คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ที่ ๘๑๒ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปี ๒๕๖๐
--------------------------------------------------ด้ว ยมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ชัยภูมิ มีผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ประจาปี
การศึก ษา ๒๕๕๘-๒๕๕๙ และได้มีกาหนดเข้า รับ พระราชทานปริญ ญาบัต ร ในวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑
รอบเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อให้การดาเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ดังต่อไปนี้
๑. ผู้มีเกียรติบนเวที (กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ)
๑.๑ ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
๑.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน
๑.๓ พลตารวจเอกชาญวุฒิ วัชรพุกก์
๑.๔ รองศาสตราจารย์ไทย ทิพย์สุวรรณกุล
๑.๕ รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์
๑.๖ นายขจร จิตสุขุมมงคล
๑.๗ นายภาสกร เหมกรณ์
๑.๘ นายสมควร วงษ์มา
หน้าที่ ๑. เข้าร่วมพิธีในนามกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
๒. เข้าร่วมพิธีในรอบสอง ตั้งแต่เวลา ๑๘.๓๐ น. เป็นต้นไป
๓. ปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๒. คณาจารย์ ผู้มีเกียรติ (นั่งประจาแถวหน้าบัณฑิตในหอประชุม)
๒.๑ รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย ศรีอาไพ
๒.๒ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภธัชวุฒิ ตู้พจ
๒.๓ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักพงศ์ กางการ ๒.๔ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ วุฒิโส
๒.๕ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สมปอง สุวรรณภูมา ๒.๖ อาจารย์ ดร.สาเริง ไกยวงค์
๒.๗ อาจารย์ ดร.สมภารธัชธรณ์ ศิโลศรีไช
๒.๘ อาจารย์ ดร.วารนันท์ นิติศักดิ์
๒.๙ อาจารย์ ดร.ประมุข ศรีชัยวงษ์
๒.๑๐ อาจารย์ ดร.เรืองศิลป์ จาปาวงษ์
๒.๑๑ อาจารย์ ดร.พนารัตน์ เดชกุลทอง
๒.๑๒ อาจารย์ ดร.อัญนวียา ภัชร์จรินท์ญา
๒.๑๓ อาจารย์ ดร.พัชนี จินชัย
๒.๑๔ อาจารย์ ดร.ทัศไนยวรรณ ดวงมาลา
๒.๑๕ อาจารย์ ดร.ปาริชาต ญาตินิยม
๒.๑๖ อาจารย์ ดร.ศิริพร พึ่งเพ็ชร์

