
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

กลุ่มกายภาพ ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
๑. คณะกรรมการด าเนินการด้านตกแต่งสถานที่ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดตกแต่งบริเวณหน้าที่ประทับในงานพิธีฯ และบริเวณ

อ่ืนภายในศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเศก ห้องประทับพักพระอิริยาบถ และห้องรับรองแขก(VIP) รวมทั้ง
บริเวณประตูด้านหน้าทั้งสองด้านตลอดทั้งประสานงานกับด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. นายนิยม  วงศ์พงษ์ค า เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายชูพงษ์ ทองค าสมุทร เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายบุรินทร์ เปล่งดีสกุล เป็นกรรมการ 
๔. นายปรีชาวุฒิ อภิระติง เป็นกรรมการ 
๕. นายธวัชชัย ช่างเกวียน เป็นกรรมการ 
๖. นายกฤษฎา  วงศ์ค าจันทร์ เป็นกรรมการ 
๗. นายภัทร์  คชภักดี เป็นกรรมการ 
๘. นายกิตติสันต์ ศรีรักษา เป็นกรรมการ 
๙. นายจรัญ ชัยประทุม เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวนัชชารัตน์ ค าพิลา เป็นกรรมการ 
๑๑. นายพรนภัส หารค า เป็นกรรมการ 
๑๒. นายสิปป์ สุขส าราญ เป็นกรรมการ 
๑๓. นายธนสิทธิ์ จันทะรี เป็นกรรมการ 
๑๔. นายกษม อมันตกุล เป็นกรรมการ 
๑๕. นายปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง เป็นกรรมการ 
๑๖. นายภราดร เสมาเพชร เป็นกรรมการ 
๑๗. นายขาม จาตุรงคกุล เป็นกรรมการ 
๑๘. นายสัมฤทธิ์  ภูกงลี เป็นกรรมการ 
๑๙. นักศึกษาช่วยงาน จ านวน 10 คน เป็นกรรมการ 
๒๐. นางสาวปรียชาต การปลื้มจิตต์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวณภัทร วิเศษชัย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการด้านระบบเครื่องเสียง  รับผิดชอบระบบการกระจายเสียงท้ังในและนอกสถานท่ีจัดงานพิธ ี
ถวายงานระบบกระจายเสียงในพิธีและบริเวณรอบอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก บันทึกกระแสพระราช
ด ารัส ระบบการกระจายเสียงบริเวณถ่ายภาพบัณฑิต สนามกีฬากลาง และอาคาร ๒๕ ปี รับผิดชอบการกระจายเสียงน า
ขบวนบัณฑิตและระบบการจายเสียงบริเวณท่ีพักญาติบัณฑิต ติดต้ังโทรศัพท์ราชการ (เฉพาะกิจ) ติดต้ังโทรศัพท์สายตรง 
(เฉพาะกิจ) ติดต้ังโทรศัพท์สาธารณะ (เฉพาะกิจ) ก ากับการป้อนสัญญาณเสียงให้ ระบบเครือข่ายโทรทัศน์วงจรปิดรอบ
บริเวณพิธี และการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุ FM ๑๐๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งประสานงานกับกรม
ประชาสัมพันธ์ บริษัท ทีโอที จ ากัด(มหาชน)  บริษัท ทีทีแอนด์ที จ ากัด(มหาชน) และประสานงานกับด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. นายธัญญา  ภักดี       เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรประภา บ ารุงกิจ      เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายวีระพันธ์  บุตรมาตย์      เป็นกรรมการ 
๔. นายสมพิศ  บางใบ       เป็นกรรมการ 
๕. นายสายเพ็ชร สุนทอง      เป็นกรรมการ 

  / นางสาววราภรณ์  ผ่านวงษ์... 



- ๓ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๖. นางสาววราภรณ์  ผ่านวงษ์      เป็นกรรมการ 
๗. นางสาวสริญญา  เต็งคิว      เป็นกรรมการ 
๘. นางสาวณัฏยา  เรืองแหล่      เป็นกรรมการ 
๙. นางสาวกลางเพ็ญ  ไทยอ่อน      เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวนุชรา  สายขุน      เป็นกรรมการ 
๑๑. นายเชิดชัย  กิจขุนทด      เป็นกรรมการ 
๑๒. นายธนาคารินทร์  มาลาศรี      เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์     เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวชลวภรณ์  ชูกลิ่น      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการด าเนินการด้านสถานที่ แสง ถนน และบริเวณทั่วไป  รับผิดชอบจัดเตรียมสถานที่ และดูแลความ
สะอาดเรียบร้อยของบริเวณพิธี ปรับปรุงถนนตามเส้นทางเสด็จฯ ก าหนดจุดจอดรถและเตรียมสถานที่จอดรถภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการส านักพระราชวังในการจัดสถานที่ และจัด
ตกแต่งบริเวณพิธีและบริเวณทั่วไป รวมทั้งสองข้างทางที่จะเสด็จฯ ควบคุมดูแลและติดตั้งระบบไฟฟ้าก าลัง และ
ประสานงานกับด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายพนมชัย  วีระยุทธศิลป์ เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายกฤตภัทร  ถาปาลบุตร เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายปิยะวัชร  ฝอยทอง  เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นายบัญชา  พระพล  เป็นกรรมการ 
๕. นายวัชร พัฒนาวิวัฒนพร เป็นกรรมการ 
๖. นางสาวโสภิดา  พิมพาเพียร เป็นกรรมการ 
๗. นายพิฑูรย์  มูลศรี  เป็นกรรมการ 
๘. นายพรศิริ  โพธิ์ศรี  เป็นกรรมการ 
๙. นายธนวัฒน ์ บุตรสระเกษ เป็นกรรมการ 
๑๐. นายกังวาน  ทวีฤทธิ์  เป็นกรรมการ 
๑๑. นายสมพงษ์  สัตนันท์  เป็นกรรมการ 
๑๒. นายองค์อาจ  โยมสีด า  เป็นกรรมการ 
๑๓. นายฉลาด  มิตรจันทึก  เป็นกรรมการ 
๑๔. นายประยูร  ศรีโนนม่วง  เป็นกรรมการ 
๑๕. นายสาคร  แสนเหวิม  เป็นกรรมการ 
๑๖. นายสงกานต์  ค ากันยา  เป็นกรรมการ 
๑๗. นายอตินันท์ สิงห์ค าป้อง เป็นกรรมการ 
๑๘. นายชูศักดิ์ ค าพรม  เป็นกรรมการ 
๑๙. นายธีรเดช ฤาไชย  เป็นกรรมการ 
๒๐. นายสาคร  แสนเหวิม  เป็นกรรมการ 
๒๑. นายปริญญา  โสบุญมา  เป็นกรรมการ 
๒๒. นายยงยุทธ  นาสมสร้อย เป็นกรรมการ 

  /นายเขมชาติ  พลทองมาก… 



- ๔ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๓. นายเขมชาติ  พลทองมาก เป็นกรรมการ 
๒๔. ว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์  ยาหอม เป็นกรรมการ 
๒๕. นายธีระพงษ์  หัตถปนิตย์ เป็นกรรมการ 
๒๖. นายอาวุธ  เขตหนองบัว  เป็นกรรมการ 
๒๗. นายชัยนิยม  สินทร  เป็นกรรมการ 
๒๘. นายสืบศักดิ์  เตียวตระกูล เป็นกรรมการ 
๒๙. นายสมจิตร์  สาระรัตน์  เป็นกรรมการ 
๓๐. นายสมฤกษ์  บุญพรหมมา      เป็นกรรมการ 
๓๑. นายศุภชัย  มูลตรีศรี  เป็นกรรมการ 
๓๒. นายอานนท์  ริ้วพงษ์กุล  เป็นกรรมการ 
๓๓. นายสุเนตร  นามสีฐาน  เป็นกรรมการ 
๓๔. นายบุญสม  เกษแก้วกาญจ์ เป็นกรรมการ 
๓๕. นายทัศน์ โพธิ์เรืองเดช  เป็นกรรมการ 
๓๖. นายอนุสรณ์ พุทธสอน  เป็นกรรมการ 
๓๗. นายวีระชัย เศษสิงห์  เป็นกรรมการ 
๓๘. นายสุพจน์ สาบุตร  เป็นกรรมการ 
๓๙. นายจักรพงษ์ ปัญญาสิทธิ์ เป็นกรรมการ 
๔๐. นางสาวปิติยาพร  ภูงาม  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๔๑. นางสาววันวิสาข์  พันธุ์ดิษฐ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๒. นายเฉลิมชัย  สาผิว  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการด าเนินการด้านศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก 
๑. นางสาวศิรประภา  บ ารุงกิจ      เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาวจริญญา  ศรีเดช      เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นางสริญญา  เต็งคิว       เป็นกรรมการ 
๔. นางสาวณัฏยา  เรืองแหล่      เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวผกาทิพย์  โพธิ์ศรี      เป็นกรรมการ 
๖. นางสาวรัตนาภรณ์  กาจุ๊ด      เป็นกรรมการ 
๗. นางสาวสุภาวดี  แนบทอง      เป็นกรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์  ผ่านวงษ์      เป็นกรรมการ 
๙. นายนฤดล  ผานาค       เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวปวิชญา  มุ่งงาม      เป็นกรรมการ 
๑๑. นายธานี  แพงงา       เป็นกรรมการ 
๑๒. นายธนาคารินทร์  มาลาศรี      เป็นกรรมการ 
๑๓. นายเชิดชัย  กิจขุนทด      เป็นกรรมการ 
๑๔. นายเลิศพงศ์  เตียวตระกูล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวกลางเพ็ญ  ไทยอ่อน      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
          /กลุ่มงานพิธี... 

