำงสำวกุญญำดำ เนื่องจ ำนงค์ กรรมกำร 

                 

                                                                                                   ๑๑๒. นำงสำวชุติกำญจน์... 
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๑๑๒. นำงสำวชุติกำญจน์ จิตสุวรรณ กรรมกำร 
๑๑๓. นำงสำวพิมประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 
๑๑๔. นำงสำวภำวินี เกตุพันธ์ กรรมกำร 
๑๑๕. นำยกิติพศ ทูปิยะ กรรมกำร 
๑๑๖. นำยกสโมสรนิสิต ทุกคณะ/วิทยำลัย/โครงกำรจัดตั้ง กรรมกำร 
๑๑๗. นำยธนชำติ อินปุรณ กรรมกำร 
๑๑๘. นำยธวัชชัย มำด ี กรรมกำร 
๑๑๙. เภสชักรหญิงชฎำพร พรมปัญญำ กรรมกำร 
๑๒o. คณะกรรมกำรสภำนิสิต จ ำนวน ๒๑ คน กรรมกำร 
๑๒๑. คณะกรรมกำรบริหำรองค์กำรนิสิต จ ำนวน ๒๑ คน กรรมกำร 
๑๒๒. นำงสำวกนกนำถ อินต๊ะบูรณ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๑๒๓. นำยมำนพ น้ ำทรัพย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒๔. นำงสำวสุดำพิม สำระกุล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒๕. นำยแมน แสงอุทัย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

                   มีหน้าที่   จดันิสิตและนักเรียนตั้งแถวรับและส่งเสด็จฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในวันพิธีพระรำชทำน 
ปริญญำบัตร (วันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒) 
  
           ๓. คณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิต 
               ๓.๑ คณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตประจ าคณะ/วิทยาลัย     
                   ๓.๑.๑ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว  

       ๑. นำงสำวธินิกำนต์ สังข์สุวรรณ ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. นำงสำวกรวิภำ เทียนภำสกร อนุกรรมกำร 
       ๓. นำงสำวกัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่ อนุกรรมกำร 
       ๔. นำยกำรุณ สุขสองห้อง อนุกรรมกำร 
       ๕. นำยกิตติภัทท์ ปรีดำธรรม อนุกรรมกำร 
       ๖. นำงสำวจำรุพร ตั้งพัฒนกิจ อนุกรรมกำร 
       ๗. นำงสำวจิตรลดำ ปิ่นทอง อนุกรรมกำร 
       ๘. นำงสำวจิรำภำ พึ่งบำงกรวย อนุกรรมกำร 
       ๙. นำงสำวชนำนันท์ เดชำดิลก อนุกรรมกำร 
     ๑o. นำงชลำภรณ์ ยูน อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำวชวนำ อังคนุรักษ์พันธุ์ อนุกรรมกำร 
     ๑๒. นำงสำวณฤดี พรหมสุวรรณ อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงณัฎฐกำนต์ พฤกษ์สรนันทน์ อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำงสำวดวงกมล นีรพัฒนกุล อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                      ๑๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์... 
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     ๑๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนภณ นิธิเชำวกุล อนุกรรมกำร 
     ๑๖. นำยธีระชินภัทร รำมเดชะ อนุกรรมกำร 
     ๑๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นฤมล ชูชินปรำกำร อนุกรรมกำร 
     ๑๘. นำงสำวปนัดดำ จั่นเพชร อนุกรรมกำร 
     ๑๙. นำงสำวปุณณภำ สอนดำ อนุกรรมกำร 
     ๒o. นำงสำวพรชนก อจลบุญ อนุกรรมกำร 
     ๒๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรรณี พิมำพันธุ์ศรี อนุกรรมกำร 
     ๒๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรรัตน์ แสดงหำญ อนุกรรมกำร 
     ๒๓. นำยรำเมศวร์ สดใส อนุกรรมกำร 
     ๒๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วรรณภำ ลือกิตินันท์ อนุกรรมกำร 
     ๒๕. นำงสำววรรณวชินี ถนอมชำติ อนุกรรมกำร 
     ๒๖. นำยวัชรพงศ์ คุณปลื้ม อนุกรรมกำร 
     ๒๗. นำงสำวศรัญยำ แสงลิ้มสุวรรณ อนุกรรมกำร 
     ๒๘. นำงสำวศิรดำ จำรุตกำนนท์ อนุกรรมกำร 
     ๒๙. นำงสำวศิริวรรณ ภญิโญสิริพันธุ์ อนุกรรมกำร 
     ๓o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมบัติ ธ ำรงสินถำวร อนุกรรมกำร 
     ๓๑. นำยสรศักดิ์ เทพสถิตย์ศิลป์ อนุกรรมกำร 
     ๓๒. นำยสำนนท์ อนันทำนนท์     อนุกรรมกำร 
     ๓๓. รองศำสตรำจำรย์สุขุมำลย์ ช ำนิจ   อนุกรรมกำร 
     ๓๔. นำงสำวอรุณรุ่ง เอื้ออำรีสุขสกุล อนุกรรมกำร 
     ๓๕. นำงสำวเนตรดำว ชยัเขต อนุกรรมกำร 
     ๓๖. นำงสำวเพชรรัตน์ วริิยะสืบพงศ์ อนุกรรมกำร 
     ๓๗. นำงอำรีรัตน์ ลีฬหะพันธุ์   อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๒ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
     ๑. นำงสำวพลอยชนก ปทุมำนนท์ ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำงจุฬำลักษณ์ เทียนรุ่งรัศมี อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวชนัญญำ มำพุทธ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวนุชชุดำ มำรยำท อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวพรรณภัทร อินทฤทธิ์ อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำววรัมพำ สุวรรณรัตน์ อนุกรรมกำร 
     ๗. นำยสถำพร บัวธรำ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวสิริกุล กวมทรัพย์ อนุกรรมกำร 

                        ๓.๑.๓ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะเทคโนโลยีทำงทะเล 
      ๑. นำยบัญชำ นิลเกิด ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. นำงภควรรณ เศรษฐมงคล อนุกรรมกำร 
      ๓. นำยวโิรจน์ ละอองมณี อนุกรรมกำร 
      ๔. นำงเพ็ญจันทร์ ละอองมณี อนุกรรมกำร 

                  
                                                                                                   ๓.๑.๔ คณะอนุกรรมกำร… 
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                  ๓.๑.๔ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะแพทยศำสตร์  
      ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ลักษณำพร กรุงไกรเพชร ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. นำงสำวนงนุช สลับศรี อนุกรรมกำร 
      ๓. นำยสรำวุฒิ พลธรรม อนุกรรมกำร 
      ๔. นำงสำวอุมำพร คงฤทธิ์ อนุกรรมกำร 

                  ๓.๑.๕ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ 
      ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภทัรำพร สร้อยทอง ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. นำงสำวกรรณิกำร์ วรรณทวี อนุกรรมกำร 
      ๓. นำยกฤษณะ อิ่มสวำสดิ์ อนุกรรมกำร 
      ๔. นำงสำวกิตติยำ เพชรดี อนุกรรมกำร 
      ๕. ว่ำที่ร้อยโทจิรเมธ จุลวิเชียร อนุกรรมกำร 
      ๖. นำยชำญวิทย์ เร่งพัฒนพิบูล อนุกรรมกำร 
      ๗. นำยดำวุฒิ กำลำเอส อนุกรรมกำร 
      ๘. นำยธนำกร เพ็งผ่อง อนุกรรมกำร 
      ๙. นำงสำวธนิษตำ ไทยเกิดศรี อนุกรรมกำร 
     ๑o. นำงสำวนฤดี บุญถนอม อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำวนฤมล อินทรวิเชียร อนุกรรมกำร 
     ๑๒. นำยปรีชำ บุญขำว อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงสำวพิชิตพร ผลเกิดดี อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำยภำณุพงศ์ บรรเทำทุกข์ อนุกรรมกำร 
     ๑๕. นำงสำวภำสิร ียงศิริ อนุกรรมกำร 
     ๑๖. นำงสำวมินทร์ลดำ รัตนกุล อนุกรรมกำร 
     ๑๗. นำงวรัญญำ ชนะสงครำม อนุกรรมกำร 
     ๑๘. นำงสำววชัรำ นำวีพงษ์ผจญ อนุกรรมกำร 
     ๑๙. นำงสำววัลยล์ิดำ ไข่มุกข์ อนุกรรมกำร 
     ๒o. นำงสำววิชชุลดำ หนเูสริม อนุกรรมกำร 
     ๒๑. นำงสำวสัมปตี สงวนพวก อนุกรรมกำร 
     ๒๒. นำงสำวสุจินตนำ ชมภูศรี อนุกรรมกำร 
     ๒๓. นำงสำวสุพิชชำ เสมอกิจ อนุกรรมกำร 
     ๒๔. นำยอรรถวุฒิ นำรถกุลพัฒน์ อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๖ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
     ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กนกพร ศรีญำณลักษณ์ อนุกรรมกำร 
     ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กมลชนก เศรษฐบุตร อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวกรรณิกำ โสนำพูน อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวชนิกำนต์ กู้เกียรติ อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                          ๖. รองศำสตรำจำรย์... 
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     ๖. รองศำสตรำจำรย์ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ อนุกรรมกำร 
     ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชิตำภำ สุขพล ำ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวญำธิดำ บุญญำ อนุกรรมกำร 
     ๙. นำยณัฐภัทร พัฒนำ อนุกรรมกำร 
    ๑o. นำงสำวณัฐวรรณ สินำโรจน์ อนุกรรมกำร 
    ๑๑. นำงสำวดวงเดือน แซ่ตัง อนุกรรมกำร 
    ๑๒. นำงสำวตวงทอง สรประเสริฐ อนุกรรมกำร 
    ๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธัญญำรัตน์ สงวนศรี อนุกรรมกำร 
    ๑๔. นำยปฐมพงศ์ มงคลพรไพโรจน์ อนุกรรมกำร 
    ๑๕. นำงสำวปรียำนุช วรวกิโฆษิต อนุกรรมกำร 
    ๑๖. นำงสำวปวันรัตน์ แตงจุ้ย อนุกรรมกำร 
    ๑๗. นำงปวีณำ แจ้งประจักษ์ อนุกรรมกำร 
    ๑๘. นำงสำวปำจรีย์ สุขำภิรมย์ อนุกรรมกำร 
    ๑๙. นำงปำจำรีย์ ปุรินทวรกุล อนุกรรมกำร 
    ๒o. นำงสำวพนุชดำ เจริญชัย อนุกรรมกำร 
    ๒๑. นำงพรทิพย์ พันธุ์ยุรำ อนุกรรมกำร 
    ๒๒. นำงพรรณพิลำศ กุลดิลก อนุกรรมกำร 
    ๒๓. นำงสำวพรรณิภำ อนุรักษำกรกุล อนุกรรมกำร 
    ๒๔. นำงสำวภัทรำ หิรัญรตันพงศ์ อนุกรรมกำร 
    ๒๕. รองศำสตรำจำรย์ภำคภูมิ ใจมีอำรี อนุกรรมกำร 
    ๒๖. นำงสำวภูมรินทร์ ภิรมย์เลิศอมร อนุกรรมกำร 
    ๒๗. นำงรจนำ ประสำนพำนิช อนุกรรมกำร 
    ๒๘. นำงรุ่งนิภำ เหลียง อนุกรรมกำร 
    ๒๙. นำงสำววันวสิำข์ กูลภัทรนิรันดร์ อนุกรรมกำร 
    ๓o. นำยวิชัย แย้มหลั่งทรัพย์ อนุกรรมกำร 
    ๓๑. นำงสำววีรำภรณ์ คำมีศักดิ์ อนุกรรมกำร 
    ๓๒. นำงสำวศริญญำ ขวัญทอง อนุกรรมกำร 
    ๓๓. นำยศักดินำ บุญเปี่ยม อนุกรรมกำร 
    ๓๔. นำงสำวศิริวรรณ สมนึก อนุกรรมกำร 
    ๓๕. นำงสมฤทัย ธีรเรืองสิริ อนุกรรมกำร 
    ๓๖. นำงสำวสุธิดำ ชโินดม อนุกรรมกำร 
    ๓๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุเนตร สุวรรณละออง อนุกรรมกำร 
    ๓๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัครำ ธรรมมำสถิตย์กุล อนุกรรมกำร 
    ๓๙. นำงสำวอ ำพิกำ สวัสดิ์วงศ ์ อนุกรรมกำร 
    ๔o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                              ๔๑. นำยเจตน…์ 
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    ๔๑. นำยเจตน์ ตันติวณิชชำนนท์ อนุกรรมกำร 
    ๔๒. นำยเรืองวิทย์ ลิ่มปนำท อนุกรรมกำร 
    ๔๓. นำยโสภณ สมรรถวิทยำเวช อนุกรรมกำร 