๒

๒.๑๗ อาจารย์ ดร.ดวงใจ วิชัย
๒.๑๘ อาจารย์ ดร.รุ่งตะวัน วิวัฒนาศิริกุล
๒.๑๙ อาจารย์ปิยะพันธ์ แสงทอง
๒.๒๐ อาจารย์จักรี วิชัยระหัด
๒.๒๑ อาจารย์อาวุธ ปะเมโท
๒.๒๒ อาจารย์อดุลย์ สนั่นเอื้อเม็งไธสง
๒.๒๓ อาจารย์อรวรรณ ศรีลิขิตตานนท์
๒.๒๔ อาจารย์หทัยกาญจน์ ทองศรีสุข
๒.๒๕ อาจารย์ชูเกียรติ ผลาผล
๒.๒๖ อาจารย์บุญช่วย กิตติวิชญกุล
๒.๒๗ อาจารย์ศศิรินทร์ กระสินธุ์หอม
๒.๒๘ อาจารย์กันตินันท์ นามตะ
๒.๒๙ อาจารย์ธนิกานต์ ศรีจันทร์
๒.๓๐ อาจารย์ศุภวิชญ์ โรมแพน
๒.๓๑ อาจารย์บุปผา แก่นชัยภูมิ
๒.๓๒ อาจารย์พรภัทรา แสนเหลา
๒.๓๓ อาจารย์ฤทธิชัย ผานาค
๒.๓๔ อาจารย์ทนงศักดิ์ ทองศรีสุข
หน้าที่ ๑. เข้าร่วมพิธีในนามคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยนั่งประจาแถวหน้าบัณฑิต
๒. เข้าร่วมพิธีในรอบสอง ตั้งแต่เวลา ๑๗.๓๐ น.
๓. ปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓. ผู้ทาหน้าที่ขานนามบัณฑิตและมหาบัณฑิต
๓.๑ อาจารย์ ดร.ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี
๓.๒ อาจารย์นภาพร เลขาโชค
๓.๓ อาจารย์พัทธนันท์ พาป้อ
๓.๔ อาจารย์จินตกานต์ สุธรรมดี
๓.๕ อาจารย์พชร อุตมะพันธุ์
๓.๖ อาจารย์อรอนุตร ธรรมจักร
หน้าที่ ขานนามบัณฑิต และปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๔. ผู้ทาหน้าที่จัดเรียงปริญญาบัตร
๔.๑ นายณัฐพล ดารงเชื้อ
๔.๒ นางสาวนพรัต ทองบัว
๔.๓ นางสาวรุ่งทิวา พลแสน
๔.๔ นางวิชุดา ตั้งชูวงษ์
๔.๕ นางขวัญฤทัย ใจทาน
๔.๖ นายประเสริฐศักดิ์ มีหมู่
๔.๗ นายพิเชษฐ์ วัฒนะสัย
๔.๘ นายกิติคุณ วิญญายงค์
๔.๙ นายคมสันต์ แก้ววงษา
หน้าที่ ๑. ตรวจสอบรายชื่อจัดเรียงปริญญาบัตร ปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
๒. ตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิต จุดรวมบัณฑิตและตรวจเช็ครายชื่อบัณฑิตก่อนเข้าสู่หอประชุมมหาวชิรา
ลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครให้เรียบร้อยถูกต้องตามลาดับ
๕. ผู้ทาหน้าที่เชิญปริญญาบัตร
๕.๑ อาจารย์ศันสนีย์ แอมประชา
๕.๒ อาจารย์พรทิพย์ เกิดถาวร
๕.๓ อาจารย์สุพัตรา บุตรเสรีชัย

๓

หน้าที่ เชิญปริญญาบัตร ในระดับมหาบัณฑิต และปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
๖. ผู้ทาหน้าที่ลาเลียงปริญญาบัตร
๖.๑ อาจารย์สิขรินทร์ ก้อนในเมือง
หน้าที่ ลาเลียงปริญญาบัตรในระดับมหาบัณฑิต และปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
๗. ผู้ทาหน้าที่บันทึกวีดีโอ(VDO)และถ่ายภาพ
๗.๑ นายจันทอน ดวงแก้ว
หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
๒. บันทึกภาพในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พร้อมจัดทา VCD, VTR และปฏิบัติตาม
กาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๘. ผู้ทาหน้าที่ประสานงานบนเวที
๘.๑ อาจารย์คุณัญญาฐ์ คงนาวัง
๘.๒ นางจีรนันท์ วรกุล
๘.๓ นางสาวสุกัญญา ดีเขว้า
๘.๔ นายธงชัย อุปแก้ว
๘.๕ นางตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา
๘.๖ นางสาวพิจิตรา เคนจัตุรัส
๘.๗ นางสาวณัฐติกาญจน์ ชูเดช
๘.๘ นายณัฐพล หมื่นสุรินทร์
หน้าที่ ๑. ประสานงานบนเวที ดูแลผู้บริหารและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
๒. ปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๙. ผู้ทาหน้าที่จัดบัณฑิตเข้านั่งประจาที่ และเข้าร่วมพิธี
๙.๑ อาจารย์นุชจรีย์ ม่วงอยู่
๙.๒ นายวิโรจน์ หาขุนทด
๙.๓ นางนฤมล แก้วตาทิพย์
๙.๔ นายอรรถชัย หงส์จุมพล
๙.๕ นายอภิสิทธิ์ ศิริชาติ
๙.๖ นายสราวุฒิ ทับทิมใส
๙.๗ นางสาวฉัตรสุดา ผามูลสุข
๙.๘ นายเชษฐพงษ์ เบิบชัยภูมิ
๙.๙ นายวิทิต แสงตะวัน
๙.๑๐ นายคงฤทธิ์ แย้มพิพัฒน์
๙.๑๑ นางสาวประภาพรรณ บัวทอง
หน้าที่ ๑. จัดบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าประจาที่นั่ง
๒. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตหลังจากเข้าประจาที่นั่งเรียบร้อยแล้ว
๓. กากับดูแลบัณฑิต ณ จุดขึ้นและลงเวที ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