 
 



- ๕ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

กลุ่มงานพิธี ขึ้นตรงกบัรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 
๕. คณะกรรมการด าเนินการด้านพิธีการ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลความเรียบร้อยบริเวณท่ีประทับในงานพิธีฯ 

ได้แก่ ห้องประทับพักพระอิริยาบถ ที่ประทับพระราชทานปริญญาบัตร ประสานงานกับส านักพระราชวังเก่ียวกับพิธีการ
รับพระราชทานปริญญาบัตร รวมทั้งการทูลเกล้าฯ ถวายสิ่งของ จัดเตรียมก าหนดการของนายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี และประสานงานกับด้านเกี่ยวข้อง 

๑. นายเด่นพงษ์  สุดภักดี เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางภาวดี  ภักดี       เป็นกรรมการ 
๓. นางวนิดา  แก่นอากาศ      เป็นกรรมการ 
๔. นางสุภาวดี  ดาวด ี       เป็นกรรมการ 
๕. นางนุชรีย์  ศิริ       เป็นกรรมการ 
๖. นางอัญชุลี  ฉวีราช       เป็นกรรมการ 
๗. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นกรรมการ 
๘. นางวไิลพร  สตุันไชยนนท์      เป็นกรรมการ 
๙. นางสาวภรินดา  พนัธุรัตน ์      เป็นกรรมการ 
๑๐. นายณัฐพงษ์  ช านาญเอ้ือ      เป็นกรรมการ 
๑๑. นายบริพัตร  ทาสี       เป็นกรรมการ 
๑๒. นางเจียระไน  นีล       เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวนันทรัตน์  โฆมานะสิน      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นางอริสา  สอนสุภ ี       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์ศิริ      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นางสาวศรินยา  ศรีสุข      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดบัณฑติเข้ารับพระราชทานปริญญาบตัร มีหนา้ที่รับผิดชอบฝึกซ้อมบัณฑิตเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร ควบคุมดูแลในการจัดขบวนคณาจารย์ และบัณฑิตเข้าสูบ่ริเวณงานพิธีฯ ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตใน
งานพิธฯี ก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  และประสานงานกับด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. นายเอกศรัล  ฉายชูวงศ์ เป็นที่ปรึกษา 
๒. นายอธิป  เหลืองไพโรจน ์ เป็นประธานกรรมการ 
๓. นางดรุณี  โชติษฐยางกูร เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นางดษุฎี  อายุวัฒน ์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๕. นายพลัง  สุริหาร เป็นรองประธานกรรมการ 
๖. นางสาวมลัลิกา  บุญมี เป็นรองประธานกรรมการ 
๗. นายหฤษฎ์  อินทะกนก เป็นรองประธานกรรมการ 
๘. นายกิติโรจน์  หวันตาหลา เป็นรองประธานกรรมการ 
๙. นางสาวเกษสุดา  เดชภิมล เป็นกรรมการ 

๑๐. นายจิรวฒัน์  สนิทชน เป็นกรรมการ 
๑๑. นางสาวปริชาติ  แสงค าเฉลียง เป็นกรรมการ 
๑๒. นางสาวธัญวลัย   กฤษณกมล เป็นกรรมการ 
๑๓. นายธเนศ    เงาะเศษ เป็นกรรมการ 
๑๔. นางหทัยรัตน์  บุณยรัตพนัธุ์  เงนิทอง เป็นกรรมการ 

      /นายอภินนัท์  วะทา... 
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๑๕.  นายอภินนัท์  วะทา    เป็นกรรมการ 
๑๖.  นางสาวสุวภัทร   วิงชนุ    เป็นกรรมการ  
๑๗.  นางสาวนัฏฐา   ทองดา    เป็นกรรมการ 
๑๘.  นายกฤษณพล  แสงประชุม    เป็นกรรมการ 
๑๙.  นายจีรศักดิ์  เกษจันทร ์    เป็นกรรมการ 
๒๐.  นางสาวพชัรี  ราชแสง    เป็นกรรมการ 
๒๑.  นายมานะศักดิ์  จนัทะว ี    เป็นกรรมการ 
๒๒.  นายสุภาพ  ไชยยา    เป็นกรรมการ 
๒๓.  นายสุรพล  โคตรบาล    เป็นกรรมการ 
๒๔.  นายอาทติย์  ปทุมชัย    เป็นกรรมการ 
๒๕.  นายสวุิทย์  จุลมา    เป็นกรรมการ 
๒๖.  นักศึกษาช่วยงาน จ านวน ๔๐ คน 
๒๗.  นางยุพนิ  ผาสุข  คณะเกษตรศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๒๘.  นางสาวปวีณา  พงษ์ดนตร ี คณะวิทยาศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๒๙.  นายชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๓๐.  นางพชัรี  จันทร์เพ็ง คณะศึกษาศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๓๑.  นายจารุพล  สุริยวนากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๓๒.  นางอภิชญา  สมหาญ คณะพยาบาลศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๓๓.  นายกุณฑล  วิชาจารย ์ คณะแพทยศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๓๔.  นายสุขุม  วสุนธราโศภิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๓๕.  นางสาวรักชนก  ช านาญมาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๓๖.  นายรัฐพล  ไกรกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๓๗.  นางสาวปริศนา  ค าชาย คณะนิติศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๓๘.  นายคุรุศาสตร์ คนหาญ คณะเทคนิคการแพทย ์   เป็นกรรมการ 
๓๙.  นางสาวปุณยาพร  ธัญญะคุปต ์ คณะทันตแพทยศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๔๐.  นายเด่นพงศ ์ พัฒนเศรษฐานนท์ คณะเภสัชศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๔๑.  นายปฐมทรรศน์  ศรีสุข คณะเภสัชศาสตร์   เป็นกรรมการ 
๔๒.  นางทักษ์ศภรณ์  ตาละลักษณ ์ คณะสัตวแพทยศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๔๓.  นายชวนะพล  น่วมสวสัดิ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์   เป็นกรรมการ 
๔๔.  นางพงศ์สุทธิ  พืน้แสน คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ี   เป็นกรรมการ 
๔๕.  นางสาววไิลวรรณ  เที่ยงตรง คณะเศรษฐศาสตร ์ เป็นกรรมการ 
๔๖.  นายอาทติย์  อภิโชติธนกุล คณะเทคโนโลย ี เป็นกรรมการ 
๔๗.  นายบุรินทร์  เปลง่ดีสกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการ 
๔๘.  Dr. Souneth Phothisane คณะศิลปกรรมศาสตร์  เป็นกรรมการ 
๔๙.  นางดลิกลักษณ์  โคตรสุมาตย ์ บัณฑิตวิทยาลยั เป็นกรรมการ 
๕๐.  นางสาวภัทรียา  ลาสุนนท์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นกรรมการ  
๕๑.  นางสาวสุพัตรา  สร้อยเพ็ชร คณะบริหารธุรกิจฯ เป็นกรรมการ 
๕๒.  นางสาวปรมาภรณ์  วีระพนัธ ์ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการฯ เป็นกรรมการ 

/นายอัจฉริยะ  อุปการกุล… 
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๕๓.  นายอัจฉริยะ  อุปการกุล วิทยาลัยบัณฑติศึกษาการจัดการ เป็นกรรมการ 
๕๔.  นายกฤชวรรธน์  โลห์วัชรนิทร์ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
๕๕.  นายศิริศักดิ์  เหล่าจันขาม วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการ 
๕๖.  นางสาวลักขณา  บุตรอุดม วิทยาลัยนานาชาต ิ เป็นกรรมการ 

คณะเกษตรศาสตร ์
๕๗.  นายสมพงษ์  จนัทร์แก้ว  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๕๘.  นางสาวปวีณา  จันทนพิมพ์  ผู้ประสานงาน ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๕๙.  นางสาวเพ็ญพรรณ  ศรีสกุลเดยีว    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๐.  นางสมสมร  แก้วบริสุทธิ์     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๑.  นางชุลีมาศ  บุญไทย อิวาย    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๒.  นายไชยณรงค์  นาวานุเคราะห์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๓.  นางสุมนา  นีระ      ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๔.  นายธีรชยั  หายทุกข ์     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๕.  นางสาวอุบล  ตังควานชิ     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๖๖.  นายวิถี  เหมือนวอน     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๖๗.  นางสาวสุวิตา  แสไพศาล     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๖๘.  นายปรเมศ  บรรเทิง     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๖๙.  นางวรรณวิภา  แก้วประดิษฐ์  พลพินิจ   ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๗๐.  นางสาวสันติไมตรี  ก้อนค าดี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๑.  นางกิริยา  สังข์ทองวิเศษ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๒.  นางสาวอโนมา  ดงแสนสุข    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๓.  นางสาวอรุณี  พรมค าบุตร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๔.  นายนันทวุฒิ  จงรั้งกลาง    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๕.  นายพัชริน  ส่งศรี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๖.  นางสาวธิดารัตน์  มอญขาม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๗.  นายสุภัทร์  อิศรางกูร ณ อยุธยา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๘.  นายดนุพล  เกษไธสง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๗๙.  นายชานนท์  ลาภจิตร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๐.  นางสาวร าไพ  นามพิลา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๑.  นายภาณุพล  หงส์ภักดี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๒.  นางฝากจิต  ปาลินทร  ลาภจิตร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๓.  นางสาวพัชราภรณ์  ภูมิจันทึก    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๔. นางสาวสุกัลยา  เชิญขวัญ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๕. นายฉลอง  วชิราภากร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๖. นางสาวสจี  กันหาเรียง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๗. นายพิชญ์รัตน์  แสนไชยสุริยา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๘. นายอนุสรณ์  เชิดทอง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๘๙. นางสาวสาวิตรี  วงศ์ตั้งถิ่นฐาน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางสาวพฤกษา  หล้าวงษา... 
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๙๐. นางสาวพฤกษา  หล้าวงษา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๑. นางสาวมัลลิกา  ศรีสุธรรม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๒. นางสาวอนงนาฏ  ศรีประโชติ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๓. นายธนภัทร์สกรณ์  สุกิจประภานนท์   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๔. นางศิริภาวี  เจริญวัฒนศักดิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๕. นายบัณฑิต  ยวงสร้อย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๖. นายพรเทพ  เนียมพิทักษ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๗. นางอรุณีพงศ์  ศรีสถาพร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๘. นางสาวปัทมา  วิริยพัฒนทรัพย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๙๙. นายสุธี  วงศ์มณีประทีป    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๐. นางสุภาภรณ์  พวงชมพู    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๑. นางสาวเยาวรัตน์  ศรีวรานันท์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๒. นางสาวพัชรี  สุริยะ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๓. นายสาธิต  อดิตโต     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๔. นายภคพล  สายหยุด     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๕. นางสาวหยาดรุ้ง  มะวงศ์ไว    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๖. นางสาวปนัดดา  อุตรนคร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๗. นางยุวธิดา  ศรีพลแท่น    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๘. นางสาวพรทิพย์  โพนตุแสง    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๐๙. นายนครินทร์  จี้อาทิตย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๐. นางสาวเวววารี  บุญเทียม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๑. นางลุมพินี  แสนเมือง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๒. นางชัชชนี  สวุรรณศร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๓. นายลิขิต  ปานพรม     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๔. นางสาวสุนันทา  ถินพนา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๕. นายสมโชค  เพ็งลี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๖. นายศิริชัย  ไกยวงษ์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๑๗. นายโชติกุล  แก้วกงพาน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑๘. นายวิษณุ   แทนบุญช่วย อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๑๑๙. นายอาทิตย์  เนรมิตตกพงศ์  ผู้ประสานงาน    เป็นกรรมการ 
๑๒๐. นายชาติชาย  ไวยสุระสิงห์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๒๑. นางกรชวัล  ชายผา     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๒๒. นางสาวขวัญตรี  แสงประชาธนารักษ์   ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๒๓. นางปิ่นมณี  ธารเลิศ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๒๔. นางสาวณัฏฐา  ศักดิ์ศิลาพร    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๒๕. นายชัยยันต์  จันทร์ศิริ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นายโพยม  สราภิรมย์... 