                  ๓.๑.๗ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ 
      ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธรีะ กุลสวัสดิ์ ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. นำงสำวกัญญำภัค อยู่เมือง อนุกรรมกำร 
      ๓. นำงกำณติมำ พงษ์นัยรัตน์ อนุกรรมกำร 
      ๔. นำงสำวกุลญำดำ เนื่องจ ำนงค์ อนุกรรมกำร 
      ๕. นำงสำวขวัญตำ เบ็ญจะขันธ์ อนุกรรมกำร 
      ๖. นำยค ำนึง พลำนนท์ อนุกรรมกำร 
      ๗. นำงสำวจันทนี นำคเจริญวำรี อนุกรรมกำร 
      ๘. นำงสำวจิดำภำ พรยิ่ง อนุกรรมกำร 
      ๙. นำยจิรวธั ศิริศักดิ์สมบูรณ์ อนุกรรมกำร 
     ๑o. นำงสำวจุฑำมำศ พรหมอินทร์ อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำยจุลดนัย จงกลำง อนุกรรมกำร 
     ๑๒. นำงสำวชญำภำ เรียบเรียง อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงสำวชยำภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำยชัยณรงค์ เครือนวน อนุกรรมกำร 
     ๑๕. นำงชิตำพร พิศลยบุตร โต๊ะวิเศษกุล อนุกรรมกำร 
     ๑๖. นำงสำวฌญำพัทร์ ธัญญกิจ อนุกรรมกำร 
     ๑๗. นำงสำวณปภำ จิรมงคลเลิศ อนุกรรมกำร 
     ๑๘. นำยณัฐวัฒน์ กฤตยำนวัช อนุกรรมกำร 
     ๑๙. นำยดุสิต รัฐศีล อนุกรรมกำร 
     ๒o. นำยธัช ขันธประสิทธิ์ อนุกรรมกำร 
     ๒๑. นำงสำวธัญพิชชำ สำมำรถ อนุกรรมกำร 
     ๒๒. นำงสำวธำรทิพย์ ภวะวิภำต อนุกรรมกำร 
     ๒๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธีรพงษ์ บัวหล้ำ อนุกรรมกำร 
     ๒๔. นำยธีระพงษ์ ภูริปำณิก อนุกรรมกำร 
     ๒๕. นำงสำวนุชจรินทร์ วรรณพงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๒๖. นำงสำวปณิตำ แฉ่งสงวน อนุกรรมกำร 
     ๒๗. นำงสำวปนัดดำ แฉ่งสงวน อนุกรรมกำร 
     ๒๘. นำงสำวประภำศรี ถนอมจิตร์ อนุกรรมกำร 
     ๒๙. พันต ำรวจโทประลอง ศิริภูล อนุกรรมกำร 
     ๓o. นำงสำวปริยำภัทร กันกำ อนุกรรมกำร 
     ๓๑. นำงสำวปำริฉัตร ป้องโล่ห์ อนุกรรมกำร 
     ๓๒. นำยปิยะ นำควัชระ อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                        ๓๓. นำงสำวพัชรำภำ... 
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     ๓๓. นำงสำวพัชรำภำ ตันตรำจิน อนุกรรมกำร 
     ๓๔. นำงสำวพัณณ์อร เภำเจริญ อนุกรรมกำร 
     ๓๕. นำงสำวพิมพ์กมล กองโภค อนุกรรมกำร 
     ๓๖. นำงสำวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ อนุกรรมกำร 
     ๓๗. ว่ำที่ร้อยตรีพุฒิธร สวำสนำ อนุกรรมกำร 
     ๓๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภัทรพงษ์ รัตนเสวี อนุกรรมกำร 
     ๓๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภัทรมน สำตรักษ์ อนุกรรมกำร 
     ๔o. นำงสำวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน อนุกรรมกำร 
     ๔๑. นำงสำวภำรดี ปลื้มโกศล อนุกรรมกำร 
     ๔๒. นำงสำวมุกกระจ่ำง จรณี อนุกรรมกำร 
     ๔๓. นำยยศพล จิระวุฒิ อนุกรรมกำร 
     ๔๔. นำงสำวรัชนี แตงอ่อน อนุกรรมกำร 
     ๔๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์รุ้งนภำ ยรรยงเกษมสุข อนุกรรมกำร 
     ๔๖. นำงสำววรำภรณ์ ช่วยประคอง อนุกรรมกำร 
     ๔๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิเชียร ตันศิริคงคล อนุกรรมกำร 
     ๔๘. นำยวีระ หวังสัจจะโชค อนุกรรมกำร 
     ๔๙. นำงศญำพัฒน์ กิตติสำรวัณโณ อนุกรรมกำร 
     ๕o. นำยศิริศักดิ์ จึงถำวรรณ อนุกรรมกำร 
     ๕๑. นำยสกฤติ อิสริยำนนท์ อนุกรรมกำร 
     ๕๒. นำยสมคิด เพชรประเสริฐ อนุกรรมกำร 
     ๕๓. นำยสรชัย ศรีนิศำนต์สกุล อนุกรรมกำร 
     ๕๔. นำงสำวสิริลักษณ์ รัตน์วิทยำกรณ์ อนุกรรมกำร 
     ๕๕. นำงสำวสุทธำทิพย์ จับใจเหมำะ อนุกรรมกำร 
     ๕๖. รองศำสตรำจำรย์สุพจน์ บุญวิเศษ อนุกรรมกำร 
     ๕๗. นำยสุพัชชัย โรจนศิริพงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๕๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อนุรัตน์ อนันทนำธร อนุกรรมกำร 
     ๕๙. นำงอมรทิพย์ อมรำภิบำล อนุกรรมกำร 
     ๖o. นำงอรพร สดใส อนุกรรมกำร 
     ๖๑. นำงสำวอรรัมภำ ไวยมุกข์ อนุกรรมกำร 
     ๖๒. นำยอิทธิ เอี่ยมลักษณะชัย อนุกรรมกำร 
     ๖๓. นำยเจนวิทย์ นวลแสง อนุกรรมกำร 
     ๖๔. นำงสำวเมทินำ อิสริยำนนท์ อนุกรรมกำร 
     ๖๕. นำงสำวโชติสำ ขำวสนิท อนุกรรมกำร 
     ๖๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไวพจน์ กุลำชัย อนุกรรมกำร 
     ๖๗. นำงสำวรุจิเรศ เรืองสวัสดิ ์ อนุกรรมกำร 
     ๖๘. นำยธีรวฒัน์ ฉันทโสภณ อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                               ๖๙. นำยบูรพำ... 
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     ๖๙. นำยบูรพำ แก้วแหวน อนุกรรมกำร 
     ๗o. นำงสำวนิภำ อิศรำนันทศิริ อนุกรรมกำร 

                   ๓.๑.๘ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะวิทยำศำสตร์ 
       ๑. นำงปริยำ ปะบุญเรือง ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. นำงสำวนันทิกำนต์ มงคลนรกิจ อนุกรรมกำร 
       ๓. นำงสำวนิสำนำรถ กระแสร์ชล อนุกรรมกำร 
       ๔. นำยภำณุพงศ์ บุญเพียร อนุกรรมกำร 
       ๕. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วชิมณี ยืนยงพุทธกำล อนุกรรมกำร 
       ๖. นำยศุภกิจ ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมกำร 
       ๗. นำยสลลิ ชั้นโรจน์ อนุกรรมกำร 
       ๘. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สวำมินี ธีระวุฒิ อนุกรรมกำร 
       ๙. นำงสำวจินต์จุฑำ โอวกุสุมสิริสกุล อนุกรรมกำร 
     ๑o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนวัฒน์ ตันติวรำนุรักษ์ อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำวชนำภำ ล้วนรัตน์ อนุกรรมกำร 
     ๑๒. นำยชัชวิน เพชรเลิศ อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงสำวธำรำรัตน์ โนจิตร อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำงปิยะพร ณ หนองคำย อนุกรรมกำร 
     ๑๕. นำงสำวผำณตำ เอี้ยวซิโป อนุกรรมกำร 
     ๑๖. นำยพงศ์พันธ์ รุ่งขจรชัย อนุกรรมกำร 
     ๑๗. นำงพัชรี วงษ์เกษม อนุกรรมกำร 
     ๑๘. นำยภัทรำวุธ ไทยพิชิตบูรพำ อนุกรรมกำร 
     ๑๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยุภำพร สมีน้อย อนุกรรมกำร 
     ๒o. นำยรัฐกำล จันทรศร อนุกรรมกำร 
     ๒๑. นำงสำวศรัณยำ ภู่วนิช อนุกรรมกำร 
     ๒๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุดสำยชล หอมทอง อนุกรรมกำร 
     ๒๓. นำยอนันต์ อธิพรชัย อนุกรรมกำร 
     ๒๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อุมำพร ทำไธสง อนุกรรมกำร 
     ๒๕. นำงสำวเกศวลี อุดมเวช อนุกรรมกำร 
     ๒๖. นำยเดชชำติ สำมำรถ อนุกรรมกำร 
     ๒๗. นำงสำวเบญจวรรณ ชิวปรีชำ อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๙ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ 
     ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวนิภำพร จั่นแพ อนุกรรมกำร 
     ๓. นำยพรพจน์ ไชยนอก อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยอัตถสิทธิ์ ไชยณรงค์ อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวกมลมำลย์ พลโยธำ อนุกรรมกำร 

 

                                                                                                               ๖. นำยฉัตรกมล… 
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     ๖. นำยฉัตรกมล สิงห์น้อย อนุกรรมกำร 
     ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนิดำ จุลวนิชย์พงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงนันทวรรณ บ ำรุงเอี่ยมปัญญำ อนุกรรมกำร 
     ๙. นำยนำคิน ค ำศรี อนุกรรมกำร  
   ๑o. นำยปัญญำ อินทเจริญ อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำงสำวพรรณปพร ศรีเจริญ อนุกรรมกำร 
   ๑๒. นำยรังสฤษฏ์ จ ำเริญ อนุกรรมกำร 
   ๑๓. นำงสำววนิษำ ศรีรอบรู้         อนุกรรมกำร 
   ๑๔. นำงสำววัชชริน ผดุงรชัดำกิจ อนุกรรมกำร 
   ๑๕. นำงสำวสมพร ส่งตระกูล อนุกรรมกำร 
   ๑๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุกัญญำ เจริญวัฒนะ อนุกรรมกำร 
   ๑๗. นำยอัฐพร โสวัตร์ อนุกรรมกำร 
   ๑๘. นำยไพโรจน์ สว่ำงไพร อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๑๐ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์    
     ๑. นำงสำวศรัญญำ ยิ้มย่อง ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำยจักรพันธ์ นำน่วม อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวญำณิน พัดโสภำ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวธนพร ค ำวรรณ์ อนุกรรมกำร 
     ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนัฎฐ์ตฤณ บุนนำค        อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวนงนุช ศรีสุข        อนุกรรมกำร 
     ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นิรุษำ ศิริวริษกุล อนุกรรมกำร 
     ๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรียำวดี ผลเอนก อนุกรรมกำร 
     ๙. นำยพงช์ศนัญ ชำญชัยชิณวรฒ์ อนุกรรมกำร 
    ๑o. นำงสำวพรรณธร ครุธเนตร อนุกรรมกำร 
    ๑๑. นำงสำวพัชรวดี พูลส ำรำญ อนุกรรมกำร 
    ๑๒. นำยพีรเดช คุ้มวงศ์ไทย อนุกรรมกำร 
    ๑๓. นำยยิ่งยศ ศรีบุญเรือง อนุกรรมกำร 
    ๑๔. นำยลิขิต น้อยจ่ำยสิน อนุกรรมกำร 
    ๑๕. นำยวชิร ใจภักดี อนุกรรมกำร 
    ๑๖. นำงสำวศศิประภำ ครองแดง อนุกรรมกำร 
    ๑๗. นำงสำวศิริประภำ แจ้งกรณ์ อนุกรรมกำร 
    ๑๘. นำงสำลินี ศรีวงษ์ชัย อนุกรรมกำร 
    ๑๙. นำงสำวสิรินำรี เงินเจริญ อนุกรรมกำร 
    ๒o. นำงสำวอรณิชำ บุตรพรหม อนุกรรมกำร 
    ๒๑. นำยอรรถพล ศรีประดิษฐ์ อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                           ๒๒. นำยอัครกิตติ์… 
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    ๒๒. นำยอัครกิตติ์ พัฒนสัมพันธ์ อนุกรรมกำร 
    ๒๓. นำงสำวเบญญำดำ กระจ่ำงแจ้ง อนุกรรมกำร 
    ๒๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เพชรรัตน์ รัตนวงษ์ อนุกรรมกำร 
    ๒๕. นำยเสริมสิทธิ์ สร้อยสอดศรี อนุกรรมกำร 
    ๒๖. นิสิตช่วยงำน  ๒๐ คน อนุกรรมกำร 