๔

๑๐. ผู้ทาหน้าที่ตรวจค้นและกากับแถวบัณฑิต/มหาบัณฑิต และเข้าร่วมพิธี
๑๐.๑ อาจารย์ดร.คัทลียา นาวิเศษ
๑๐.๒ อาจารย์ศิรินทรา ทันอินทรอาจ
๑๐.๓ อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธารงค์
๑๐.๔ อาจารย์กุลวดี คตชนะเลขา
๑๐.๕ อาจารย์โชติกา สิงหาเทพ
๑๐.๖ อาจารย์สุริยันต์ แสงงาม
๑๐.๗ อาจารย์ณัฐปราย์ ชัยสินคุณานนต์
๑๐.๘ อาจารย์ไศลโสภิณ ภิรมย์ไกรภักดิ์
๑๐.๙ อาจารย์ธานี ถังทอง
หน้าที่ ๑. ทาหน้าที่ ตรวจความเรียบร้อยบัณฑิตก่อนเข้าหอประชุม
รวมแถวบัณฑิตในวันซ้อมใหญ่ และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร รอบบ่าย เวลา๑๗.๐๐ น.
๒. กากับแถวบัณฑิต และตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบในวันซ้อมใหญ่ และวันรับ
พระราชทานปริญญาบัตร
๒.๑ ตรวจสอบความเรียบร้อยของบัณฑิตและนาบัณฑิตเข้าหอประชุม จัดบัณฑิตเข้า
ประจาที่นั่งและตรวจสอบจานวนบัณฑิตเมื่อบัณฑิตเข้าประจาที่นั่ง เรียบร้อยแล้ว
๒.๒ กากับแถวบัณฑิตในแถวที่รับผิดชอบตามขั้นตอนพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
๓. ปฏิบัติตามกาหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๑๑. ผู้ทาหน้าที่พนักงานขับรถ และสวัสดิการ
๑๑.๑ นายสาธิต ยวงทอง
๑๑.๒ นายพีรพงษ์ สมาธยานนท์
๑๑.๓ นายยงยุทธ เสมียนชัย
๑๑.๔ นายณัฐพงษ์ จันหินตั้ง
๑๑.๕ นายธวัชชัย แซ่ลือ
๑๑.๖ นายชัยวิชิต มานาเสียว
๑๑.๗ นางสาวณิชาดา แซ่ลือ
๑๑.๘ นางสาวอินธิรา กิ่งก้าน
๑๑.๙ นางสาวสุกัญญา หนันเผือก
๑๑.๑๐ นายปิยะฉัตร อ่อนชัย
๑๑.๑๑ นายอาทิตย์ ศรีพล
หน้าที่ ๑. อานวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมพิธีทุกท่าน
๒. ดูแลและประสานงานด้านอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งดูแลเครื่องแต่งกายผู้เข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ให้ ค ณะกรรมการที่ ได้รั บ การแต่งตั้งดั งกล่ าวข้า งต้ น ปฏิ บัติห น้าที่ที่ ได้รับ มอบหมาย อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะเพื่อเกิดผลดีแก่ทางราชการ
สั่ง ณ วันที่ ๖

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน)
ปฏิบัติหน้าที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