- ๙ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๒๖. นายโพยม  สราภิรมย์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๒๗. นายกิตติพงษ์  ลาลุน ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๒๘. นายเจษฎา  โพธิ์สม ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๒๙. นางสาวขนิษฐา  ค าวิลัยศักดิ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๐. นายกิติโรจน์  หวันตาหลา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๑. นางสาวยุวรัตน์  เงินเย็น ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๒. นางสาวดวงกนก  ธนังธีระพงษ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๓. นางสาวแก้วตา  เจนศรีสุภาพ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๔. นางสาวพรนภา  เกษมศิริ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๕. นายวินัย  ศรีอ าพร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๖. นางสาวรัตมณี   นันทสาร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๗. นายกิตติเวช  ขันติยวิชัย ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๘. นายธนา  ราษฎร์ภักด ี ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๓๙. นายธีรวัฒน์  เหล่านภากุล ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๐. นายอภิชาต  บุญมา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๑. นายปนิทัศน์  สุรียธนาภาส ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๒. นายคมกฤช  ปิติฤกษ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๓. นายทวี  นาครัชตะอมร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๔. นายฐนวรรธน์  นิยะโมสถ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๕. นางสาวศิรวดี  อรัญนารถ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๖. นางสาวศิโรรัตน์  พัฒนไพโรจน์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๗. นางสาวกัลยกร  ขวัญมา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๘. นายสุรพล  ผดุงทน ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๔๙. นางสาวปณิธาน   จุฑาพร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๐. นายรัฐบาล  ขันธ์โพธิ์น้อย ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๑. นายพันวัตต์  พึ่งสาย ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๒. นายวิชชา  เฟ่ืองจันทร์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๓. นายพิรัสม์  คุณกิตติ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๔. นายรองฤทธิ์  ฉัตรถาวร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๕. นายภูริพงศ์  สุทธิโสภาพันธ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๖. นายอนันต์  เครือทรัพย์ถาวร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๗. นางจุฬาภรณ์  เบญจปิยพร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๘. นายณัญธิวัฒน์  พลดี ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๕๙. นายอนุชา  ไชยนิฮม ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๖๐. นางสาวเต็มศิริ  เชื้อเอ่ียมพันธ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๖๑. นายบวรกิตติ์  พันธ์เสถียร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๖๒. นางสุมนา  เยาวมาตย์   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๖๓. นางสาวนันทวรรณ  ชาญวิชา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางสาวณัฐพัชร  แสงนิรันทร์... 



- ๑๐ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๖๔. นางสาวณัฐพัชร  แสงนิรันทร์  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะศึกษาศาสตร์ 
๑๖๕. นายโรจนพล  บูรณรักษ ์ อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๑๖๖. นายพงศ์ธนัช  แซ่จู  ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๑๖๗. นางสาวกนกอร  สมปราชญ์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๖๘. นางสาวดาวรุวรรณ  ถวิลการ    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๖๙. นายจตุภูมิ  เขตจัตุรัส     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๐. นางสาวจิราภรณ์  ทัพซ้าย    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๑. นายโชคชัย  ยืนยง     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๒. นายทวี  สระน้ าค า     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๓. นางสาวนฤมล  ช่างศรี     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๔. นางปนัดดา  ญวนกระโทก    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๕. นางปิยะวรรณ  ศรีสุรักษ์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๖. นายศิริพงษ์  เพียศิริ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๗. นางสาวนริศรา  สิงห์สาคร    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๘. นางปิยดา  ปัจเจกวิญญูสกุล    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๗๙. นางสุชญา  มาเวียง     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๘๐. นางรัตติกร  แทนพชร     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๑๘๑. นางสาวจารุณี  ซามาตย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๒. นางสาวจิรดาวรรณ  หันตุลา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๓. นายธนบดี  อ่อนตา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๔. นางสาวนฏกร  ประมายันต์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๕. นางสาวนฤภรณ์  วุฒิพันธุ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๖. นางสาวนิศากร  บุญเสนา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๗. นางสาวนารีนารถ  กลิ่นหอม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๘. นางสาวเบญจพร  เหล่าวงษี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๘๙. นางปัทมพร  ทนันชัยบุตร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๐. นางสาวปิยดา  สุดาทิพย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๑. นางสาวปาริชาติ  แสนนา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๒. นางพรสวรรค์  วงค์ตาธรรม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๓. นางสาวพัชรา  พันธรักษพ์งษ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๔. นางสาวมณฑา  ชุ่มสุคนธ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๕. นางสาวร่มเกล้า  อาจเดช    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๖. นางสาววัชรา  สุยะรา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๗. นายวายุ  กาญจนศร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๘. นายศุภโชค  สอนศิลพงศ ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๑๙๙. นางสาวสมควร  สีชมพ ู    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางสาวสกาวเดือน  ซาธรรม… 



- ๑๑ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๐๐. นางสาวสกาวเดือน  ซาธรรม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๑. นางสาวสุคนธรัตน์  สร้อยทองดี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๒. นายหล้า  ภวภูตานนท์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๓. นางสาวอมรรัตน์  มะโนบาล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๔. นางสาวอังคณา  ตุงคะสมิต    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๕. นางสาวกัญณภัทร  อรอินทร์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๖. นางสาวอะรุณี  แสงสุวรรณ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๗. นางพรรณี  ศรีกลชาญ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๘. นางไพพิทักษ์  งอยกุดจิก    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๐๙. นางสาวภาวินี  ปานทุ่ง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๑๐. นางสาวสุคนธรัตน์  สร้อยทองดี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๑๑. นางอนุสรา  บังศรี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๑๒. นางสาวมัทนา  บัวศรี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๑๓. นางจุฬาภรณ์  ตั้งภักดี  อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๒๑๔. นายสมรภพ  บรรหารักษ์ อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๒๑๕. นางสาวพิฐชญาณ์ พิชิตวงศ์ชัย ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๒๑๖. นางจิตภินันท์  ศรีจักรโคตร ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๑๗. นางนงลักษณ์  เมธากาญจนศักดิ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๑๘. นางสาวปัทมา  สุริต ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๑๙. นางสาวนิศาชล  บุบผา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๒๐. นางสาวสาวิตรี  สมมงคล ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๒๑. นางสมปรารถนา  ดาผา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๒๒. นางกรรณิการ์  สังวรวงษ์พนา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๒๓. นายเด่นชัย  สิมมา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๒๔. นางสาวหทัยภัทร  สร้อยอุดม ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๒๕. นายดลวิวัฒน์  แสนโสม ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๒๖. นางสาวจุฬาภรณ์  ตั้งภักดี ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๒๗. นางวาสนา รวยสูงเนิน ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๒๘. นางสาวพลับพลึง  อุปพงศ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๒๙. นางวรรณวิสา  ศรศักดา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๐. นางสาวจีรวรรณ เอกอุ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๑. นางสาวจุฑามาศ พายจะโปะ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๒. นางสาวอิงคฏา โคตรนารา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๓. นางสาวสุพันธ์ อุ่นใจ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๔. นางสาวทิวาวรรณ  เทพา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๕. นางรัตนา  แทนไธสง ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางสาวปัฐมาพร  พะไกยะ… 
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๒๓๖. นางสาวปัฐมาพร  พะไกยะ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๗. นางสาวนพนันท์  ชัยภูมิ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๘. นางสาวขนิษฐา  พรมกระโทก ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๓๙. นางวิภารัตน์ เที่ยงดาห์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๔๐. นายอภิดล  สมบูรณ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๔๑. นางสาวเนาวรัตน์  ปุ๊กกระโทก ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๔๒. นางวัลภา  บินสมประสงค์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๔๓. นางสาวพิริญา  อินทรก าแหง ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๒๔๔. นายธิปไตย  พงษ์ศาสตร์ อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๒๔๕. นางสาวจุฬาลักษณ์  คามูล ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๒๔๖. นายชัยพล  กีรติกสิกร      ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๔๗. นายณรงค์  หงษ์แก้ว      ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๔๘. นายนิมิต  นิมานะ      ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๔๙. นางสาวศิริบูรณ์  มุกดาใส     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๕๐. นางอมรรัตน์  ประจักษ์สูตร์     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๕๑. นางสาวอัจฉรา  ภักดี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๒. นางจันทร์ทิพย์  ช่วยเงิน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๓. นายวชิราวุธ  ธรรมวิเศษ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๔. นางสาวชิตสุธา  สุ่มเล็ก  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๕. นายณกร  วัฒนกิจ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๖. นางสาวอุราวรรณ  จันทร์เกตุ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๗. นางสาวสุมนฑา  เกษมวิลาศ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๘. นายธีระยุทธ  ทองเครือ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๕๙. นายชาคริต  พงษ์กิติวณิชกุล  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๐. นายอธิป  เพ็งพัด  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๑. นายธีรพล  สุคนธ์วิมลมาลย์  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๒. นายณัฐวุฒิ  นุโพธิ ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๓. นายสิระ  สานสุข  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๔. นางสาวศิรินันท์  กุลชาติ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๕. นายวัฒนชัย  ล้นทม  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๖. นางสาวณัฐธิดา  แขมภูเขียว  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๗. นางสาวเมศยา  ธิติศกัดิ์สกุล  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๘. นางสาวมลฤดี  กงชัยภูมิ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๖๙. นายเปรม  จันทร์สว่าง  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๗๐. นางสาวจุฑาพร  แสวงแก้ว  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๗๑. นางสาวจินดารัตน์  เอกประเสริฐ  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางศสุภลักษณ์  ทองปัน… 
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๒๗๒. นางศสุภลักษณ์  ทองปัน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๗๓. นางสาวสุจิตรา  ลีชมรัตน ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๗๔. นางสาววิรงรอง   มงคลธรรม ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะแพทยศาสตร์ 
๒๗๕. นายปิยนัส  สุดี  อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๒๗๖. นางสาวกุลธิดา  เวทีวุฒาจารย์ ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๒๗๗. นายสมชาย  ปิ่นละออ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๗๘. นายวรานนท์  มั่นคง     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๗๙. นางสาวสุรางค์  ชมภู ่     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๘๐. นางสาวพิชยา  วีสเพ็ญ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๒๘๑. นางเยาวลักษณ์  ฉ่ ากระมล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๒. นายวันชนะ  สืบไวย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๓. นางสาวสกาวรัตน์  กันทะวงศ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๔. นายอาทิตย์  ศิลป์ศิริวานิชย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๕. นายนนทพล  ปิยวัฒนเมธา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๖. นายทรงพล  อุปชิตกุล      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๗. นางสาวจิรัญดา  กฤษเจริญ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๘. นายแคน  กอมณี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๘๙. นางสาวนัธทมน  วงศ์บา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๐. นายไพบูรณ์  จัตกุล     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๑. นายจุฑารพ  เพชระบูรณิน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๒. นายปรเมษฐ์  กลั่นฤทธ์ิ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๓. นายอิทธิวัฒน์  จันชัยชิต    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๔. นางสาววันดี  โสภา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๕. นางสาวธนัชญา  ยิ่งไพบูลย์สุข    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๖. นางสาวปิยะธิดา  นาคขุนทศ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๗. นางสาวศรัญญา  ศรีนะ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๘. นางสาวปาณิสรา  ค าสิงห์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๒๙๙. นางสาวพรทิพย์  ม่วงนิล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๐๐. นางเพ็ญศรี  พิมพ์ค าไหล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๓๐๑. นายอติชาติ  ค าพวง  อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๓๐๒. นายอภิรัก   ผิวบาง  ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๓๐๓. นายศักดา  จันทร์ประเสริฐ    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๐๔. นางสาวพัชรินทร์  ลาภานันท์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๐๕. นายธนพฤกษ์  ชามะรัตน์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๐๖. นางสาวธนนันท์   บุ่นวรรณา    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 