                ๓.๑.๑๑ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะศิลปกรรมศำสตร์ 
      ๑. นำงสำวกัลยำณี เผือกน ำผล อนุกรรมกำร 
      ๒. นำงสำวกุลชำณัช เตมิประยูร อนุกรรมกำร 
      ๓. นำยธนำกรณ์ อุดมศรี อนุกรรมกำร 
      ๔. นำยนัตพล ถ้ ำมณี อนุกรรมกำร 
      ๕. นำยบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย อนุกรรมกำร 
      ๖. นำยบุญชู บุญลิขิตศิริ อนุกรรมกำร 
      ๗. นำงสำวฝนทิพย์ รังสิตสวัสดิ์ อนุกรรมกำร 
      ๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภำนุ สรวยสุวรรณ อนุกรรมกำร 
      ๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภำสกร แสงสว่ำง อนุกรรมกำร 
     ๑o. นำงสำวภูวษำ เรืองชีวิน อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำงสำวรสำ สุนทรำยุทธ อนุกรรมกำร 
     ๑๒. นำงสำววรรณวรำงค ์เล็กอุทัย อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงสำวศุภรำ อรุณศรีมรกต อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำยศุภฤกษ์ คณิตวรำนันท์ อนุกรรมกำร 
     ๑๕. นำยอธิวุธ งำมนิสัย อนุกรรมกำร 
     ๑๖. นำยโกวิทย์ ทะลิ อนุกรรมกำร 
     ๑๗. Miss. seo Miyong อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๑๒ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะศึกษำศำสตร์ 
       ๑. นำงสำวกมลวรรณ พลรักดี อนุกรรมกำร 
       ๒. นำยคงรัฐ นวลแปง          อนุกรรมกำร 
       ๓. นำยณฐำภพ สมคิด อนุกรรมกำร 
       ๔. นำงสำวธนภร อินต๊ะสิน          อนุกรรมกำร 
       ๕. นำยธนำวุฒิ ลำตวงษ์ อนุกรรมกำร 
       ๖. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นพมณี เชื้อวัชรินทร์ อนุกรรมกำร 
       ๗. นำยประชำ อินัง อนุกรรมกำร 
       ๘. นำงสำวปรัชนันท์ เจริญอำภรณ์วัฒนำ อนุกรรมกำร 
       ๙. นำยปำนเพชร ร่มไทร อนุกรรมกำร 
     ๑o. นำงสำวภัคณัฏฐ์ สมพงษ์ธรรม อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำยระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                              ๑๒. นำยวรวฒุิ... 
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     ๑๒. นำยวรวฒุิ เพ็งพันธ์ อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงสำววัฒนพร จตรุำนนท์ อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำยวีระพันธ์ พำนิชย์ อนุกรรมกำร 
     ๑๕. นำงสำวศศิชญำ แก่นสำร อนุกรรมกำร 
     ๑๖. นำงสมศิริ สิงห์ลพ อนุกรรมกำร 
     ๑๗. นำยสรพงษ์ เจริญกฤตยำวุฒิ อนุกรรมกำร 
     ๑๘. นำงสำวสุกัลยำ สุเฌอ อนุกรรมกำร 
     ๑๙. นำงสำวสุทธำภำ โชติประดิษฐ์ อนุกรรมกำร 
     ๒o. รองศำสตรำจำรย์สุเมธ งำมกนก อนุกรรมกำร 
     ๒๑. นำยอำจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ อนุกรรมกำร 
     ๒๒. นำงอำพันธ์ชนิต เจนจิต อนุกรรมกำร 
     ๒๓. นำงสำวเกศรำ น้อยมำนพ อนุกรรมกำร 
     ๒๔. นำยเกษมสันต์ พำนิชเจริญ อนุกรรมกำร 
     ๒๕. นำยเด่นชัย ปรำบจนัดี อนุกรรมกำร 
     ๒๖. รองศำสตรำจำรย์เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร อนุกรรมกำร 
     ๒๗. นำงสำวโสภี ชำญเชงิยุทธชัย อนุกรรมกำร 
     ๒๘. นำงสำวกิตติมำ พันธุ์พฤกษำ อนุกรรมกำร 
     ๒๙. นำงสำวพรรณวลัย เกวะระ อนุกรรมกำร 
     ๓o. นำงสำวภัทรภร ชัยประเสริฐ อนุกรรมกำร 
     ๓๑. นำยเมธี ธรรมวัฒนำ อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๑๓ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์  
       ๑. นำงสำวรจฤดี โชติกำวินทร์ ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. นำงสำวณัฏฐ์พิชำ อดุมศักดิ์สกุล                   อนุกรรมกำร 
       ๓. นำยนรินทร์ กระจำยกลำง  อนุกรรมกำร 
       ๔. นำงสำวพิจิตรำ ปฏพัิตร           อนุกรรมกำร 
       ๕. นำงสำวภำวิณี เกตุพันธ์ อนุกรรมกำร 
       ๖. นำงสำววัชรำภรณ์ นพเก้ำ อนุกรรมกำร 
       ๗. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ศักดิ์สิทธิ์ กุลวงษ์ อนุกรรมกำร 
       ๘. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ศิริพร จันทร์ฉำย อนุกรรมกำร 
       ๙. นำงสำวเกศดำว เนินหำด อนุกรรมกำร 
     ๑๐. ว่ำที่เรือตรีเดชิษฐ์ นุ่มมีชัย อนุกรรมกำร 
     ๑๑. นำงเวสำรัช จันทร์ใหม่ อนุกรรมกำร 
     ๑๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เสำวนีย์ ทองนพคุณ อนุกรรมกำร 
     ๑๓. นำงจุฑำมำศ สำยศักดิ์ อนุกรรมกำร 
     ๑๔. นำยชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์ อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                        ๑๕. นำงสำวญำณิน... 
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     ๑๕. นำงสำวญำณิน ศรีวิลำศ อนุกรรมกำร 
     ๑๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ดนัย บวรเกียรติกุล อนุกรรมกำร 
     ๑๗. นำงสำวนงครำญ พูลหวัง อนุกรรมกำร 
     ๑๘. รองศำสตรำจำรย์นันทพร ภัทรพุทธ อนุกรรมกำร 
     ๑๙. นำงสำวนิภำ มหำรัชพงศ์ อนุกรรมกำร 
     ๒o. นำงสำวปำจรีย์ อับดุลลำกำซิม อนุกรรมกำร 
     ๒๑. นำงพัชนำ ใจดี อนุกรรมกำร 
     ๒๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภำรดี อำษำ อนุกรรมกำร 
     ๒๓. นำงสำวมนัสนันท์ พิบำลวงค์ อนุกรรมกำร 
     ๒๔. นำยศรัณยู รพีอำภำกุล อนุกรรมกำร 
     ๒๕. นำงสำวศิวำนิตย์ ทองค ำดี อนุกรรมกำร 
     ๒๖. นำงศุภำงค์ ประเสริฐลำภ อนุกรรมกำร 
     ๒๗. นำงสำวสุนิศำ แสงจนัทร์ อนุกรรมกำร 
     ๒๘. นำงสำวอดิษำ บุตรแสนโคตร อนุกรรมกำร 
     ๒๙. นำงสำวอิงฟ้ำ สุนทรำวิรัตน์ อนุกรรมกำร 
     ๓o. นำงสำวเสำวนีย์ วรรณประดิษฐ์ อนุกรรมกำร 
     ๓๑. นำยเอกลักษณ์ จุ่นเจริญ อนุกรรมกำร 
     ๓๒. นำงสำวโชติกำ แสนทำยก อนุกรรมกำร 
     ๓๓. คณะกรรมกำรสโมสรนิสิตคณะสำธำรณสุขศำสตร์ ๒๐ คน อนุกรรมกำร 
     ๓๔. นิสิตชว่ยงำน(นิสิตต้นแบบ)  ๒๐ คน อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๑๔ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะอัญมณี  
       ๑. นำยสหรฐั ณ น่ำน ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. นำงสำวนันทรัตน์ บนุนำค อนุกรรมกำร 
       ๓. นำงสำวปริญญำ ชินดุษฎีกุล                                              อนุกรรมกำร 
       ๔. ว่ำที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ยิ่งสง่ำ   อนุกรรมกำร 