/นายศุภกิต  บัวขาว... 
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๓๐๗. นายศุภกิต  บัวขาว     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๐๘. นางสาวดารารัตน์  ค าภูแสน    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๐๙. นางสาวบุษบามินตรา  ฉลวยแสง    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๑๐. นางสาวอนงค์นาถ   โยคุณ    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๑๑. นางสกุลรัตน์  ค าพิละ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๑๒. นายวิศปัตย์  ชัยช่วย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๓. นางสาวภัทรพร  วีระนาคินทร์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๔. นางสาวพรสรรค์  ปิยะนันทิศักดิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๕. นางสาววทัญญา เล่ห์กัน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๖. นางสาวกัลยาณี  กฤตโตปการกิต    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๗. นางสาวเบญญาทิพย์  ศุภะกะลิน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๘. นางพราวพรรณ  พลบุญ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๑๙. นางบุญมา พรหมสาขา  ณ  สกลนคร         ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๐. นางสาวทิพย์ลดา  อินท า    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๑. นายชัชวาล    ศรีทอง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๒. นางสาวนวลจันทร์   ประดุจชนม์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๓. นางสาว ภรณี  ดีราษฎร์วิเศษ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๔. นางสาวเกวลิน    ปวบุญสิริวงศ์         ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๕. นายจอมรัฐ  พัฒนศร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๖. นางสาวศิรายุ  โพธิ์วันนา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๗. นายกิตติชัย  กองแก้ว     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๘. นางบุบผา ประสารฉ่ า     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๒๙. นางสุจิรา   ผิวบาง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๐. นางวารุณี   อินทวงศ์      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๑. นางสาวไพรินทร์   เมืองสนาม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๒. นางสาวศิริญญา  ฤทธิพันธรักษ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๓. นางสาวชุดาภา  มาลีทิพย์วรรณ คลังแสง   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๔. นางสาวภัสรา  นามแสง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๕. นางสาวขวัญนคร  สอนหมั่น         ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๓๖. นางสาวอัมพร  รักหนองแซง    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
๓๓๗. นายนัฐชานนท์  เขาราธ อาจารย์เดินน าแถว    เป็นกรรมการ 
๓๓๘. นางสาวพรพิมล  ชูพานิช ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๓๓๙. นายพงษ์เดช  สารการ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๐. นางสาวเจตต์นภิส  ระยับกุล    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๑. นายพฤกษ์  ตัญตรัยรัตน์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๒. นางเนาวรัตน์  มณีนิล     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 

/นางเกศินี  สราญฤทธิชัย… 



- ๑๕ - 
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๓๔๓. นางเกศินี  สราญฤทธิชัย     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๔. นางสาวสุนิสา   ชายเกลี้ยง    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๕. นางกุศล  รักญาติ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๖. นางสาวจิดาภา  พลางวัน    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๗. นางศุภานัน  พรมขอนยาง    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๘. นางสาวอรุณรัตน์  ศิลารัตน์    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๔๙. นายเกียรติศักดิ์  เกวใจ     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๕๐. นางสาวพรรณี  บัญชรหัตถกิจ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๕๑. นางชัญญา  จิระพรกุล     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๕๒. นางสาววลิัยพร  ถ่ินค ารพ             ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๓. นางอนชุนรา  ตาลกุล คัสเธอร ์    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๔. นายศิวานนท์  รัตนะกนกชัย    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๕. นางสาวยุพรัตน์  หลิมมงคล    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๖. นายสพุจน์  ค าสะอาด     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๗. นางกรุณา  โสฬสจินดา     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๘. นางสาวผุสดี  ไกยวงษ ์     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๕๙. นางสาววีรนิทณ์  ขันธะติวงศ ์    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๐. นางพรพิมล  คะโยธา     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๑. นางสาวสุจิตรา  พลเชียงสา    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๒. นางสาวขวัญหทัย  สินเธาว ์    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๓. นางสาวชัญญา  แสงสุริยา    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๔. นางสาวธิรดา อาษาราช     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๕. นางสาวโสภิตา  คลังพระศร ี    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๖. นางพรพรรณ  สกุลค ู     ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 
๓๖๗. นางสาววรวรรณ  ภูชาดา    ระดับปริญญาตร ี  เป็นกรรมการ 

คณะทันตแพทยศาสตร์ 
๓๖๘. นายอชิรวุธ  สุพรรณเภสัช อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๖๙. นางสาวจิรภา  วรรณค า ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๐. นางสาวกุลวรา  ธาริยะ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๑. นางสาวพรรณทิพา  บุตรดา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๒. นายศุภวิทย์  หมอกมืด     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๓. นายภาณุพงษ์  จิรเดโชชัย    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๔. นายชยวรรธก์  อนันต์สุชาติกุล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๕. นายวัชรินทร์  หอวิจิตร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๖. นางสาวตุลารัตน์  สุขโท    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๗. นางพรรณวษา  พลล้ า      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

 
/คณะเทคนิคการแพทย์... 
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คณะเทคนิคการแพทย์ 
๓๗๘. นายอัฐวุฒิ  ไชยบุญเรือง อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๗๙. นางสาวทิวาพร  ทวีวรรณกิจ อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๐. นางโลมใจ  สินเธาว ์   ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๑. นางอริสรา  อุดจันทร์     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๓๘๒. นางนพมาศ  เข็มทองหลาง    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๓. นางสาวกรรณิการ์  กัวหา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๔. นายไมตรี  ปะการะสังข์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๕. นางสาวอัญชลี  เตชะเสน       ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๖. นางสาวพัชราภรณ์  ทิพยวัฒน์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๗. นางสาวสุภาวดี  แย้มศรี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๘. นางสาวอภิญญา  จุ๊สกุล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๘๙. นางสาววรวรรณ  ค าฤาชา      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๐. นางสาววนิดา  ดรปัญหา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๑. นางสาวทกมล  หรรษาวงศ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๒. นางสาวสาวิตรี  วันเพ็ญ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๓. นางสาวเสาวนีย์   นาคมะเริง    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๔. นายฉัตรชัย  พิมพศักดิ์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๕. นายวิสิฐศักดิ์  โภคสวัสดิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๖. นางสาวโมลิน  ว่องวัฒนากูล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๗. นางสาวหทัยชนก  ศรีวรกุล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๘. นายปิยะพงษ์  สิมทอง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๓๙๙. นายมนัส  จันทหาร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๐. นายศุภกร   ขรรค์แก้ว     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๑. นางสาวรสรินทร์  สาที     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๒. นางสาวจีระนันท์  ชมที     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะเภสัชศาสตร์ 
๔๐๓. นายเกียรติภูมิ  พลตรี  อาจารย์น าแถวบัณฑิต   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๔. นายสุธาร  จันทะวงศ์  ผู้ประสานงาน  ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๐๕. นางสาวนาฎศจี  นวลแก้ว    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๐๖. นางสาวผดุงขวัญ  จิตโรภาส      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๗. นายประธาน  ฤาชา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๘. นายสมชาย  สุริยะไกร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๐๙. นางสาวนภภัค  ใจภักดี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๐. นางสาววีรวรรณ  อุชายภิชาติ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๑. นางสาวจันทนา  บุญยะรัตน์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๒. นางสาวศรัญญา  ตันติยาสวัสดิกุล   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางอัญชลี  หนักแน่น... 
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๔๑๓. นางอัญชลี  หนักแน่น     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๔. นางสาวรุ่งทิวา  ทะสังขา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๕. นางสาวศิริจรรยา  แก้วสารภมู ิ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๖. นางนรางคณา  ฮอหรินทร ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๗. นางนาฎศจี  นวลแก้ว     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะเทคโนโลย ี
๔๑๘. นายอภิลักษณ์  สลักค า  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๑๙. นางสาวสิรินดา  ยุ่นฉลาด    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๒๐. นายรุ่งโรจน์  อาทเวทย์     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๒๑. นางสาวพิมพ์นิภา  หิรัณย์สร    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๒๒. นายพัชร์สุ  วรรณขาว     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๓. นางสาวกฤติกา  ตระกูลงาม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๔. นางสาววิมล  สุขพล า     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๕. นายบวรศักดิ์ ลีนานนท์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๖. นางสาวศุภวรรณ  ถาวรชินสมบัติ   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๗. นางปฏิมากร  พะสุวรรณ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๘. นางอนาลยา  หนานสายออ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๒๙. นางลักขณา  เหล่าไพบูลย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๓๐. นายพัฒนา  เหล่าไพบูลย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๓๑. นายคณิต  วิชิตพันธ์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
๔๓๒. นางสาวจรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๔๓๓. นายธนาคาร  นะศรี  อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๔๓๔. นางรัคณภรณ์  ใจไวย์ธนา      ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๓๕. นางสาวชนิดา  ชาอินทร์ ผู้ประสานงาน  ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๓๖. นายสิทธิพร  กาบบัวลอย    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๓๗. นายสุวิทย์  อุปสัย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๓๘. นายสุรสิทธิ์  อ้วนพรมมา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๓๙. นางสาวพัชรา  เผือกเทศ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๐. นางสาวจรีรัตน์  เอี่ยมสะอาด    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๑. นางสาวสุชีวา  จันทร์หนู    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๒. นางสาวสุภัทตรา  จิตติมณี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๓. นายธวัชชัย  โพธิ์เฮือง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๔. นายพิทักษ์พงษ์  มณีรัตนรุ่งโรจน์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๕. นางปรียาภรณ์   สุระชน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๖. นางพรรณชมพู   ม่วงลาย    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นางเกวลิน  สร้อยบับ... 



- ๑๘ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๔๔๗. นางเกวลิน  สร้อยบับ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๘. นายสมบัติ  แสงพล     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๔๙. นางสิดาพัณณ ์ สัมฤทธิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๕๐. นางอรัญญา  ศิริไกรวรรณ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๕๑. นายเฉลิมพันธ์  ศิระบุตร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๕๒. นางสาวนิตยา  แก้วก่า     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๕๓. นายยรรยง  วังปรีชา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๔๕๔. นางสาวมนต์ธิดา  เลิศนิมานรดี    อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 
๔๕๕. นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย    ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๔๕๖. นางสาวกนิษฐา  ประนม    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๕๗. นายนยทัต  ตันมิตร     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๕๘. นางภาคินี  เปล่งดีสกุล     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๕๙. นางสาวมนต์ธิดา  เลิศนิมานรดี    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๖๐. นางทัศวรรณ  ศราภัย      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๖๑. นางกชามาส  ทินราช     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๖๒. นายจักริน  เงินทอง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๖๓. นางสาวกตัญชลี  ประนม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
๔๖๔. นางสาวปาริฉัตร  ศิลปเทศ อาจารย์น าแถวบัณฑิต     เป็นกรรมการ 
๔๖๕. นางสาวปวีนา  กองจันทร์ ผู้ประสานงาน     เป็นกรรมการ 
๔๖๖. นางสาวศิริลักษณ์  ศุทธชัย    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๖๗. นางสาวกฤตพา  แสนชัยธร    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๖๘. นางสาวเทียนทิพย์  บัณฑุพาณิชย์   ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๖๙. นายก่อพงษ์  พลโยราช    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๐. นายอานนท์  ค าวรณ์     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๑. นางฐิรชญา  มณีเนตร     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๒. นางสาวเนตรนภา  ตะลาด    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๓. นางสาวภัณฑิลา หิรัญโณ    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๔. นางสาวจิตตานันท์  กวนชัยภูมิ    ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๕. นางสาวปนัดดา  ตันสุวรรณรัตน์   ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๗๖. นางสาวชื่นจิตร  อังวราวงศ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๗๗. นางสาวนภาพร  ลิขิตวงศ์ขจร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๗๘. นายอนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๗๙. นางสาวปาริชาติ  บุตรวงศ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๐. นางสาววิชชุลดา  เวชกูล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

 /นางสาวเยาวนุช  รักสงฆ์… 
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๔๘๑. นางสาวเยาวนุช  รักสงฆ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๒. นางสาวพิสมัย  ค าหล้า    ระดบัปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๓. นางอารีย์  นัยพินิจ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๔. นางสุกานดา  นาคะปักษิณ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๕. นางสาวภัทรขวัญ  พิลางาม    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๖. นายวรุณ  ตันตระบัณฑิตย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๗. นางขวัญฤดี  ตันตระบัณฑิตย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๘. นายสุรชัย  จันทร์จรัส     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๙. นางนงค์นิตย์  จันทร์จรัส    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๐. นางสาววิไลพร  ไพศาล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๑. นางสาวสุธาสินี  สวุรรณภักดิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๒. นายบัณฑิต  สวรรยาวิสุทธิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๓. นายกัมปนาท  ศิริโยธา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๔. นายปรเมศวร์  จรัสเมธากุล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๕. นางสาวปรวรรณ  เสนาไชย    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๖. นางสาวดลฤทัย  โกวรรธนะกุล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๗. นายธนพล  รุ่งเรือง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๘. นางนพมาศ  สุวชาติ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๙. นางสาวทองรวี  ศิลาน้อย    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๐. นางสาววิตติกา  ทางชั้น    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๑. นางสาวนันทพร  ค าสอนทา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๒. นายวสิษฐ์พล  จิตละมุน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๓. นายธีรรักษ์  ภารการ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๔. นางสาวมัลลิกา  หิมะธนะสุวรรณ   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๕. นางสาวรัตติยา  วิเศษผง    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๖. นายวรัญญู  ดอนเหนือ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๗. นางสาวอาทิยา  ทรัพย์พอกพูล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๘. นางสาววงเดือน  ศรีสมพร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๐๙. นางสาวธัญญลักษณ์  ลิ้มทองกุล   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๐. นางสาวอรสา  ทองโคตร    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๑. นางสาวกรกนก  อินทร์สอน    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
๕๑๒. นางจงรักษ์  หงษ์งาม  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๓. นายนรชิต  จิรสัทธรรม อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๔. นายพชร  ชาตะวิถี     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๕. นางสาวอรอนงค์  พัวรัตนอรุณกร         ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๖. นางสาววรวรรณ ชาญด้วยวิทย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นายอารม นาครทรรพ... 
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๕๑๗. นายอารม นาครทรรพ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๘. นายสุทิน  เวียนวิวัฒน์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๙. นางสาวแสงจันทร์  สัมฤทธิ์รินทร์   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๐. นางกฤษณา  สุนทรไชยา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๑. นางจรรสุดา  ภาดี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๒. นางสาววิมลพร  ชัยวัฒนกุลวานิช   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๓. นายอนัน  เค้าสิม     ระดบัปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๔. นางสาวนันธิญา  ไมล์โพธิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๕. นางสาวบรรจง  กาศแก้ว    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๖. นายรณภูมิ  สีโยเฮียง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๗. นางสาวศิริอร  อนุศรี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๘. นางจินตนา  สมสวัสด์ิ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๙. นายจักรกฤช  เจียวิริยบุญญา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
๔๗๙. นายกษม  อมันตกุล  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๐. นายเดชา  ศิริภาษณ์  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๘๑. นางสาวจิราพร  กวดขุนทด  ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๒. นางสาวเพ็ญณิชชา  สีชาพุด ผู้ประสานงาน  ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๘๓. นายกิตติสันต์  ศรีรักษา     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๘๔. นายภัทร์  คชภักดี     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๘๕. นายพงษ์พิทยา  สัพโส     ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๘๖. นายสุธีย์  จุฬากาญจน์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๗. นายสัมฤทธ์ิ  ภูกงสี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๘. นายผจญ  พีบุ้ง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๘๙. นายวิชิต  ภักดีรัตน์      ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๐. นางสาวพรพรรณ  แก่นอ าพรพันธ ์   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๑. นายพชญ  อัคพราหมณ ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๒. นายอานนท์ สังวรดี     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๓. นางอรจิรา หัตถพนม     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๔. นางสาวพรหมพร  เฉยไสย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 
๔๙๕. นายพัฒนพงษ์  โตภาคงาม อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ  
๔๙๖. นายณรินทร์  เจริญทรัพยานนท์    อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๗. นางสาวภัคจิรา  แสนใจ  ผู้ประสานงาน  ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๔๙๘. นางสาวนิตยา  วิชาชัย  ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๔๙๙. นายประชาสรรค์  แสนภักดี ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๐. นายศิวัช  ศรีโภคางกุล ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 

/นายกิตติพิชญ์  ชัยมนตรีธนสิน… 
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๕๐๑. นายกิตติพิชญ์  ชัยมนตรีธนสิน ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๒. นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๓. นายภิญโญ  นิลจันทร์ ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๔. นางสาวนวลจันทร์  วรรณพาหมณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๕. นางสาวจิตรลัดดา  แสนตา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๖. นางสุภาวดี  แก้วค าแสน ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๗. นายเฉลิมพงษ์  พงษ์ประชา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๘. นางสาวภาภรณ์  เรืองวิชา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๐๙. นางสาวเกวรี  แสงสว่าง ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๐. นายกลาง  ดงกลาง ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๑. นางนันทนา สุทธิประภา ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๒. นายณัฐพงษ์  วัฒนบุตร ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๓. นายวราสันต์  นิ่มแก่น ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๑๔. นายณรงค์เดช  มหาศิริกุล ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๕. นายวิษณุ  สุมิตสวรรค์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๖. นายณรงค์  เกียรติคุณวงศ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๗. นางสาววิมลศิริ  แกงกรด ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๘. นางปวีณา  สุวรรณไตรย์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๑๙. นายพิพัฒน์  นาคาเกียรติภัทร์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๐. นายพิสิทธิ์  ถ าวาป ี ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๑. นายอนุสรณ์  กองเกิด ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๒. นางสาวพรพลอย  หาวิชิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๓. นายอุเทน  บัวแสง ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๔. นายวัชระ  สิทธิ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๕. นางสาวณาตยา  สีหานาม ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๖. นายทวี เลพล ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๗. นางสาวดวงฤดี  แก้ววิศิษฏ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๘. นายอ่อนจันทร์  ดลปัชชา ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๒๙. นางสาวอจิรภาส์  เพียรขุนทด ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๐. นางเพ็ญณี  แนรอท ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย 
๕๓๑. นางสาวพิมพ์ใจ  กอแก้ว  ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๒. นายรัตพงษ์  ฤกษ์ไชโย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๓. นายธนภัทร  วงษ์ค าจันทร์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๔. นางสาวนฤมล  ผิวเผื่อน     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๕. นางสาวรัชนีกรณ์  มาพะเนาว์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๖. นางสาวบังอร  เหมัง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๗. นายเจษฎา  โสตกิปิณฑะ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/คณะบริหารธุรกิจ...  

https://drive.google.com/a/kku.ac.th/file/d/0B40b0hwp0ju-d1Z3dXk2Z3RXeGc/view?usp=sharing
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คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย 
๕๓๘. นายธีระวัฒน์  เจริญราษฎร์    อาจารย์น าแถวบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๓๙. นางสาวธันย์นิชา  พิพัชร์เดชาวรกุล ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๐. นายนารา  กิตติเมธีกุล  ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๔๑. นางสาววรางคณา  ถาวรวิริยะตระกูล ระดับบัณฑิตศึกษา เป็นกรรมการ 
๕๔๒. นางสาวจตุราพร  สีหาบุตร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๓. นางสาวอังค์วรา  ณ สุนทร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๔. นางสาวปริฉัตร  วงศ์ปัจฉิม ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๕. นางสาวอุมา  ฤทธิ์ศรี ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๖. นายกีรติ  นิวรณุสิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๗. นางสาวจิดาภา  สีบุญเรือง ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย 
๕๔๘. นายธเนศ  วัฒนกูล  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๔๙. นายอัถพล  หลาวเหล็ก  ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๐. นายดามร  ค าไตรย์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๑. นายปรัชญา  หมื่นอภัย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๒. นางสาวอภิรดี  มิ่งวงศ์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๓. นางสาวอภิรดี  วงศ์ศิริ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๔. นางสาวณัฏฐญาณี  จันทรพลาบูรณ์   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๕. นางสาวรัตนาภรณ์  ทุริสุทธิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณะนิติศาสตร ์
๕๕๖. นางสาววนิดา แสงสารพันธ์ อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๗. นางสาวกชพร  มุสิกบุญเลิศ ผู้ประสานงาน  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๘. นายวรวิทย์  ไชยตา     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๕๙. นางสาวดารณี  ราชภูเขียว    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๐. นายอัษฎาวุธ  วสนาท     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๑. นางสาวปาริฉัตร  บุตรวงค์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๒. นายพิทักษ์  ไทยเจริญ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๓. นางสาวกัญญารัตน์  โคตรภูเขียว    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๔. นางสาวปัฐมาภรณ์  สินทรัพย์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๕. นายนรากร  วรรณพงษ์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๖. นางสาวณัฐวรรณ  อารัมภ์วิโรจน์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๗. นายกิตติทร  สุดประเสริฐ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๘. นายสุชาติ  แนวประเสริฐ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๖๙. นางสาวบุษกร ปราบณศักดิ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๐. นายแทนรัฐ  คุณเงิน     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๑. นางสาวรุ่งลาวัลย์  สุดมูล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

/นายภานุพงษ์  ไชยนาพันธ์... 
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๕๗๒. นายภานุพงษ์  ไชยนาพันธ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๓. นายทินกฤต  สาตรรอด     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๔. นายพีรันธร  วีระภรณ์พิมล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๕. นายจตุพล  ชื่นอุทัย     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๖. นายอดิศักดิ์  หารสุโพธิ์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๗. นายอนุชิต  ปัสสาสุ     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๘. นางสาวศุภาพิชญ์  ฤทธิลา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๗๙. นางสาวจินตนา  บุ้งทอง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๐. นางสาวพรพรรณ  จันทร์โสดา    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๑. นางสาวกรรณิกา  บูระวงษ์    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๒. นางสาวสุนันทา  มัครมย์     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๓. นางสาวเกศริน  ดาวสาวะ    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๔. นางสาวอรพรรณ  นางแล    ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๕. นายพชร  โนนทิง     ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๕๘๖. นางสิริมนพร ทิพสิงห์  อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๗. นายกิตติพจน์  จรูญธรรม อาจารย์น าแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๘. นางสาวภาณินี  นฤธาราดลย์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๘๙. นายธรรมศักดิ์ เสนามิตร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๐. นางสาวชุติมา  วิโรจน์แสงอรุณ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๑. นายโปรยชัย  กล้าขยัน ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๒. นายวุทิวัชฒ์  จิตจักร ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๓. Mr. Paul Fairclough ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๔. นางสาวพัชรินทร์  ศรีสุเลิศ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๕. นายพุฒิฤกษ์  โพธิ์หล้า ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๖. นางสาวณัฐวิภา  จันทร์น้อย ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๗. นางสาวอ้อมใจ  อภัยโส ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๘. นางสาววันวิสา  อนุศรี ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๕๙๙. นางสาวสมาภรณ์  แม่นมาตย์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๖๐๐. นายภริณ  ธนะโชติภน ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๖๐๑. นายณัฐดนัย  กายแก้ว ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๖๐๒. นางสาวระวิพร  โนนทิง ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๖๐๓. นางสาวฝ้ายขวัญ  หมอกต้ายซ้าย ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๖๐๔. นางสาวชนากานติ์  วุฒิสิริบูรณ์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
๖๐๕. นางสาวนิชาพันธ์  อินทรพาณิชย์ ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๖๐๖. นางนฤมล  ลีลายุวัฒน์  อาจารย์น าแถวบัณฑิต    เป็นกรรมการ 

/นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า... 