                 ๓.๑.๑๕ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร   
       ๑. นำยสิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช ประธำนอนุกรรมกำร 
       ๒. นำยประทีป อูปแก้ว          อนุกรรมกำร 
       ๓. นำงสำวศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์          อนุกรรมกำร 
       ๔. นำงสำวอรสุรำงค์ โสภิพันธ์                                        อนุกรรมกำร 
       ๕. นำงนิรำมัย ฝำงกระโทก อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๑๖ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ   
     ๑. นำยชิตพล ชัยมะดัน                    ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำยกฤษฎำ นันทเพ็ชร                    อนุกรรมกำร 
     ๓. นำยกล้ำณรงค์ ค ำโสภำ                                                  อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                          ๔. นำงสำวกำญจนำ… 
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     ๔. นำงสำวกำญจนำ บุญยัง อนุกรรมกำร 
     ๕. นำยกิจฐเชต ไกรวำส อนุกรรมกำร 
     ๖. นำยจักรกฤษณ์ เรืองเวช อนุกรรมกำร 
     ๗. นำยจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ ์ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวจีรวรรณ จันทรำ อนุกรรมกำร 
     ๙. นำงสำวตวงพร รุ่งเรืองศรี อนุกรรมกำร 
   ๑o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนวัฒน์ พิมลจินดำ อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำยปตนพรรชญ์ แพทย์ชัยวงษ์ อนุกรรมกำร 
   ๑๒. รองศำสตรำจำรย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต อนุกรรมกำร 
   ๑๓. นำยพรเทพ นำมกร อนุกรรมกำร 
   ๑๔. นำยพิพัฒน์ เรืองชัยศิรเวทย์ อนุกรรมกำร 
   ๑๕. นำยลือชัย วงษ์ทอง อนุกรรมกำร 
   ๑๖. นำงสำววิมลรัตน์ เจรญิ อนุกรรมกำร 
   ๑๗. นำงสมคิด วิบูลย์ปิ่น อนุกรรมกำร 
   ๑๘. นำงสำวสุปรำณี ธรรมพิทักษ์ อนุกรรมกำร 
   ๑๙. นำงสำวอำรยำ ธนำรักษ์ อนุกรรมกำร 
   ๒o. นำงสำวอุษณำกร ทำวะรมย์ อนุกรรมกำร 
   ๒๑. นำงอโณทัย เฟื่องลักษณะกุล อนุกรรมกำร 
   ๒๒. นำยเกริกเกียรติ แก้วมณี อนุกรรมกำร 
   ๒๓. นำยเขมพัชร์ จ ำนงวงษ ์ อนุกรรมกำร 
   ๒๔. นำงสำวเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ อนุกรรมกำร 
   ๒๕. นำยเสกสรร ทองค ำ อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๑๗ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติ    
     ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ รัศมีขวัญ ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวกรวิกำ สุภิษะ                     อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวกฤตอร จิววะสังข์ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ อนุกรรมกำร 
     ๕. นำยกำญจน์สิทธิ์ ชินะผำ อนุกรรมกำร 
     ๖. นำยกิจจำ ลำยระยะพงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๗. นำยกิติ พูนแสงศิริ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวจันทร์จิรำ สิรปิุญญโชติ อนุกรรมกำร 
     ๙. นำยชนินทร เชียงทอง อนุกรรมกำร 
   ๑o. นำยชยำนนทน์ ชูตำนนท์ อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำงสำวชลกำนต์ พันธุ์เรือง อนุกรรมกำร 
   ๑๒. นำงสำวชวีพร สังวำล อนุกรรมกำร 
   ๑๓. นำงสำวณัฐณิชำ ไพบูลย์โรจน์รุ่ง อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                           ๑๔. นำงสำวตวงพร… 
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   ๑๔. นำงสำวตวงพร พิณอุดม อนุกรรมกำร 
   ๑๕. นำงสำวทักษอร ศรีสังขจร อนุกรรมกำร 
   ๑๖. นำยธิติยุติ เนื่องจ ำนง อนุกรรมกำร 
   ๑๗. นำงสำวนิตยำ สุขส ำรำญ อนุกรรมกำร 
   ๑๘. นำยประสิทธิ์ชัย อักษรนิตย์ อนุกรรมกำร 
   ๑๙. นำยปริญญำ นำคปฐม อนุกรรมกำร 
   ๒o. นำงปิยฉัตร ศรีณรงค์ อนุกรรมกำร 
   ๒๑. นำงสำวปิยนุช ญำติบ ำรุง อนุกรรมกำร 
   ๒๒. นำงสำวภักฐ์สนัน ภู่ทมิพันธุ์ อนุกรรมกำร 
   ๒๓. นำงสำวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ อนุกรรมกำร 
   ๒๔. นำงสำวรุ่งนภำ ค ำอึง อนุกรรมกำร 
   ๒๕. นำงสำววรำภรณ์ ธีระศักดิ์ อนุกรรมกำร 
   ๒๖. นำยศิริพล แสงหิรัญ อนุกรรมกำร 
   ๒๗. นำงสำวศิวพร คุณภำพดีเลิศ อนุกรรมกำร 
   ๒๘. นำยสมพงษ์ เอ้ือเฟ้ือ อนุกรรมกำร 
   ๒๙. นำงสรภัคสรณ์ ฉัตรกมลทัศน์ อนุกรรมกำร 
   ๓o. นำยสำมำรถ ปลั่งประมูล อนุกรรมกำร 
   ๓๑. นำงสิรินทร เทพมังกร อนุกรรมกำร 
   ๓๒. นำยสุทธิจิตต์ รอดผัน อนุกรรมกำร 
   ๓๓. นำงสำวสุธำสินี ชยำงกูร ณ อยุธยำ อนุกรรมกำร 
   ๓๔. นำงสำวหทัยพัจณ์ พ่ึงพุ่มแก้ว อนุกรรมกำร 
   ๓๕. นำงสำวอนัตตำ โพธิ์อุปถัมภ์ อนุกรรมกำร 
   ๓๖. นำยอมร ปิยะนีรนำท อนุกรรมกำร 
   ๓๗. นำงสำวเกษมศรี อิทธิพงษ์ อนุกรรมกำร 
   ๓๘. นำงสำวเบญจวรรณ วธิูมำศ อนุกรรมกำร 
   ๓๙. นำงสำวเปขณำงค์ ยอดมณี อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๑๘ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยพำณิชยศำสตร์     
     ๑. นำงสำวชนิสรำ แก้วสวรรค์ ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำงกชพร นรมำตย์                      อนุกรรมกำร 
     ๓. นำยกฤษณ์กมล ตันวิบูลย์ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยจ ำนง หอมเจริญ   อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวฐำวรำงค์ ประเสริฐศรี อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวณัฐปภัสร์ พิมผม อนุกรรมกำร 
     ๗. นำงดวงกมล พำนทอง อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวทมำภรณ์ วิรณุรำช อนุกรรมกำร 
     ๙. นำงสำวทักษญำ สง่ำโยธิน อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                         ๑o. นำงสำวทิวำวรรณ... 
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    ๑o. นำงสำวทิวำวรรณ ศรีสวัสดิ์ อนุกรรมกำร 
    ๑๑. นำยธนยศ พุฒตำล อนุกรรมกำร 
    ๑๒. นำยธำนี ชำวคูเวียง อนุกรรมกำร 
    ๑๓. นำยธีทัต ตรีศิริโชต ิ อนุกรรมกำร 
    ๑๔. นำยนนท์ สหำยำ อนุกรรมกำร 
    ๑๕. นำยนุกูล ทองมำ อนุกรรมกำร 
    ๑๖. นำงสำวนุจรี ภำคำสตัย์ อนุกรรมกำร 
    ๑๗. นำยประกร เถกิงเกียรติ อนุกรรมกำร 
    ๑๘. นำยภควัฒน์ ผำสุก อนุกรรมกำร 
    ๑๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ยอดยิ่ง ธนทวี อนุกรรมกำร 
    ๒o. นำงสำวยุดำพงศ์ คงช่วย อนุกรรมกำร 
    ๒๑. นำงสำวยุพดี มณีรัตนำกรณ์ อนุกรรมกำร 
    ๒๒. นำงสำววรรณนภำ วงั อนุกรรมกำร 
    ๒๓. นำงสำววัชร ีก ำจัดโศรก อนุกรรมกำร 
    ๒๔. นำงสำววิภำวี ศรีวงศ์สุข                       อนุกรรมกำร 
    ๒๕. นำงสำววิไลลักษณ์ ค ำลอย อนุกรรมกำร 
    ๒๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศรัณยำ เลิศพุทธรักษ์           อนุกรรมกำร 
    ๒๗. นำยศรำยุทธ โชคชัยวรรัตน์ อนุกรรมกำร 
    ๒๘. นำงสำวศศิวิมล บุญเกำะ อนุกรรมกำร 
    ๒๙. นำยศักดิ์ชำย จันทร์เรือง อนุกรรมกำร 
    ๓o. นำงสำวศิริญญำ วิรุณรำช อนุกรรมกำร 
    ๓๑. นำยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสนิ อนุกรรมกำร 
    ๓๒. นำงสำวสำวิตรี ปิติรตัน์ อนุกรรมกำร 
    ๓๓. นำงสำวสิตำกำญจน์ วงษ์สุวรรณ์ อนุกรรมกำร 
    ๓๔. นำงสำวสุจิตรำ แท่นสัมฤทธิ์ อนุกรรมกำร 
    ๓๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุชนนี เมธิโยธิน อนุกรรมกำร 
    ๓๖. นำงสำวเอกกมล วัฒนกุล อนุกรรมกำร 
    ๓๗. นำงโสพิชำ เถกิงเกียรติ อนุกรรมกำร 
    ๓๘. นำยไพรินทร์ ทองภำพ อนุกรรมกำร 
    ๓๙. นำงเอ้ืองนภำ ก ำบุญเลิศ อนุกรรมกำร 
    ๔o. นำงสำวศิริญญำ โชคชัยวรรัตน ์ อนุกรรมกำร 

                ๓.๑.๑๙ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ      
      ๑. นำยกนก พำนทอง ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. นำงปิยะทิพย์ ประดุจพรม                       อนุกรรมกำร 
      ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พูลพงศ์ สุขสว่ำง อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                          ๔. นำงสำวสิริกรำนต…์ 
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      ๔. นำงสำวสิริกรำนต์ จนัทเปรมจิตต์    อนุกรรมกำร 
      ๕. นำงสำวอุทัยพร ไก่แก้ว  อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๒o  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะดนตรีและกำรแสดง      
      ๑. นำยจักรี กิจประเสริฐ ประธำนอนุกรรมกำร 
      ๒. นำยคณพศ วิรัตนชัย อนุกรรมกำร 
      ๓. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ อนุกรรมกำร 
      ๔. นำยศักดิ์ชัย เจริญสุขสนำน     อนุกรรมกำร 
      ๕. นำงสำวอำทรี วณิชตระกูล อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๒๑ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์       
     ๑. นำยกำนต์ชนก ศุภนรำพรรค์ อนุกรรมกำร 
     ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชนัญชิดำดุษฎี ทูลศิริ อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวชรัญญำกร วิรยิะ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวช่อทิพย์ ผลกุศล                        อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงดรุณี ชมศรี  อนุกรรมกำร 
     ๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนวรรณ อำษำรัฐ     อนุกรรมกำร 
     ๗. นำยนนทกร ด ำนงค์ อนุกรรมกำร 
     ๘. ร้อยเอกหญิงนำตยำ แสงใส อนุกรรมกำร 
     ๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรินทร์ พูลทวี อนุกรรมกำร 
   ๑o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรรณรัตน์ ลำวัง อนุกรรมกำร 
   ๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำรี กังใจ อนุกรรมกำร 
   ๑๒. นำงสำวสำวิตรี หลักทอง อนุกรรมกำร 
   ๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังคนำ จงเจริญ อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๒๒ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำคณะเภสัชศำสตร์        
     ๑. นำงสำวณัฐรัตน์ เจียระพงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวณัฐสลิล พงษ์ธนรัชต ์ อนุกรรมกำร 
     ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บุญดิศย์ วงศ์ศักดิ์ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยพุทธ ศิลตระกูล อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวภัทรวดี ศรีคุณ อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวเชิญพร นำวำนุเครำะห์ อนุกรรมกำร 

               ๓.๑.๒๓ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยฝึกซ้อมบัณฑิตประจ ำโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ          
     ๑. นำงสำวอัจจิมำ ศุภจริยำวัตร ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำยจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวพิชญำ ชิโนดม อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยสิทธิ จิตติชำนนท์ อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวสิริกร คันโธ อนุกรรมกำร 

 

 

                                                                                                                   ๕. นำยกสโมสรนิสิต... 
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     ๕. นำยกสโมสรนิสิตโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ อนุกรรมกำร 
     ๖. นิสิตช่วยงำน ๒๐ คน อนุกรรมกำร 
     ๗. นำยเอกวุฒิ ด่ำนอรุณ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร 

  
  มีหน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรจัดแบ่งบัณฑิตออกเป็นกลุ่มย่อยและจัดอำจำรย์ พนักงำนเป็นผู้รับผิดชอบ 
กำรฝึกซ้อม   
                               ๒. ก ำหนดสถำนที่ฝึกซ้อมส ำหรับกลุ่มย่อยของแต่ละกลุ่ม 
                                ๓. จัดกำรฝึกซ้อมรวมบนเวทีหอประชุมธ ำรง บัวศรี ตำมวัน เวลำ ที่กรรมกำร 
ประสำนงำนกลำงก ำหนด 
                                ๔. จัดอำจำรย์ พนักงำนดูแลและท ำหน้ำที่ฝึกซ้อมในกรณีท่ีบัณฑิตเข้ำรับพระรำชทำน 
ปริญญำบัตรไม่ถูกต้องหรือไม่สวยงำม ในวันฝึกซ้อมรวมและฝึกซ้อมย่อย 

                  ๔.  คณะกรรมการฝ่ายคณาจารย์อ่านรายชื่อบัณฑิต      
   ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิทวสั แจ้งเอ่ียม ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงนิตยำ โคตรศรีเมือง รองประธำนกรรมกำร 
   ๓. รองศำสตรำจำรย์วุฒิชำติ สุนทรสมัย กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวศิรดำ จำรุตกำนนท์ กรรมกำร 
   ๕. นำยสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ กรรมกำร 
   ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำดำ พงศ์กิตติวิบูลย์ กรรมกำร 
   ๗. นำยอภิรักษ์ ชัยปัญหำ กรรมกำร 
   ๘. นำงสำวภัสนันท์ พ่วงเถื่อน กรรมกำร 
   ๙. นำยสมคิด เพชรประเสริฐ กรรมกำร 
 ๑o. นำยเจนวิทย์ นวลแสง กรรมกำร 
 ๑๑. นำยวชิญำ กันบัว กรรมกำร 
 ๑๒. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สมถวิล จริตควร กรรมกำร 
 ๑๓. นำยธนนท์รัฐ นำคท่ัง กรรมกำร 
 ๑๔. นำงสำวพัชรวดี พูลส ำรำญ กรรมกำร 
 ๑๕. นำงสำวศรัญญำ ยิ้มย่อง กรรมกำร 
 ๑๖. นำงสำวมัณฑนำ รังสิโยภำส กรรมกำร 
 ๑๗. นำยศุภศิลป์ ทวีศักดิ์ กรรมกำร 
 ๑๘. นำงสำวธนภร อินต๊ะสิน กรรมกำร 
 ๑๙. นำงสำวสุกัลยำ สุเฌอ กรรมกำร 
 ๒o. รองศำสตรำจำรย์สุเมธ งำมกนก กรรมกำร 
 ๒๑. นำยเด่นชัย ปรำบจันด ี กรรมกำร 
 ๒๒. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เพ็ญนภำ กุลนภำดล กรรมกำร 
 ๒๓. นำงสำวกัญญำรัตน์ เหลืองประเสริฐ กรรมกำร 

 

 

                                                                                                            ๒๔. นำยบัลลังก์... 
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 ๒๔. นำยบัลลังก์ เนื่องแสง กรรมกำร 
 ๒๕. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์รชนมิุข หิรัญสัจจำเลิศ กรรมกำร 
 ๒๖. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เบ็ญจมำศ ไพบูลย์กิจกุล กรรมกำร 
 ๒๗. นำยณัฐวุฒิ ลีลำกนก กรรมกำร 
 ๒๘. นำยฐำนันดร์ กัณฑะษำ กรรมกำร 
 ๒๙. นำงสำวฐิติมำ วงศ์อินตำ กรรมกำร 
 ๓o. นำงสำวสุณี หงษ์วิเศษ กรรมกำร 
 ๓๑. นำงกุมุทินี วรสุวรรณ กรรมกำร 
 ๓๒. นำงสำวหทัยพัจณ์ พ่ึงพุ่มแก้ว กรรมกำร 
 ๓๓. นำงสำวชนสิรำ แก้วสวรรค์ กรรมกำร 
 ๓๔. นำยปรัชญำ แก้วแก่น กรรมกำร 
 ๓๕. นำงสำวณัฐกำนต์ ปัดเกษม กรรมกำร 
 ๓๖. นำงนุจรี วิจิตรบรรจง กรรมกำร 
 ๓๗. นำงสำวนุภำพรรณ ปลืม้ใจ กรรมกำร 
 ๓๘. นำงสำวภัทรำ อภิทักขกุล กรรมกำร 
 ๓๙. นำยวชัระ วงศ์เกิดสุข กรรมกำร 
 ๔๐. นำยบุรินทร์ เหล่ำศร ี กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔๑. นำงจินตนำ เปล่งปลั่ง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                    มีหน้าที ่ ๑. ประสำนงำนและด ำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรอ่ำนรำยชื่อบัณฑิต 

เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                               ๒. อ่ำนรำยชื่อบัณฑิตที่เข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
           ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดแถวบัณฑิต 
                ๕.๑ คณะกรรมการคณะกรรมการประสานงานกลาง                      

  ๑. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร         ที่ปรึกษำ  
  ๒. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ณยศ คุรุกิจโกศล ประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำงสำวพิมลพรรณ เลิศล้ ำ         รองประธำนกรรมกำร 
  ๔. นำยคอลิด มิด ำ กรรมกำร 
  ๕. นำยมำนิต เทพปฏิมำพร กรรมกำร  
  ๖. นำยมโน วนเวฬุสิต กรรมกำร 
  ๗. นำงสำวชรัญญำกร วิริยะ กรรมกำร  
  ๘. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์พัชรินทร์ พูลทวี กรรมกำร 
  ๙. นำงปำจำรีย์ ปุรินทวรกุล กรรมกำร  
 ๑o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พงษ์รัตน์ ด ำรงโรจน์วัฒนำ กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวจิรภำ น้ำคณำคุปต์ กรรมกำร  

 

                                                                                                                      ๑๒. นำยวิรัตน…์ 
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 ๑๒. นำยวิรัตน์ สนธิ์จันทร ์ กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสำวสรำล ีพุ่มกุมำร กรรมกำร  
 ๑๔. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อรวรีย์ อิงคเตชะ กรรมกำร 
 ๑๕. นำยคมกฤษ วงศ์ทิมน้อย กรรมกำร  
 ๑๖. นำยชินวุธ พิพัฒน์ภำนุกูล กรรมกำร 
 ๑๗. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ทิพย์สุรีย์ กรบุญรักษำ กรรมกำร  
 ๑๘. รองศำสตรำจำรย์ธงชัย ศรีวิริยรัตน์ กรรมกำร 
 ๑๙. นำยเกษมสันต์ พำนิชเจริญ กรรมกำร  
 ๒o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กัมปนำท หวลบุตตำ กรรมกำร 
 ๒๑. นำงสำวนภสัสร ฉันทธ ำรงศิริ กรรมกำร  
 ๒๒. นำยยศนันท์ วีระพล กรรมกำร 
 ๒๓. นำงสำวสมำวดี เปลี่ยนวงษ์ กรรมกำร 
 ๒๔. นำยคมสันต์ เอ่ียมวิไล กรรมกำร  
 ๒๕. นำยไวทิน จิตมั่น กรรมกำร 
 ๒๖. นิสิตชว่ยงำน ๔๐ คน กรรมกำร 
 ๒๗. นำยปิติ โรจนว์รรณสินธุ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๘. นำยรุจิภำส เชื้อจง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                     มีหน้าที ่ ๑. จัดล ำดับและระบบกำรจัดแถวบัณฑิต 
                                 ๒. ประสำนงำนกับอนุกรรมกำรของทุกคณะ/วิทยำลัยเพ่ือให้กำรจัดแถวบัณฑิต 
และกำรน ำบัณฑิตเข้ำหอประชุมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
           ๕.๒ คณะกรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแถวบัณฑิตประจ าคณะ/วิทยาลัย 
                 ๕.๒.๑ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตคณะกำรแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  

     ๑. นำงสำวธนัชพร นุตมำกุล อนุกรรมกำร 
     ๒. เภสชักรหญิงศิริวดี บุญมโหตม์ อนุกรรมกำร 

                 ๕.๒.๒ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  
     ๑. นำยประทีป อูปแก้ว อนุกรรมกำร 

                 ๕.๒.๓ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะเทคโนโลยีทำงทะเล   
     ๑. นำยธชณัฐ ภัทรสถำพรกุล อนุกรรมกำร 
     ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มะลิวัลย์ คุตะโค อนุกรรมกำร 

                ๕.๒.๔  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะพยำบำลศำสตร์  
     ๑. นำยกำนต์ชนก ศุภนรำพรรค์ อนุกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวขนิษฐำ ชื่นนิยม อนุกรรมกำร 
     ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชนัญชิดำดุษฎี ทูลศิริ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวชรัญญำกร วิรยิะ อนุกรรมกำร 
     ๕. นำยนฤมิตร์ รอดโสภำ อนุกรรมกำร 

 

                                                                                                      ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์... 
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     ๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรินทร์ พูลทวี อนุกรรมกำร 
     ๗. นำงสำวสำวิตรี หลักทอง อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวช่อทิพย์ ผลกุศล อนุกรรมกำร 
     ๙. นำยตฤณ ศิริพงษ์ อนุกรรมกำร 
   ๑o. นำยนนทกร ด ำนงค์ อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำงสำวพรรณนิภำ พิพัฒน์ อนุกรรมกำร 
   ๑๒. นำงสำวรุ่งนภำ ยศโชติ อนุกรรมกำร 
   ๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อังคนำ จงเจริญ อนุกรรมกำร 

                 ๕.๒.๕ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะแพทยศำสตร์  
     ๑. นำยอนุเทพ บูรมิ อนุกรรมกำร 

                 ๕.๒.๖ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะเภสัชศำสตร์   
     ๑. นำงสำวชลภัสสรณ์ จนัทร์หอม อนุกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวธนิกำนต์ แสงนิ่ม อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงสำวสุธำบดี ม่วงม ี อนุกรรมกำร 

                ๕.๒.๗  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์    
     ๑. นำยปริญ หล่อพิทยำกร ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำยกฤษนัยน์ เจริญจิตร อนุกรรมกำร 
     ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณรงค์ พลีรักษ์  อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวปัทมำ พอดี อนุกรรมกำร 
     ๕. นำยภูริต มีพร้อม อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวรุ่งอำทิตย์ บูชำอินทร์ อนุกรรมกำร 

                ๕.๒.๘  คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์     
     ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วัชรพงษ์ แจ้งประจักษ์ ประธำนอนุกรรมกำร  
     ๒. นำงกนกพร ตันวัฒนะ อนุกรรมกำร 
     ๓. นำยกังวำฬ ฟองแก้ว อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวกันต์รพี สมจิตร์ อนุกรรมกำร 
     ๕. นำยขันทอง วิชำเดช อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวจีรทัช ใจจริง อนุกรรมกำร 
     ๗. นำงสำวจุฑำมำศ ศรีระษำ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงชลิตำ ภิบำลชนม ์ อนุกรรมกำร 
     ๙. นำงสำวชวนวล คณำนุกูล อนุกรรมกำร 
   ๑o. นำงดำรณี มณีลำภ อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำยตวงลำภ เปี่ยมอยู่สุข อนุกรรมกำร 
   ๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงยศ บัวเผื่อน อนุกรรมกำร 
   ๑๓. นำยธนกร หล่ออัศวินนนท์ อนุกรรมกำร 
   ๑๔. นำยธนิต โตอดิเทพย์ อนุกรรมกำร 

 

                                                                                                            ๑๕. นำงสำวบงกช... 
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   ๑๕. นำงสำวบงกช นักเสียง อนุกรรมกำร 
   ๑๖. นำยบุญเลิศ ยองเพ็ชร อนุกรรมกำร 
   ๑๗. นำยประเสริฐ ช่วยแก้ว อนุกรรมกำร 
   ๑๘. นำยปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์ อนุกรรมกำร 
   ๑๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำนเสก อำทรธุระสุข อนุกรรมกำร 
   ๒o. นำงพันทิพำ บุญลำ อนุกรรมกำร 
   ๒๑. นำงสำวรัตนำ วิงวอน อนุกรรมกำร 
   ๒๒. นำยวรธรรม พงษ์สีชมพู อนุกรรมกำร  
   ๒๓. นำงสำววรรณประภำ เอ่ียมฤทธิ์ อนุกรรมกำร 
   ๒๔. นำงศรีหทัย เวลลส์         อนุกรรมกำร 
   ๒๕. นำยศิริทัศน์ เขตตำนุรักษ์ อนุกรรมกำร 
   ๒๖. นำงสำวสุตรำภรณ์ ตนัตินีรนำถ อนุกรรมกำร 
   ๒๗. นำงสำวสุมำลี พันธุ์ยุรำ         อนุกรรมกำร 
   ๒๘. นำยเทพพร มังธำนี อนุกรรมกำร 
   ๒๙. นำยเสกสรร พรมเกษำ  อนุกรรมกำร 

                 ๕.๒.๙ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์      
     ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธีระ กุลสวัสดิ์ ประธำนอนุกรรมกำร  
     ๒. นำงสำวกัญญำภัค อยู่เมือง อนุกรรมกำร 
     ๓. นำงกำณติมำ พงษ์นัยรัตน์ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวขวัญตำ เบ็ญจะขันธ์ อนุกรรมกำร 
     ๕. นำงสำวจันทนี นำคเจริญวำรี         อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวจิดำภำ พรยิ่ง         อนุกรรมกำร 
     ๗. นำงสำวจุฑำมำศ พรหมอินทร์ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวชยำภรณ์ จตุรพรประสิทธิ์ อนุกรรมกำร 
     ๙. นำยชัยณรงค์ เครือนวน อนุกรรมกำร 
   ๑o. นำงสำวฌญำพัทร์ ธัญญกิจ อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำยณัฐวัฒน์ กฤตยำนวัช อนุกรรมกำร 
   ๑๒. นำงสำวธัญพิชชำ สำมำรถ อนุกรรมกำร 
   ๑๓. พันต ำรวจโทประลอง ศิริภูล อนุกรรมกำร 
   ๑๔. นำงสำวปำริฉัตร ป้องโล่ห ์ อนุกรรมกำร 
   ๑๕. นำยปิยะ นำควัชระ อนุกรรมกำร 
   ๑๖. นำงสำวพัชรำภำ ตันตรำจิน อนุกรรมกำร 
   ๑๗. นำงสำวพัณณ์อร เภำเจริญ อนุกรรมกำร 
   ๑๘. นำงสำวพิมพ์กมล กองโภค อนุกรรมกำร 
   ๑๙. นำงสำวพิมพ์ประไพ สนิทวงศ์ ณ อยุธยำ อนุกรรมกำร 
   ๒o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภทัรพงษ์ รัตนเสวี อนุกรรมกำร 

 

                                                                                                    ๒๑. นำงสำวมุกกระจ่ำง... 