- ๒๔ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๖๐๗. นางเยาวลักษณ์  แหล่งหล้า ผู้ประสานงาน   เป็นกรรมการ 
๖๐๘. นางพัชลี  พวงคต  ผู้ประสานงาน   เป็นกรรมการ 
๖๐๙. นายสุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน     เป็นกรรมการ 
๖๑๐. นางสาววราภรณ์  ภูตะลุน     เป็นกรรมการ 
๖๑๑. นายพงศกร  พรรณรัตนศิลป์     เป็นกรรมการ 
๖๑๒. นายธีรชัย  เนตรถนอมศักดิ์     เป็นกรรมการ 
๖๑๓. นางกรชวัล  ชายผา      เป็นกรรมการ 
๖๑๔. นายประสงค์  ต่อโชติ      เป็นกรรมการ 
๖๑๕. นางหอมหวล นาถ้ าเพชร     เป็นกรรมการ 
๖๑๖. นางรัตติยากร วิมลศิริ      เป็นกรรมการ 
๖๑๗. นางแววตา  วรรณค า      เป็นกรรมการ  
๖๑๘. นายจิรพัฒน์ จันทะไพร      เป็นกรรมการ 
๖๑๙. นายสุพัฒน์ พิบูลย์       เป็นกรรมการ 
๖๒๐. นางสาวศิตธีรา สโมสร      เป็นกรรมการ 
๖๒๑. นางสาวพรนภา  โยธาฤทธิ์ เป็นกรรมการ 
๖๒๒. นางพาณิภัค พระชัย เป็นกรรมการ 
๖๒๓. นางสาวนวพร หนูเส็ง เป็นกรรมการ 
๖๒๔. นางศิรินธร สุวรรณทอง เป็นกรรมการ 
๖๒๕. นางสาววรินภ์ธร นันตะเวชกลู เป็นกรรมการ 
๖๒๖. นายอภิเชษฐ์ บุญจวง เป็นกรรมการ 
๖๒๗. นางสาววัชรินทร์ รักษาเคน เป็นกรรมการ 
๖๒๘. นางสาวปัทมา สมพงษ์ เป็นกรรมการ 
๖๒๙. นางสาวพนัชกร โชคลา เป็นกรรมการ 
๖๓๐. นายอนุสรณ์ มั่นคง เป็นกรรมการ 
๖๓๑. นางสาวจิตติมา ไกรศรีวรรธระ เป็นกรรมการ 
๖๓๒. นางสาวศิริพร เบญจมาศ เป็นกรรมการ 
๖๓๓. นางสาววรรณิศา  สีเรือง เป็นกรรมการ 
๖๓๔. นายภาสพงษ์  ฉัตรดอน เป็นกรรมการ 

๖๓๕. นางสาวนรมน  แจ่มอ้น เป็นกรรมการ 
๖๓๖. นายวุฒิพงษ์  จันทร์แก้ว เป็นกรรมการ 

 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
๖๓๗. นายศักดิ์ชัย  เจริญศิริพรกุล อาจารย์น าแถวบัณฑิต เป็นกรรมการ 
๖๓๘. นายภิญโญ  รัตนาพันธุ์ อาจารย์น าแถวบัณฑิต เป็นกรรมการ 
๖๓๙. นางสาวปณัทพร  เรืองเชิงชุม อาจารย์น าแถวบัณฑิต เป็นกรรมการ 
๖๔๐. นางสาวบุษกรณ์  ลีเจ้ยวะระ อาจารย์น าแถวบัณฑิต เป็นกรรมการ 
๖๔๑. นางอมรวรรณ  รังกูล อาจารย์น าแถวบัณฑิต เป็นกรรมการ 
๖๔๒. นายธนภณ  วิมูลอาจ อาจารย์น าแถวบัณฑิต เป็นกรรมการ 

/นางนกริน  วิชาโคตร... 



- ๒๕ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๖๔๓. นางนกริน  วิชาโคตร ผู้ประสานงาน  เป็นกรรมการ 
๖๔๔. นายรังสฤษฎิ์  เวชสุวรรณ เป็นกรรมการ 
๖๔๕. นางสาวประพิศ  โสฬสจินดา เป็นกรรมการ 
๖๔๖. นางสาวมุกดา  สีแนน เป็นกรรมการ 
๖๔๗. นางสาวฐิติพร    คูณสมบัติกุล เป็นกรรมการ 
๖๔๘. นางสาวอรอมุา  ศึกษา เป็นกรรมการ 
๖๔๙. นางสาวอรินทรา  กิมสุวรรณวงศ ์ เป็นกรรมการ 
๖๕๐. นางสาวนริศรา  กิตตินนท์ เป็นกรรมการ 
๖๕๑. นางศิริพร  ค านอก เป็นกรรมการ 
๖๕๒. นางสาวพรชนก  วรฉัตร เป็นกรรมการ 
๖๕๓. นางสาวชวิศา  สิทธิยา เป็นกรรมการ 
๖๕๔. นางสาวรัตติยากร  ส าราญพิศ เป็นกรรมการ 
๖๕๕. นางสาวสุภัสสร  ค ายา เป็นกรรมการ 
๖๕๖. นางสาวยุวธิกา  บุญมาก เป็นกรรมการ 
๖๕๗. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๖๕๘. นางณัฐฌา  ข าศิร ิ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๕๙. นางสาวนันธิดา  น้อยสุข เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๖๖๐. นางภรณ์ฑิพย์  วะทา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
๗. คณะกรรมการด าเนินการด้านถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการถ่ายทอดพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรไปยังจุดรับชมต่าง ๆ ตามคณะวิชา หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและประสานงานกับด้านท่ีเกี่ยวข้อง 
๑. นางสาวนันทรัตน์  โฆมานะสิน เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายศิริพงษ์ เพียศิริ เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายพิเชษฐ์  อินทโชติ เป็นกรรมการ 
๔. นายสุเทพ  ชาสิงห์แก้ว เป็นกรรมการ 
๕. นายศุภโชค  อนุตระกูลชัย เป็นกรรมการ 
๖. นายชาญณรงค์   อนุศรี เป็นกรรมการ 
๗. นายกิเลน  ติณนรเศรษฐ์ เป็นกรรมการ 
๘. นายวุฒิฉัตร  น้อยนรินทร์ เป็นกรรมการ 
๙. นายวีระชัย  อุสูงเนิน เป็นกรรมการ 
๑๐. นายทิวากร  กาเจริญ เป็นกรรมการ 
๑๑. นายอุทิศ  นามสีฐาน เป็นกรรมการ 
๑๒. นายเสน่ห์  ปัญโญ เป็นกรรมการ 
๑๓. นายชัชวาล  วงษ์สีดา เป็นกรรมการ 
๑๔. นายจตุพล ชื่นอุทัย เป็นกรรมการ 
๑๕. นายกิตพัฒน์  แจ่มจันทร์ เป็นกรรมการ 
๑๖. นายเขษมศักดิ์ เมืองสนธิ์ เป็นกรรมการ 
๑๗. นายไพศาล  เอกวัฒน์ เป็นกรรมการ 

/นายเฉลิมพันธ์  ศิระบุตร... 
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รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
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๑๘. นายเฉลิมพันธ์  ศิระบุตร เป็นกรรมการ 
๑๙. นายพงษ์ศักดิ์  จ าปาเทศ เป็นกรรมการ 
๒๐. นายวณัช พาดี เป็นกรรมการ 
๒๑. นายสรพงษ์ นาเมืองจันทร์ เป็นกรรมการ 
๒๒. นายศรีนคร  พงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการ 
๒๓. นายชัชวาล อินทร์พามา เป็นกรรมการ 
๒๔. นายกรกต ศิริพัฒน์ เป็นกรรมการ 
๒๕. นายธนะสิทธิ์ จาตุศรีสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
๒๖. นายไพฑูรย์  ภูกองชนะ เป็นกรรมการ 
๒๗. นายชัยพฤกษ์  กันต์นิกุล เป็นกรรมการ 
๒๘. นางสาวปิยะธิดา  ชอบใช้ เป็นกรรมการ 
๒๙. นายสามารถ  สิงห์มา เป็นกรรมการ 
๓๐. นางสาววนิดา  สุขโข เป็นกรรมการ 
๓๑. นายจิตรกร  สิริวัฒนากุล เป็นกรรมการ 
๓๒. นายเตมินทร์  เดชพิพัฒน์ภูวดล เป็นกรรมการ 
๓๓. นางนฤมล  น้อยนรินทร์ เป็นกรรมการ 
๓๔. นางนภาพัฒน์  ชาญสมร เป็นกรรมการ 
๓๕. นางสาวธารารัตน์  ภูศักดิ์ เป็นกรรมการ 
๓๖. นายนรศิษฎ์ เปล่งรัศมี เป็นกรรมการ 
๓๗. นางสาวกุลประภา บุญเกิด เป็นกรรมการ 
๓๘. นางสาวกมลพร  อรรคฮาต เป็นกรรมการ 
๓๙. นายภานุพงษ์  ไชยนาพันธ์ เป็นกรรมการ 
๔๐. นายอดิศักดิ์  หารสุโพธิ์ เป็นกรรมการ 
๔๑. นายระบิล  ภักดีผล กรรมการและเลขานุการ 
๔๒. นายรวิภาส ภูแสง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓. นางจุรีรักษ์   อบสุวรรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๔. นายยุทธนา  สุมามาลย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๘. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดปริญญาบัตร  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดปริญญาบัตรเพ่ือทูลเกล้าฯ ถวายในการ
พระราชทานปริญญาบัตร และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑. นางสาวกรวิภา  พูนผล เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาววัลลภา  อารีรัตน์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายภานุพงษ์  วันจันทึก เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นางสาวทองรวี  ศิลาน้อย เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวกรกช  ฮามสุโพธิ์ เป็นกรรมการ 
๖. นายธนสิทธิ์  จันทะรี เป็นกรรมการ 
๗. นายทินกร  ค าแสน เป็นกรรมการ 
๘. นางอัจฉราวรรณ  โตภาคงาม เป็นกรรมการ 

/นางสาวรัตมณี  นันทสาร... 
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เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๙. นางสาวรัตมณี  นันทสาร เป็นกรรมการ 
๑๐. นางวรรณวิภา  แก้วประดิษฐ พลพินิจ เป็นกรรมการ 
๑๑. นายชนะวิทย์  อนุสุเรนทร์ เป็นกรรมการ 
๑๒. นางสาวพัชรี  จันทร์เพ็ง เป็นกรรมการ 
๑๓. นายสุรพล  ผดุงทน เป็นกรรมการ 
๑๔. นายปรเมศวร์  จรัสเมธากุล เป็นกรรมการ 
๑๕. นายอภิวรรธน์  โพธิ์ศร ี เป็นกรรมการ 
๑๖. นายวสิษฐ์พล  จิตละมุน เป็นกรรมการ 
๑๗. นายกฤษณพล  แสงประชุม เป็นกรรมการ 
๑๘. นายมานิตย์  ไสยฮาตวงษ์ เป็นกรรมการ 
๑๙. นายวิรัช  ดวงทาแสง เป็นกรรมการ 
๒๐. นายวิญญ์  สาสุนันท์ เป็นกรรมการ 
๒๑. นางมลิวรรณ  เบ้าวัน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นางสาวณัฐวดี  ปทุมบาล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓. นางภรณ์ฑิพย์  วะทา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๔. นายจีรศักดิ์  เกษจันทร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นักศึกษาช่วยงาน จ านวน 40 คน  