 

 



- 25 - 
 

   ๒๑. นำงสำวมุกกระจ่ำง จรณี อนุกรรมกำร 
   ๒๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุ้งนภำ ยรรยงเกษมสุข อนุกรรมกำร 
   ๒๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชียร ตันศิริคงคล อนุกรรมกำร 
   ๒๔. นำยวีระ หวังสัจจะโชค อนุกรรมกำร 
   ๒๕. นำยศิริศักดิ์ จึงถำวรรณ อนุกรรมกำร 
   ๒๖. นำยสกฤติ อิสริยำนนท์ อนุกรรมกำร 
   ๒๗. นำยสรชัย ศรีนิศำนต์สกุล อนุกรรมกำร 
   ๒๘. นำงอมรทิพย์ อมรำภิบำล อนุกรรมกำร 
   ๒๙. นำงสำวอรรัมภำ ไวยมุกข์ อนุกรรมกำร 
   ๓o. นำงสำวโชติสำ ขำวสนิท อนุกรรมกำร 
   ๓๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โอฬำร ถิ่นบำงเตียว อนุกรรมกำร 
   ๓๒. นำยยศพล จิระวุฒ ิ อนุกรรมกำร 
   ๓๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พันต ำรวจโทไวพจน์ กุลำชัย อนุกรรมกำร 

               ๕.๒.๑๐ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และสังคมศำสตร์       
     ๑. นำยอรรถพร แขสวัสดิ์ ประธำนอนุกรรมกำร  
     ๒. นำยธวชัชัย นำอุดม อนุกรรมกำร 
     ๓. นำยประสงค์ เลำหะพงษ์ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยพิสิษฐ์ บึงบัว อนุกรรมกำร 
     ๕. นำยวีรภัทร พุกกะมำน อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสุนันทำ วงศ์จตุรภัทร อนุกรรมกำร 
     ๗. นำยอดิศักดิ์ สืบธรรมมำ อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวอรพรรณ ใจสมุทร อนุกรรมกำร 
     ๙. นิสิตช่วยงำน ๑๐ คน อนุกรรมกำร 

              ๕.๒.๑๑ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะศิลปกรรมศำสตร์        
    ๑. นำงสำวกัลยำณี เผือกน ำผล อนุกรรมกำร  
    ๒. นำยบรรยวัสถ์ ประเสริฐวรชัย อนุกรรมกำร 
    ๓. นำงสำวรสำ สุนทรำยุทธ        อนุกรรมกำร 
    ๔. นำงสำวศุภรำ อรุณศรีมรกต อนุกรรมกำร 
    ๕. นำยศุภฤกษ์ คณิตวรำนันท์ อนุกรรมกำร 
    ๖. นำยอธิวุธ งำมนิสัย อนุกรรมกำร 
    ๗. นำยโกวิทย์ ทะลิ อนุกรรมกำร 

              ๕.๒.๑๒ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์         
    ๑. นำงสำวรจฤดี โชติกำวนิทร์ ประธำนอนุกรรมกำร 
    ๒. นำงสำวญำณิน สิรนนท์ธนำ อนุกรรมกำร  
    ๓. นำงสำวนงครำญ พูลหวัง อนุกรรมกำร 
    ๔. นำงสำวพิจิตรำ ปฏิพัตร                อนุกรรมกำร 
    ๕. นำงสำวภำวิณี เกตุพันธ์         อนุกรรมกำร 

 

                                                                                                              ๖. นำงสำวอิงฟ้ำ... 
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    ๖. นำงสำวอิงฟ้ำ สุนทรำวิรัตน์ อนุกรรมกำร  
    ๗. นำงสำวเกศดำว เนินหำด อนุกรรมกำร 
    ๘. นำงสำวเสำวนีย์ วรรณประดิษฐ์ อนุกรรมกำร 
    ๙. นำยชัยนันท์ เหมือนเพ็ชร์         อนุกรรมกำร 
   ๑o. นำยธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์                        อนุกรรมกำร 
   ๑๑. นำงสำวมนัสนันท์ พิบำลวงค์                 อนุกรรมกำร 
   ๑๒. นำยวัลลภ ใจดี อนุกรรมกำร  
   ๑๓. นำงสำวศิวำนิตย์ ทองค ำดี  อนุกรรมกำร 
   ๑๔. นำงสำวสุนิศำ แสงจันทร์ อนุกรรมกำร 

               ๕.๒.๑๓ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยกำรบริหำรรัฐกิจ          
     ๑. นำงสำวเทียนแก้ว เลี่ยมสุวรรณ ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำงสำวกำญจนำ บุญยัง อนุกรรมกำร  
     ๓. นำยจักรชัย สื่อประเสริฐสิทธิ ์ อนุกรรมกำร 
     ๔. นำยชิตพล ชัยมะดัน อนุกรรมกำร  
     ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนวัฒน์ พิมลจินดำ อนุกรรมกำร 
     ๖. รองศำสตรำจำรย์พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต อนุกรรมกำร  
     ๗. นำยพรเทพ นำมกร อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวสุปรำณี ธรรมพิทักษ์ อนุกรรมกำร  
     ๙. นำงสำวอุษณำกร ทำวะรมย์ อนุกรรมกำร 

               ๕.๒.๑๔ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยนำนำชำติ  
     ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สุวรรณำ รัศมีขวัญ ประธำนอนุกรรมกำร 
     ๒. นำยกฤษฏิพัทธ์ พิชญะเดชอนันต์ อนุกรรมกำร  
     ๓. นำยกำญจน์สิทธิ์ ชินะผำ       อนุกรรมกำร 
     ๔. นำงสำวทักษอร ศรีสังขจร อนุกรรมกำร  
     ๕. นำงสำวภัสสริน ผลิตนนท์เกียรติ อนุกรรมกำร 
     ๖. นำงสำวรุ่งนภำ ค ำอึง อนุกรรมกำร 
     ๗. นำงสำวเปขณำงค์ ยอดมณี อนุกรรมกำร 
     ๘. นำงสำวสุธำสิณี ชยำงกูร ณ อยุธยำ อนุกรรมกำร 

              ๕.๒.๑๕ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยวิทยำกำรวิจัยและวิทยำกำรปัญญำ   
    ๑. นำยปริญญำ เรืองทิพย์      อนุกรรมกำร 
    ๒. นำยยุทธนำ จันทะขิน อนุกรรมกำร  

              ๕.๒.๑๖ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำวิทยำลัยพำณิชยศำสตร์    
    ๑. นำยไพรินทร์ ทองภำพ ประธำนอนุกรรมกำร  
    ๒. นำงกชพร นรมำตย์ อนุกรรมกำร  
    ๓. นำงสำวชนิสรำ แก้วสวรรค์ อนุกรรมกำร  

 

                                                                                                                ๔. นำงสำวฐำวรำงค์... 
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    ๔. นำงสำวฐำวรำงค์ ประเสริฐศรี อนุกรรมกำร 
    ๕. นำงสำวณภัคอร ปุณยภำภัสสร อนุกรรมกำร  
    ๖. นำงสำวทักษญำ สง่ำโยธิน อนุกรรมกำร 
    ๗. นำยธีทัต ตรีศิริโชต ิ อนุกรรมกำร 
    ๘. นำยนนท์ สหำยำ อนุกรรมกำร 
    ๙. นำงสำวนุจรี ภำคำสัตย ์ อนุกรรมกำร  
  ๑o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยอดยิ่ง ธนทวี อนุกรรมกำร  
  ๑๑. นำงสำวยุพดี มณีรัตนำกรณ์ อนุกรรมกำร 
  ๑๒. นำยรชฏ จันทร์น้อย อนุกรรมกำร  
  ๑๓. นำงสำววิไลลักษณ์ ค ำลอย อนุกรรมกำร 
  ๑๔. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ศรัณยำ เลิศพุทธรักษ์    อนุกรรมกำร 
  ๑๕. นำยศรำยุทธ โชคชัยวรรัตน์    อนุกรรมกำร 
  ๑๖. นำยศักดิ์ชำย จันทร์เรือง อนุกรรมกำร  
  ๑๗. นำยศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน อนุกรรมกำร 
  ๑๘. นำงสำวสิตำกำญจน์ วงษ์สุวรรณ์ อนุกรรมกำร 
  ๑๙. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์สุชนนี เมธิโยธิน อนุกรรมกำร 

             ๕.๒.๑๗ คณะอนุกรรมกำรฝ่ำยจัดแถวบัณฑิตประจ ำโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ     
   ๑. นำงสำวอัจจิมำ ศุภจริยำวัตร ประธำนอนุกรรมกำร 
   ๒. นำยจีรศักดิ์ รัตนะวงษ์ อนุกรรมกำร  
   ๓. นำงสำวพิชญำ ชโินดม อนุกรรมกำร  
   ๔. นำยสิทธ ิจิตติชำนนท์ อนุกรรมกำร  
   ๕. นำงสำวสิริกร คันโธ อนุกรรมกำร  
   ๖. นำยกสโมสรนิสิตโครงกำรจัดตั้งคณะพำณิชยศำสตร์และบริหำรธุรกิจ อนุกรรมกำร  
   ๗. นสิิตช่วยงำน ๑๐ คน อนุกรรมกำร  
   ๘. นำยเอกวุฒิ ด่ำนอรุณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                     มีหน้าที ่  ๑. ตรวจควำมเรียบร้อยในกำรแต่งกำยของบัณฑิตให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
                                  ๒. จัดแถวบัณฑิตและตรวจสอบควำมเรียบร้อยทั่วไปของบัณฑิต 
                                  ๓. จัดอำจำรย์ท ำหน้ำที่น ำขบวนบัณฑิตของคณะ/วิทยำลัย เข้ำสู่หอประชุม 
                                  ๔. จัดบัณฑิตเข้ำที่นั่งตำมล ำดับในบัญชีรำยชื่อ และดูแลให้บัณฑิตนั่งประจ ำที่ 
ด้วยควำมเรียบร้อย 
                                  ๕. จัดบัณฑิตเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรตำมล ำดับให้ถูกต้องและรวดเร็ว 
                                  ๖. ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้กำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 
 
 
                                                                                                              ๖. คณะกรรมกำร... 
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                  ๖. คณะกรรมการฝ่ายขบวน “เกียรติบูรพา”  
  ๑. นำยสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยคอลิด มิด ำ  รองประธำนกรรมกำร 
  ๓. นำยกฤษณะ สโมสร กรรมกำร 
  ๔. นำยคณพศ วิรัตนชัย กรรมกำร 
  ๕. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์จันทนำ คชประเสริฐ กรรมกำร 
  ๖. นำงสำวจุฬำลักษณ์ เอกวัฒนพันธ์ กรรมกำร 
  ๗. นำยมโน วนเวฬุสิต กรรมกำร 
  ๘. นำงสำวลดำวลัย์ อำคำสุวรรณ กรรมกำร 
  ๙. นำยศักดิ์ชัย เจริญสุขสนำน กรรมกำร 
 ๑o. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศำนติ เดชค ำรณ กรรมกำร 
 ๑๑. นำยไพบูลย์ โสภณสุวภำพ กรรมกำร 
 ๑๒. นำยเอกวิทย์ โทปุรินทร์ กรรมกำร 
 ๑๓. นำยฐำนันดร์ กัณฑะษำ กรรมกำร 
 ๑๔. นำยธนพล ปิ่นแก้ว กรรมกำร 
 ๑๕. นำยพิสิษฐ์ เผือกผิววงศ์ กรรมกำร 
 ๑๖. นำยสุภัทรชัย จีบแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                      มีหน้าที ่  ๑. ด ำเนินกำรฝึกซ้อมกำรจัดขบวน “เกียรติบูรพำ” 
                                   ๒. อัญเชิญตรำมหำวิทยำลัยในขบวน “เกียรติบูรพำ”  
 
                  ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดและตกแต่งสถานที่  

  ๑. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อำนนท์ วงษ์แก้ว ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมกำร 
  ๓. นำงสำวจิดำภำ จิตประสงค์ กรรมกำร 
  ๔. นำยกฤษฎำ เชี่ยวชำญ กรรมกำร 
  ๕. นำยกัมพล สดใส กรรมกำร 
  ๖. นำงกัลยรักษ์ สิริสวัสดินกุูล กรรมกำร 
  ๗. นำยกิจจำ สดใส กรรมกำร 
  ๘. นำยกิจจำ สังข์ทอง กรรมกำร 
  ๙. นำยกิตติพันธ์ เจริญผล กรรมกำร 
๑o. นำยจินดำ ประสพผล กรรมกำร 
๑๑. นำยชรินทร์ เดชชวีะ กรรมกำร 
๑๒. นำยชำญ สีหน ู กรรมกำร 
๑๓. นำยณธเดช นนทภำกุลนนัท์ กรรมกำร 
๑๔. นำยทรงศิลป์ วรรัตน์ กรรมกำร 

 

                                                                                                            ๑๕. นำยทวีศักดิ์... 
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๑๕. นำยทวีศักดิ์ วังอ่อน กรรมกำร 
๑๖. นำยธิตติ รอรั้ง กรรมกำร 
๑๗. นำยนพพร เจริญสมุทรกุล กรรมกำร 
๑๘. นำยนิคม อินทประสำท กรรมกำร 
๑๙. นำยนิมิตร วันชัยชะนะ กรรมกำร 
๒o. นำงสำวนุจรีย์ สุดศรี กรรมกำร 
๒๑. นำยบรรจง จรรยำศิร ิ กรรมกำร 
๒๒. นำยบรรดำล ตันทำ กรรมกำร 
๒๓. นำงสำวบรรหยัด สอนอยู่ กรรมกำร 
๒๔. นำยประจักษ์ เชื้อดี กรรมกำร 
๒๕. นำยประพฤทธิ์ วนิชวัฒนำนุวัติ กรรมกำร 
๒๖. นำยปรีชำ มำตรแม้น กรรมกำร 
๒๗. นำยพรมกร เกษตรภิบำล กรรมกำร 
๒๘. นำยพิพัฒน์ สันติกูล กรรมกำร 
๒๙. นำยพีรศักดิ์ เตชวนิช กรรมกำร 
๓o. นำงสำวมำลัย ศรำทธนำนนท์ กรรมกำร 
๓๑. นำยยุทธเดช ชูประยูร กรรมกำร 
๓๒. นำยร ำลึก พิมพ์สกุล กรรมกำร 
๓๓. นำยรุ่งศักดิ์ รอดส ำอำงค์ กรรมกำร 
๓๔. นำยวินัย พรหมเต็ม กรรมกำร 
๓๕. นำยวิวัฒน ์สิริรุ่งเรืองชัย กรรมกำร 
๓๖. นำยวีระพงษ์ พละภิญโญ กรรมกำร 
๓๗. นำยศมำ ค ำวรรณ กรรมกำร 
๓๘. นำงสำวศศิธร วงศ์หน่อน้อย กรรมกำร 
๓๙. นำยศักดำ สมบูรณ์ศรี กรรมกำร 
๔o. นำยสถำพร นิมิตรมำลำ กรรมกำร 
๔๑. นำยสมนึก ชูนวน กรรมกำร 
๔๒. นำยสมบัติ ซุ่นไล้ กรรมกำร 
๔๓. นำยสันติ รัตนะพิบูลย์กุล กรรมกำร 
๔๔. นำยสิทธิโชค วิรุณรำช กรรมกำร 
๔๕. นำงสำวอรทัย พลอยเย็น กรรมกำร 
๔๖. นำยอำทิตย์ ทักษิณบุตร กรรมกำร 
๔๗. นำยอำวุธ ปิ่นทอง กรรมกำร 
๔๘. นำยอิฏฐวัชร ์เตชะนันท์ กรรมกำร 
๔๙. นำยเอกลักษณ์ วรรัตน์ กรรมกำร 

 

 

                                                                                                                            ๕o. เจ้ำหน้ำที.่.. 
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๕o. เจ้ำหน้ำที่กรมโยธำธิกำรและผังเมือง  จ ำนวน ๑๖ คน กรรมกำร 
๕๑. เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด โซนทิศใต้ จ ำนวน ๒๓ คน กรรมกำร 
๕๒. เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด โซนทิศเหนือ จ ำนวน ๒๐ คน กรรมกำร 
๕๓. เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี  
      จ ำนวน ๑๑ คน 

กรรมกำร 

๕๔. เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด อำคำร ๕๐ ปี  
      มหำวิทยำลัยบูรพำ จ ำนวน ๗ คน 

กรรมกำร 

๕๕. เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 
      ฉลองสิริรำชสมบัติครบ ๖๐ ปี จ ำนวน ๑๕ คน 

กรรมกำร 

๕๖. เจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดอำคำรหอประชุมธ ำรง บัวศรี  
      จ ำนวน  ๙ คน 

กรรมกำร 

๕๗. เจ้ำหน้ำที่รถสุขำและรถสูบสิ่งปฏิกูล จ ำนวน ๑๐ คน กรรมกำร 
๕๘. นำงสำวดลชญำ ธิตชิัยกวิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕๙. นำงสำวนงนุช อ ำพรศิลป์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖o. นำงสำววัชรำภรณ์ ใบยำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖๑. นำยสุรพงศ์ จันทร์สอน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                           มีหน้าที ่ ๑. ออกแบบและตกแต่งเวทีที่ประทับในหอประชุม 
                                       ๒. ออกแบบและดูแลตกแต่งซุ้มรับเสด็จฯ 
                                       ๓. จัดหำงำนและตกแต่งสถำนที่ในบริเวณงำน เช่น ประดับธงทิว และอ่ืน ๆ 
                                       ๔. ประสำนงำนกับส ำนักพระรำชวังในกำรจัดที่ประทับ 
                                       ๕. จัดเตรียมสถำนที่ และจัดสถำนที่ท้ังหมดในกำรจัดงำนรวมทั้งสถำนที่ถ่ำยภำพ 
รวมบัณฑิต 
                                       ๖. จัดเตรียมโต๊ะ เก้ำอ้ี เต้นท์ให้ฝ่ำยต่ำง ๆ 
                                       ๗. ดูแลควำมเรียบร้อยภำยในหอประชุม บริเวณพิธีฯ และเส้นทำงเสด็จฯ ผ่ำนโดยรอบ 
ตลอดจนบริเวณพ้ืนที่ที่จัดงำนให้มีควำมสะอำดและสวยงำม 
                                       ๘. ประสำนงำนและจัดระบบไฟฟ้ำส ำรอง ส ำหรับกรณีฉุกเฉิน 
                                       ๙. ประสำนงำนและจัดระบบกำรบริกำรห้องสุขำ 
                                      ๑๐. งำนอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
                                                                                                                                               
                  ๘. คณะกรรมการฝ่ายจราจรและบริการยานพาหนะ  

  ๑. นำยนพคุณ บุญกระพือ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยกฤชยต์ ไกรฉวี กรรมกำร 
  ๓. นำยกิตติชัย อินทร์อ่ิม กรรมกำร 
  ๔. นำยกิตติศักดิ์ ศรีจันทร์ กรรมกำร 

 

                                                                                                               ๕. นำยจ ำนงค…์ 
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  ๕. นำยจ ำนงค์ แก้วมณี กรรมกำร 
  ๖. นำยชยกร ระวะนำวิก กรรมกำร 
  ๗. นำยธวัชชัย จินตนำ กรรมกำร 
  ๘. นำยนครินทร์ พรหมสิงห์ กรรมกำร 
  ๙. นำยนพวัตติ์ สินธ ำรงค์พงษ์ กรรมกำร 
๑o. นำยนิพนธ์ เหมือนใจ กรรมกำร 
๑๑. นำยประพันธ์ อินทร์ฤทธิ์ กรรมกำร 
๑๒. นำยประเสริฐ สุขสวัสดิ์ กรรมกำร 
๑๓. นำยปรีดำ ซุ่นไล ้ กรรมกำร 
๑๔. นำยปิยะ เจียมฮวดหลี กรรมกำร 
๑๕. นำยพฤหัส รวยสุข กรรมกำร 
๑๖. นำยภำณุพงศ์ สิทธิประเสริฐ กรรมกำร 
๑๗. นำยมำนะ มีศรี กรรมกำร 
๑๘. นำยวิเชียร กันยก กรรมกำร 
๑๙. นำยศรีไพร จินดำเนตร์ กรรมกำร 
๒o. นำยสนธยำ พุทธภูมิ กรรมกำร 
๒๑. นำยสำยันต์ คุณทะนัง กรรมกำร 
๒๒. นำยสุชำติ กองม่วง กรรมกำร 
๒๓. นำยหิรัณย์ มีสบำย กรรมกำร 
๒๔. นำยอธิวัฒน์ เจียมฮวดหลี กรรมกำร 
๒๕. นำยเฉลิมชัย ชูเชิด กรรมกำร 
๒๖. นำยเด่น แสงทอง กรรมกำร 
๒๗. นำยไกรศร ยะวำปี กรรมกำร 
๒๘. นำยไพโรจน์ เจียมฮวดหลี กรรมกำร 
๒๙. นิสิตชว่ยงำน จ ำนวน ๒๐  คน กรรมกำร 
๓o. นำยจัตุรงค์ อินทะนู กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓๑. นำงสำวปทุมพร เหลือชม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๒. นำงสำวประภัสสร ถำวรคง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                      มีหน้าที ่  ให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกด้ำนยำนพำหนะให้แก่ฝ่ำยต่ำง ๆ 
 
                 ๙. คณะกรรมการฝ่ายจัดเลี้ยง  

 ๑. นำยเจริญ ชินวำนชิย์เจรญิ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงศิรินำฏ แม้นเหมือน กรรมกำร 
 ๓. นำงสุมิตรำ กลมกล่อม กรรมกำร 
 ๔. นำงเอ้ือมพร ศิริธรรม กรรมกำร 

 
 
                                                                                                                         มีหน้ำที่...    
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                    มีหน้าที ่  จัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่มเพ่ือรับรองแขก รวมทั้งกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
ทั้งในวันซ้อมและวันงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
  
                ๑๐. คณะกรรมการฝ่ายนิทรรศการ   

  ๑. นำยเจริญ ชินวำนิชย์เจรญิ ประธำนกรรมกำร 
  ๒. นำยกุญช์พิสิฎฐ์ นำคสุวรรณ กรรมกำร 
  ๓. นำยจักรพันธุ์ ชื่นภิรมย ์ กรรมกำร 
  ๔. นำยน ำชัย แสนหำญ   กรรมกำร 
  ๕. นำยปวเรศ นวลแก้ว กรรมกำร 
  ๖. นำยภำคภูมิ มำตรทอง กรรมกำร 
  ๗. นำงวันทนำ กิติศรีวรพันธุ์ กรรมกำร 
  ๘. นำยสมบูรณ์ ศรีพรหม กรรมกำร 
  ๙. นำงสมหญิง เจียสำรัมย์ กรรมกำร 
๑o. นำงสำยพิณ ธนกุลชน กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุนันท์ วิหครัตน ์ กรรมกำร 
๑๒. นำงสุมิตรำ กลมกล่อม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                        มีหน้าที่  ๑. จัดนิทรรศกำรโครงกำรพระรำชทำนควำมช่วยเหลือแก่รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
ด้ำนกำรศึกษำ 
                                    ๒. จัดเตรียมนักเรียนทุนฯ ที่ส ำเร็จกำรศึกษำเข้ำรับพระรำชทำนปริญญำบัตรฯ  
และร่วมฉำยพระฉำยำลักษณ์ตำมก ำหนดกำร 
    
                 ๑๑. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายภาพหมู่บัณฑิต   

   ๑. นำยเจริญ ชินวำนิชย์เจริญ ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงสุมิตรำ กลมกล่อม กรรมกำร 

 
                     มีหน้าที่   ประสำนงำนและจัดบัณฑิตเข้ำรับกำรถ่ำยภำพหมู่บัณฑิตให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
                 
                 ๑๒. คณะกรรมการฝ่ายเช่าชุดครุย  

   ๑. นำยเจริญ ชินวำนิชย์เจริญ ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงศิรินำฏ แม้นเหมือน กรรมกำร 
   ๓. นำงเอ้ือมพร ศิริธรรม กรรมกำร 
   ๔. นำงสุมิตรำ กลมกล่อม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                      มีหน้าที ่  ประสำนงำนกำรเช่ำ จัดหำชุดครุยวิทยฐำนะ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 
 