๙. คณะกรรมการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าระบบ RFID ในการระบุตวั
บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และบริหารจัดการระบบสารสนเทศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
และประสานงานกับฝ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายกิตติ์  เธียรธโนปจัย เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายกิตติพิชญ์  มีสวาสดิ์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายกิตติพันธ์  ศรศักดา เป็นกรรมการ 
๔. นายกรกต  ศิริพัฒน์ เป็นกรรมการ 
๕. นายกอปรพล  ชัยเดชทยากุล เป็นกรรมการ 
๖. นายชัชวาล  อินทร์พามา เป็นกรรมการ 
๗. นายชยพล  กันต์นิกุล เป็นกรรมการ 
๘. นายชาญณรงค์  จันทร์พานิช เป็นกรรมการ 
๙. นายธนะสิทธิ์  จาตุศรีสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวปิยะธิดา  ชอบใช้ เป็นกรรมการ 
๑๑. นายพงษ์ศักดิ์  จ าปาเทศ เป็นกรรมการ 
๑๒. นายไพฑูรย์  ภูกองชนะ เป็นกรรมการ 
๑๓. นายวณัช  พาด ี เป็นกรรมการ 
๑๔. นายศรีนคร  พงษ์สุวรรณ เป็นกรรมการ 
๑๕. นายสรพงษ์  นาเมืองจันทร์ เป็นกรรมการ 
๑๖. นางสาวสุรนุช  สัพโส เป็นกรรมการ 
๑๗. นายก าพล  โชคสุนทสุทธิ์ เป็นกรรมการ 

/นายธนาพล  โชคสุนทสุทธิ์... 



- ๒๘ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๘. นายธนาพล  โชคสุนทสุทธิ์ เป็นกรรมการ 
๑๙. นายยุทธจักร  วงศ์บุญ เป็นกรรมการ 
๒๐. นายศุภดล  อุเทน เป็นกรรมการ 
๒๑. นายอรรถพล  อับดุลเลาะ เป็นกรรมการ 
๒๒. นายอาทิตย์  นานนท์ เป็นกรรมการ 
๒๓. นายสุชาติ  จุลรัตน ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางสาวพัชราภรณ์  จิรานุวัฒนะวงษ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดรายชื่อบัณฑิตและจัดเตรียมปริญญาบัตร  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม
ปริญญาบัตร จัดรายชื่อบัณฑิต จัดท าค ากราบบังคมทูลเบิกตัวผู้ส าเร็จการศึกษา เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และ
ประสานงานกับด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นายสมโภชน์   ถิ่นปรุ เป็นกรรมการ 
๕. นางฤทัยรัตน์   เจษฎากุลทวี เป็นกรรมการ 
๖. นางสาวณัฐวดี ปทุมบาล เป็นกรรมการ 
๗. นางเนตรนภา  เจนเจริญ เป็นกรรมการ 
๘. นายมานิตย์  ไสย์ฮาตวงษ์ เป็นกรรมการ 
๙. นางจิรภา  ไกยสวน เป็นกรรมการ 
๑๐. นางเจียระไน  นีล เป็นกรรมการ 
๑๑. นางสาวอรนุช หาทองค า เป็นกรรมการ 
๑๒. นางสาวสุวารี  เขียวค า เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวสุทธิชา  เห็นกลาง เป็นกรรมการ 
๑๔. นางจันทร์เพ็ญ  พิลา เป็นกรรมการ 
๑๕. นางสาวจารุวรรณ   สิงห์ศิริ เป็นกรรมการ 
๑๖. นางสาวศุรินทร์ธร  วิญคาม เป็นกรรมการ 
๑๗. นายธเนศ  เงาะเศษ เป็นกรรมการ 
๑๘. นายประวิทย์  อินณรงค์ เป็นกรรมการ 
๑๙. นายจีรศักดิ์  เกษจันทร์ เป็นกรรมการ 
๒๐. นางสาวมณัษนันท์  มัคคะรม เป็นกรรมการ 
๒๑. นางสาวธัญวลัย กฤษณกมล เป็นกรรมการ 
๒๒. นางณัฐฌา ข าศิริ เป็นกรรมการ 
๒๓. นางสาวพัชรี   ราชแสง เป็นกรรมการ 
๒๔. นางสาวนันธิดา  น้อยสุข เป็นกรรมการ 
๒๕. นางสาวสุวภัทร  วิงชุน เป็นกรรมการ 
๒๖. นางสาวนัฏฐา  ทองดา เป็นกรรมการ 
๒๗. นางภรณ์ฑิพย์  วะทา    เป็นกรรมการ 

/นางชลธิชา  นิลพุธ... 



- ๒๙ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๘. นางชลธิชา  นิลพุธ เป็นกรรมการ 
๒๙. นางมัทรี  วรรณชัย เป็นกรรมการ 
๓๐. นายมานะศักดิ์  จันทะวี เป็นกรรมการ 
๓๑. นายวิญญ์  สาสุนันท์ เป็นกรรมการ 
๓๒. นางสาวสุภาภรณ์  นามมุง เป็นกรรมการ 
๓๓. นายปุญญพัฒน์   ศรีแก้ว เป็นกรรมการ 
๓๔. นายพงษ์พิชิต  พูลศรี เป็นกรรมการ 
๓๕. นายอภินันท์  วะทา เป็นกรรมการ 
๓๖. นายยอดชาย  แก้วลือ เป็นกรรมการ 
๓๗. นายกฤษณพล  แสงประชุม เป็นกรรมการ 
๓๘. นายชัยณรงค์  อัตภูมิ เป็นกรรมการ 
๓๙. นายวิโรจน์   รสีี เป็นกรรมการ 
๔๐. นายสุนทร  อุทธา เป็นกรรมการ 
๔๑. นางสาวพิมนพัท  เลียบสวัสดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๔๒. นางยุภาภรณ์   ไกยวงษ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๓. นายอติศานต์   ศรีรัตนประพันธ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔๔. นางสาวภารดี   อนุสุเรนทร์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๑. คณะกรรมการด าเนินการด้านเอกสาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเตรียม/ท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานพิธีฯ ได้แก่  
สูจิบัตร ค ากราบบังคมทูลของนายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี และประสานงานกับด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายจักรกฤษณ์  ดวงพัตรา      เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวแก้วตา  จันทรานุสรณ์     เป็นกรรมการ 
๔. นายวิรัช  วงศ์ภินันท์วัฒนา      เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวมารศรี  สอทิพย์      เป็นกรรมการ 
๖. นายอิศเรศ  ดลเพ็ญ       เป็นกรรมการ 
๗. นางวาลี  ปรีชาปัญญากุล      เป็นกรรมการ 
๘. นายทินวัฒน์  สร้อยกุดเรือ      เป็นกรรมการ 
๙. นางสาววทัญญา  เล่ห์กัน      เป็นกรรมการ 
๑๐. นางผ่องพรรณ  ทวีวิจิตรกุล      เป็นกรรมการ 
๑๑. นายพรชัย  เอ่ียมสุนทรกุล      เป็นกรรมการ 
๑๒. นายชุมพร  พารา       เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสุภารัตน์  มูลศรี      เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสุดสวาท  นามราษฎร์      เป็นกรรมการ 
๑๕. นายภาสกร  เตือประโคน      เป็นกรรมการ 
๑๖. นางวิลาวัณย์  อังสุนันทวิวัฒน์     เป็นกรรมการ 
๑๗. นางสาวจริยา  สงวนรัตน ์      เป็นกรรมการ 
๑๘. นางจิรภา   ไกยสวน      เป็นกรรมการ 

/นางยุภาภรณ์  ไกยวงษ์... 



- ๓๐ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๙. นางยุภาภรณ์  ไกยวงษ์      เป็นกรรมการ 
๒๐. นางหทัยรัตน์  บุณยรัตพันธุ์  เงินทอง    เป็นกรรมการ 
๒๑. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์ศิริ      เป็นกรรมการ 
๒๒. นายยอดชาย  แก้วลือ      เป็นกรรมการ 
๒๓. นางสาวนุชนาถ  พันธุราษฎร์     เป็นกรรมการ 
๒๔. นายนิพล  แอมนนท์      เป็นกรรมการ 
๒๕. นายสุนทร  อุทธา       เป็นกรรมการ 
๒๖. นายวิโรจน์  รีส ี       เป็นกรรมการ 
๒๗. นางสาวสุวารี  เขียวค า      เป็นกรรมการ 
๒๘. นายพงษ์พิชิต  พูลศรี      เป็นกรรมการ 
๒๙. นายประวิทย์  อินณรงค์      เป็นกรรมการ 
๓๐. นายชินโชติ  นาไพรวัน      เป็นกรรมการ 
๓๑. นางมัทร ี วรรณชัย       เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๓๒. นางสาวอรนุช  หาทองค า      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. นางณัฐฌา  ข าศิริ       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. คณะกรรมการด าเนินการด้านประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ด าเนินการเชิญแขก/ส่ง
บัตรเชิญแขกในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ต้อนรับและประสานงานกับสื่อมวลชน
และประสานงานกับด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. ผู้อ านวยการกองสื่อสารองค์กร เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาวพรทิพย์  ค าดี เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายธัญญา ภักดี เป็นกรรมการ 
๔. นายวันชัย  กาญจนสุรัตน์ เป็นกรรมการ 
๕. นายภพพล  เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการ 
๖. นางวัชรา  น้อยชมภู เป็นกรรมการ 
๗. นายวรวิทย์  สิริภาณุวัฒน์ เป็นกรรมการ 
๘. นายบริพัตร ทาสี เป็นกรรมการ 
๙. นางสาวจิราพร  ประทุมชัย เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวรวิพร สายแสนทอง เป็นกรรมการ 
๑๑. นายณัฐวุฒิ  เพชรประไพ เป็นกรรมการ 
๑๒. นายอภิฉัตร  มณีจักร เป็นกรรมการ 
๑๓. นายอรรถพล  ฮามพงษ์ เป็นกรรมการ 
๑๔. นายณัฐพงษ์  ช านาญเอ้ือ เป็นกรรมการ 
๑๕. นายชายชาญ หล้าดา เป็นกรรมการ 
๑๖. นายอุดมชัย  สุพรรณวงศ์ เป็นกรรมการ 
๑๗. นางสาวจุฑามาศ  พิลาไชย เป็นกรรมการ 
๑๘. นางสาวชุตินันท์  พันธ์จรุง เป็นกรรมการ 
๑๙. นางสาวรัชฎาวรรณ  วัฒนสุข เป็นกรรมการ 

/นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์... 