                                                                                                              ๑๓. คณะกรรมกำร... 
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                 ๑๓. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ 
   ๑. รองศำสตรำจำรย์สุกัญญำ บูรณเดชำชัย ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงภรนิษฐ์ อธิชจีรำวัชร์ รองประธำนกรรมกำร  
   ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชิตำภำ สุขพล ำ กรรมกำร 
   ๔. นำงสำวสุชำดำ รัตนวำณิชย์พันธ์ กรรมกำร 
   ๕. นำงสำวสุตรำภรณ์ ตันตินีรนำถ กรรมกำร 
   ๖. นำงสำวสุปรำณี อึ้งเจริญ กรรมกำร 
   ๗. นำงสำวอรอุษำ พิมพ์สวัสดิ์ กรรมกำร 
   ๘. นำยพงศ์พัฒน์ เจริญวำรี กรรมกำร 
   ๙. นำงสำวนฤมล ปิ่นวิศุทธิ ์ กรรมกำร 
  ๑o. นำงสำวพรรณวลัย เกวะระ กรรมกำร 
  ๑๑. นำงเฉลิมศรี จันทรทอง กรรมกำร 
  ๑๒. นำยเด่นชัย ปรำบจันด ี กรรมกำร 
  ๑๓. นำงสำววรำภรณ์ ธีระศักดิ์ กรรมกำร 
  ๑๔. นำงสำวชญช์ภัค ตั้งอภิวุฒิ กรรมกำร 
  ๑๕. นำงสำวบุษบง แซ่จิว กรรมกำร 
  ๑๖. นำงสำวรชันี ไกรคุ้ม กรรมกำร 
  ๑๗. นำยธรี ชัยสุทธิ กรรมกำร 
  ๑๘. นำงนลินรัตน์ อ่ ำช้ำง กรรมกำร 
  ๑๙. นำยพงษ์พันธ์ แก้วมณี กรรมกำร 
  ๒o. นำงพิมกำนติ์ดำ แนบเชย กรรมกำร 
  ๒๑. นำงสำววรรณณิศำ มำกจันทร์ กรรมกำร 
  ๒๒. นำยสมบัติ นุชประเสรฐิ กรรมกำร 
  ๒๓. นำงสุพิศ อบมลี กรรมกำร 
  ๒๔. นำงสำวสุภำวดี จันทร์โสม กรรมกำร 
  ๒๕. นำยไวทิน จิตมั่น กรรมกำร 
  ๒๖. นำงรัศมี ปำนดิษฐ์ กรรมกำร 
  ๒๗. นำยบูรพำ แก้วแหวน กรรมกำร 
  ๒๘. นำยสมพล เข็มก ำเหนิด กรรมกำร 
  ๒๙. Mr.James Vincent Johnson กรรมกำร 
  ๓o. นำงสำวตรำจิตต์ เมืองคล้ำย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๓๑. นำงกนกนิภำ ด ำรงศักดิ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                      มีหน้าที ่  ๑. จัดผู้ปฏิบัติงำนส ำหรับหนว่ยประชำสัมพันธ์ในวันซ้อมย่อย ซ้อมรวม ซ้อมใหญ่  
และวันงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
                                  ๒. ประชำสัมพันธ์งำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรล่วงหน้ำ 
                                  ๓. จัดเตรียมรำยชื่อผู้มีเกียรติโดยประสำนงำนขอรำยชื่อจำกฝ่ำยเลขำนุกำร 
และประสำนงำน 
                                                                                                                       ๔. จัดท ำบัตร... 
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                                  ๔. จัดท ำบัตรเชิญผู้มีเกียรติไปเรียนเชิญเข้ำร่วมในพิธีฯ 
                                  ๕. เตรียมสูจิบัตรและแจกให้สื่อมวลชน 
                                  ๖. จัดท ำสรุปข่ำวส่งให้สื่อมวลชลในวันงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
                                  ๗. อ ำนวยควำมสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มำท ำข่ำว 
                                  ๘. ถ่ำยภำพนิ่งและวีดีทัศน์ในวันรำยงำนตัว วันฝึกซ้อมและวันงำนพิธีพระรำชทำน 
ปริญญำบัตร 
                                  ๙. Upload พระรำโชวำทบนหน้ำเว็บเพจ “พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร” 
หลังจำกสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี พระรำชทำนพระรำโชวำท 
                                 ๑๐. ถ่ำยภำพสถำนที่กำรจัดพิธีหน้ำบริเวณหน้ำที่แท่นประทับ (มุมสูง, มุมตรง, มุมข้ำง) 
ในหอประชุมในวันก่อนวันรับจริง เพ่ือส่งส ำนักพระวัง ส ำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบขอพระรำชทำนกรำบบังคมทูล 
เชิญเสด็จพระรำชด ำเนินไปพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในปีถัดไป 

                                 ๑๑. แปลข้อมูลระเบียบ ข้อปฏิบัติ และประกำศต่ำง ๆ เกี่ยวกับพิธีพระรำชทำน 
ปริญญำบัตรที่บัณฑิตควรทรำบ จำกภำษำไทย เป็นภำษำอังกฤษ 
 
                 ๑๔. คณะกรรมการฝ่ายระบบเสียงและโทรทัศน์  

    ๑. นำยนคร ละลอกน้ ำ ประธำนกรรมกำร 
    ๒. ว่ำที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ เกตุแก้ว กรรมกำร  
    ๓. นำยจิรวัฒน์ มำตรแม้น กรรมกำร 
    ๔. นำยณฐำภพ สมคิด กรรมกำร 
    ๕. นำยธนะวัฒน์ วรรณประภำ กรรมกำร 
    ๖. นำงสำวนิตยำ ชื่นศิริ กรรมกำร 
    ๗. นำงสำวภัทรำดำ เอี่ยมบุญญฤทธิ์ กรรมกำร 
    ๘. นำยวีระพันธ์ พำนิชย์ กรรมกำร  
    ๙. นำงสำวศุภัครจิรำ พรหมสุวิชำ กรรมกำร 
   ๑o. นำยสุวิช นนทบุตร กรรมกำร 
   ๑๑. นำงสำวอมรรักษ์ ทศพิมพ์ กรรมกำร 
   ๑๒. นำยอำจณรงค์ มโนสุทธิฤทธิ์ กรรมกำร 
   ๑๓. นำยคณิต ธุระ กรรมกำร 
   ๑๔. นำยปิยะฉัตร แจ่มใส กรรมกำร  
   ๑๕. นำยมำนะ จันทร์สร้อย กรรมกำร 
   ๑๖. นำยสมศักดิ์ ปุกค ำดี กรรมกำร 
   ๑๗. นำยสยำม ศรีพ่ัว กรรมกำร 
   ๑๘. นำยเจตนันต์ เจือจันทร์ กรรมกำร 
   ๑๙. นำยเอกชัย ศิริพิพัฒน์ กรรมกำร 

 

 

                                                                                                           ๒o. นำงสำวกรภัค… 
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   ๒o. นำงสำวกรภัค นิธิศบุณยกร กรรมกำร  
   ๒๑. นำยกฤษฎำ เชี่ยวชำญ กรรมกำร 
   ๒๒. นำยกัมพล สดใส กรรมกำร 
   ๒๓. นำยกิตติพันธ์ เจริญผล กรรมกำร 
   ๒๔. นำยชำญ สีหน ู กรรมกำร 
   ๒๕. นำยประพฤทธิ์ วนิชวฒันำนุวัติ กรรมกำร 
   ๒๖. นำงสำวศศิธร วงศ์หน่อน้อย กรรมกำร  
   ๒๗. นำยอำทิตย์ ทักษิณบุตร กรรมกำร 
   ๒๘. นำยเอกลักษณ์ วรรัตน์ กรรมกำร 
   ๒๙. นสิิตช่วยงำน จ ำนวน ๑๐๐ คน กรรมกำร 
   ๓o. นำยณัฐธีร์ วฤทธิ์ธนำโรจน์ กรรมกำร 
   ๓๑. นำยธีรวัฒน์ ฉำยประเวช กรรมกำร 
   ๓๒. นำยนเรนย์ อ่อนอินทร์ กรรมกำร  
   ๓๓. นำยประสพชัย เสนฤทธิ์ กรรมกำร 
   ๓๔. นำยพินิจ พันธยุง กรรมกำร 
   ๓๕. นำยศรีเมือง จันตะศรี กรรมกำร 
   ๓๖. นำยอมร มณีศิริ กรรมกำร 
   ๓๗. นำยอัครพงศ์ สอนอุ่น กรรมกำร 
   ๓๘. นำยอัครเดช จันทร์เต็ม กรรมกำร  
   ๓๙. นำยภำนุมำศ นิคมคำย กรรมกำร 
   ๔o. นำยชัยภัทร แช่มเจริญ กรรมกำร 
   ๔๑. นำยปณต มรกฎจินดำ กรรมกำร 
   ๔๒. นำยนที แก้วไทรดวง กรรมกำร 
   ๔๓. นำยวรภำส มรกฎจินดำ กรรมกำร 
   ๔๔. นำยฐิติชัย รักบ ำรุง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๔๕. นำงสำวนุสรำ พีระพัฒนพงศ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                        มีหน้าที่   ๑. จัดระบบเสียงในวันรำยงำนตัว วันฝึกซ้อม และวันงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร  
                                     ๒. จัดระบบเสียงให้กรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้ 
                                     ๓. จัดระบบโทรทัศน์เพื่อถ่ำยทอดสดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ส ำหรับผู้ปกครอง 
ที่รออยู่บริเวณเต็นท์ที่พัก 
                                     ๔. บันทึกวีดีทัศน์ภำยในหอประชุมตลอดพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร    
 
 
 
 
                                                                                                                 ๑๕. คณะกรรมกำร... 
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                 ๑๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดดุริยางค์และขับร้องประสานเสียง   
   ๑. นำยสัณห์ไชญ์ เอื้อศิลป์ ประธำนกรรมกำร 
   ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศำนติ เดชค ำรณ รองประธำนกรรมกำร  
   ๓. ว่ำที่ร้อยตรีรณชัย รัตนเศรษฐ กรรมกำร 
   ๔. นำยศักดิ์ชัย เจริญสุขสนำน กรรมกำร 
   ๕. นำยอัครพล เดชวัชรนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                        มีหน้าที่  ๑. ประสำนงำนกับมณฑลทหำรบกท่ี ๑๔ จัดวงดุริยำงค์ พร้อมทหำรกองเกียรติยศ  
รับ-ส่งเสด็จฯ 
                                   ๒. จัดแถวและควบคุมวงดุริยำงค์ รับ-ส่งเสด็จฯ 
                                   ๓. นัดหมำยฝึกซ้อมผู้แทนนิสิตร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี 
 
                 ๑๖. คณะกรรมการฝ่ายร่างพระราโชวาท ค ากราบบังคมทูลและค าสดุดีูู้ที่ดด้รับปริญญากิตติมศักดิ์    

 ๑. นำงสำวเยำวลักษณ์ แสงจันทร์ ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวขจิตำ ศรีพุ่ม รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. นำงสำวณัฐำ ค้ ำช ู กรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สิริวรรณ วงษ์ทัต     กรรมกำร 
 ๕. นำยอภิรักษ์ ชัยปัญหำ     กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวนนทชำ คัยนันทน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
                         มีหน้าที่   ร่ำงพระรำโชวำท ค ำกรำบบังคมทูล และค ำสดุดีผู้ที่ได้รับปริญญำกิตติมศักดิ์ในงำนพิธี
พระรำชทำนปริญญำบัตรเสนอต่อมหำวิทยำลัย 
 
                  ๑๗. คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ 

   ๑. นำงสิรวิรรณ แสงอุไร ประธำนกรรมกำร 
   ๒. นำงวธัญญำ ลุนชัยภำ กรรมกำร   
   ๓. นำงสุนันทำ อินทเจริญ กรรมกำร 
   ๔. นำงณัฐชนก อิศรีทอง กรรมกำร 
   ๕. นำงสำวจริพัชร ยอดช่วย กรรมกำร 
   ๖. นำงสำวณัฏฐณิชำ มีสิทธิ์ กรรมกำร 
   ๗. นำงทิพวรรณ ธรรมำธิกุล กรรมกำร 
   ๘. นำงทิพวัลย์ กันกำ กรรมกำร 
   ๙. นำงสำวพิมพ์ชนก ชนะสงครำม กรรมกำร 
 ๑o. นำงสุภำภร ค ำเสียง กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวหัทยำ โกศลสุรเสนีย์ กรรมกำร 

 

 

                                                                                                                ๑๒. นำงอรทัย... 
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 ๑๒. นำงอรทัย จันทวงษ์ กรรมกำร 
 ๑๓. นำงสำวอรวรรณ บุญบ ำรุง กรรมกำร 
 ๑๔. นำยอิทธิวัฒน์ ค ำสีม่วง กรรมกำร 
 ๑๕. นำงสำวแสงเทียน เจียมถ้อย กรรมกำร 
 ๑๖. นำงสำวบุญส่ง ทองตัน กรรมกำร 
 ๑๗. นำงสำวระวีวรรณ สุนทรส กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๘. นำงสำวรสวันต์ ดำระดำษ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๙. นำงศศิธร ธรรมค ำภีร์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
                         มีหน้าที่   ๑. ต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มีเกียรติที่มหำวิทยำลัยเชิญมำรับเสด็จ ฯ  
และถวำยพวงมำลัยข้อพระกร 
                                      ๒. ก ำหนดที่นั่งผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหำร และคณำจำรย์ภำยในหอประชุม 
                                      ๓. มอบสูจิบัตรแก่ผู้มีเกียรติจำกหน่วยงำนภำยนอก 
 
                  ๑๘. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  

    ๑. นำงเมธิศำ เกษตรภิบำล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
      มีหน้าที่   ๑. ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงินที่ใช้ในพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 
                                     ๒. ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
                                     ๓. หลังเสร็จสิ้นพิธีฯ ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินของทุกฝ่ำยให้เรียบร้อยโดยเร็ว 
และรำยงำนสรุปยอดค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดให้อธิกำรบดีทรำบ 
  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  หรือจนกว่ำจะเสร็จสิ้นงำนพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตรแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๐ หรือจนกว่ำจะมีค ำสั่งเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๒๕  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

                                                                   (ลงชื่อ)          สมนึก   ธีระกุลพิศุทธิ์   
                                  (รองศำสตรำจำรย์สมนึก  ธีระกุลพิศุทธิ์) 

                                                    ผู้ปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยบูรพำ                                                                                             
 
 

             ส ำเนำถูกต้อง                                                  

 

       (นำงศิริพร  โกมลวนิช) 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร 

)  ล 