- ๓๑ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๐. นางสาวภรณ์ทิพย์  เขจรศาสตร์ เป็นกรรมการ 
๒๑. นางสาวชลวภรณ์ ชูกลิ่น เป็นกรรมการ 
๒๒. นางพัชรากร  พัจนสุนทร เป็นกรรมการ 
๒๓. นางเบญจมาภรณ์  มามุข เป็นกรรมการ 
๒๔. นายกิตติภณ  ทุริวงษ์ เป็นกรรมการ 
๒๕. นายปาพจน์  พันตาเอก เป็นกรรมการ 
๒๖. นายสุริยา  ลีพรมมา เป็นกรรมการ 
๒๗. นายบรรจง  เศษวิสัย เป็นกรรมการ 
๒๘. นางสถาพร  นาวานุเคราะห ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางสาววัลยา  ภูงาม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๓. คณะกรรมการด าเนินการกลาง  มีหน้าท่ีในการประสานงานกับผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ รางวัลศาสตราจารย์ 
เกียรติคุณ รางวัลพระธาตุพนมทองค า รางวัลศรมีอดินแดง รางวัลโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลศรีกัลปพฤกษ ์ รวมทั้ง
จัดเตรียมพวงมาลัยคล้องพระกร และดูแลอาหาร เครื่องดืม่ ดูแลงบประมาณค่าอาหาร เครื่องดื่มให้คณะกรรมการด้าน 
ต่าง ๆ ประเมินผล ในอาคารศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษกและงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องในพิธีฯ รวมทั้งประสานงานกับ
ฝ่ายต่าง ๆ 

๑. นายประพันธ์ศักด์ิ  ฉวีราช      เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ  เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ   เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. รองผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ     เป็นรองประธานกรรมการ 
๕. เลขานุการทุกฝ่ายในคณะกรรมการจัดงาน     
     พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี ๒๕๖๑    เป็นกรรมการ 
๖. นายชินโชติ  นาไพรวัน      เป็นกรรมการ 
๗. นางสาวนิโรบล ปัญญากิจสุนทร     เป็นกรรมการ 
๘. นายธีรพล  ค าแสน       เป็นกรรมการ 
๙. นายบุญญะฤทธิ์  สิงชมภู      เป็นกรรมการ 
๑๐. นายวิพากษ์  จ านงภักด์ิ      เป็นกรรมการ 
๑๑. นางสาวพลอยปภัส ภูชัยสินธุ์      เป็นกรรมการ 
๑๒. นายประสิทธิ์  มูลเพีย      เป็นกรรมการ 
๑๓. นางฤทัยรัตน์  เจษฎากุลทวี      เป็นกรรมการ 
๑๔. นางจุไรรัตน์  ศิริมั่งมูล      เป็นกรรมการ 
๑๕. นางมัทรี  วรรณชัย       เป็นกรรมการ 
๑๖. นายสมโภชน์  ถิ่นปรุ       เป็นกรรมการ 
๑๗. นางเนตรนภา  เจนเจริญ      เป็นกรรมการ 
๑๘. นายสุรศักด์ิ  แก้วค าแสน      เป็นกรรมการ 
๑๙. นายสุนทร  อุทธา       เป็นกรรมการ 
๒๐. นางเจียระไน  นีล       เป็นกรรมการ 
๒๑. นางสาวณัฐวดี  ปทุมบาล      เป็นกรรมการ 
๒๒. นายอติศานต์  ศรีรัตนประพันธ์     เป็นกรรมการ 
๒๓. นายนิพล  แอมนนท์       เป็นกรรมการ 

/นายธเนศ  เงาะเศษ… 



- ๓๒ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๔. นายธเนศ  เงาะเศษ       เป็นกรรมการ 
๒๕. นายมานิตย์   ไสยฮาตวงษ์                           เป็นกรรมการ 
๒๖. นางสาวสุวารี  เขียวค า      เป็นกรรมการ 
๒๗. นายสุภาพ  ไชยยา       เป็นกรรมการ 
๒๘. นายวิโรจน์  รีส ี       เป็นกรรมการ 
๒๙. นางสาวอรนุช  หาทองค า      เป็นกรรมการ 
๓๐. นายยอดชาย  แก้วลือ      เป็นกรรมการ 
๓๑. นางสาวนันธิดา  น้อยสุข      เป็นกรรมการ 
๓๒. นางจันทร์เพ็ญ  พิลา      เป็นกรรมการ 
๓๓. นางสาวนุชนาถ  พันธุราษฎร์      เป็นกรรมการ 
๓๔. นางชลธิชา  นิลพุธ       เป็นกรรมการ 
๓๕. นางสาวสุภาภรณ์  นามมุง      เป็นกรรมการ 
๓๖. นางสาวธัญวลัย  กฤษณกมล      เป็นกรรมการ 
๓๗. นางณัฐฌา  ข าศิริ       เป็นกรรมการ 
๓๘. นางสาวมนัษนันท์  มัคคะรม      เป็นกรรมการ 
๓๙. นางสาวศุรินทร์ธร  วิญคาม      เป็นกรรมการ 
๔๐. นางสาวภารดี  อนุสุเรนทร์      เป็นกรรมการ 
๔๑. นายอภินันท์  วะทา       เป็นกรรมการ 
๔๒. นางภรณ์ฑิพย์  วะทา      เป็นกรรมการ 
๔๓. นายวิญญ์  สาสุนันท์      เป็นกรรมการ 
๔๔. นางสาวสุทธิชา  เห็นกลาง      เป็นกรรมการ 
๔๕. นางสาวสุวภัทร  วิงชุน      เป็นกรรมการ 
๔๖. นายพงษ์พิชิต  พูลศรี      เป็นกรรมการ 
๔๗. นายปุญญพัฒน์  ศรีแก้ว      เป็นกรรมการ 
๔๘. นายประวิทย์  อินณรงค์      เป็นกรรมการ 
๔๙. นายชัยณรงค์  อัตภูมิ      เป็นกรรมการ 
๕๐. นางสาวถนอมศรี  สารธิมา      เป็นกรรมการ 
๕๑. นางสาวนัฎฐา ทองดา      เป็นกรรมการ 
๕๒. นายกฤษณพล  แสงประชุม      เป็นกรรมการ 
๕๓. นายจีรศักดิ์  เกษจันทร์      เป็นกรรมการ 
๕๔. นายมานะศักดิ์  จันทะวี      เป็นกรรมการ 
๕๕. นางสาวผ่องศรี  บุญสามารถ      เป็นกรรมการ 
๕๖. นายเสนีย์  จันทร์ลุน      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๕๗. นางสาวพิมนพัท เลียบสวัสดิ์      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๘. นางจิรภา  ไกยสวน       เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕๙. นางยุภาภรณ์  ไกยวงษ์      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๖๐. นางหทัยรัตน์ บุณยรัตพันธุ์  เงินทอง     เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
๖๑. นางสาวจารุวรรณ  สิงห์ศิริ      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/นางสาวพัชรี  ราชแสง… 
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รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๖๒. นางสาวพัชรี  ราชแสง      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มการเงิน และสิทธปิระโยชน์ ขึ้นตรงกับรองอธกิารบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน 
๑๔. คณะกรรมการด าเนินการด้านการเงิน มีหน้าที่รับผิดชอบจัดหาและเบิกจ่ายเงินที่ใช้ในงานพิธีฯ พร้อมทั้งก ากับดูแลการ

ใช้จ่ายเงินในงานพิธีฯ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย และประสานงานกับด้านที่เกี่ยวข้อง 
๑. นายสมหมาย  ปรีเปรม เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาวปาริชาต  บุตรวงค์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวพิชญา  ทองรักษ์ เป็นกรรมการ 
๔. นายวีระชาติ  สุริยะเสน เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวชลธิชา  บัวชุม เป็นกรรมการ 
๖. นางสาวเพ็ญพิศ  มูลค าเกตุ เป็นกรรมการ 
๗. นางอารยา  จินกสิกิจ เป็นกรรมการ 
๘. นางสาวลักขณา  พากเพียร เป็นกรรมการ 
๙. นางมยุรี  โรชาท์ เป็นกรรมการ 
๑๐. นางกุฎากรษ์  ทองจันทร์ เป็นกรรมการ 
๑๑. นางสาวดวงฤทัย  เทียมหอม เป็นกรรมการ 
๑๒. นางฐิติรัตน์  นาวัลย์ เป็นกรรมการ 
๑๓. นางจิตติมา  อินธิราช เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวสุพัตรา  ก้อนชารี เป็นกรรมการ 
๑๕. นางฤทัยรัตน์  เจษฎากุลทวี เป็นกรรมการ 
๑๖. นางชลธิชา  นิลพุธ เป็นกรรมการ 
๑๗. นางสาวศุรินทร์ธร  วิญคาม เป็นกรรมการ 
๑๘. นางสาวสุทธิชา  เห็นกลาง เป็นกรรมการ 
๑๙. นายวิรัช  ดวงทาแสง เป็นกรรมการ 
๒๐. นางสาวสุภาภรณ์  นามมุง เป็นกรรมการ 
๒๑. นางสาวถนอมศรี  สารธิมา เป็นกรรมการ 
๒๒. นายพงษ์พิชิต  พูลศรี เป็นกรรมการ 
๒๓. นางสาวสุนิภา  ไสวเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางพรรณี  ศักดิ์ทัศนา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๕. คณะกรรมการด าเนินการด้านถ่ายภาพบัณฑิต มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดหาร้านที่จะมาถ่ายภาพบัณฑิตในวัน
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประสานงานกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 

๑. นายวิศิษฎ์  บุญสุชาติ เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางกุหลาบ  พรมแม้น เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายสันติ  ฤาชา เป็นกรรมการ 
๔. นายเฉลิมพล  แสงแก้ว เป็นกรรมการ 
๕. นางสาววัชรภัทร  นันท์ด ี เป็นกรรมการ 
๖. นายสิทธิชัย  ยินดีชาต ิ เป็นกรรมการ 
๗. นางสาวธนพร  ข้อยุ่น เป็นกรรมการ 

/นางสกาวรัตน์  สุขโข… 
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๘. นางสกาวรัตน์  สุขโข เป็นกรรมการ 
๙. นายสมพงษ์ อุปัชฌาย์  เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวศุภธิดา  ชูกลิ่น เป็นกรรมการ 
๑๑. นายณัฐเดช  ภิลัยวรรณ เป็นกรรมการ 
๑๒. นายแถม  ชุดนอก เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวบุษยา  บริหาร เป็นกรรมการ 
๑๔. นายเกษม  ภูธรรมะ เป็นกรรมการ 
๑๕. นายมรกต  สุบิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. คณะกรรมการด าเนินการด้านชุดครุย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการด้านชุดครุยบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ กรรมการสภา และรางวัลต่าง ๆ ด าเนินการจัดหาชุดครุย และส่งมอบชุดครุยส าหรับบัณฑิตทุกระดับ 
ประสานงานกับด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายเกียรติฟ้า  ตั้งใจจิต      เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายอนันต์  เครือทรัพย์ถาวร เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นางสาวเกษสุดา  ดังก้อง เป็นกรรมการ 
๔. นางสาวจุรีรัตน์  บุญห่อ เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวศิโรรัตน์  พัฒนไพโรจน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวศศิพักตร์  รักษาอยู่ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๗. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดการร้านค้า สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ มีหน้าที่ในการดูแล การตั้งร้านจ าหน่าย
สินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยในงานพิธีฯ   และจัดหาผลประโยชน์อื่น ๆ จากการจัดงาน รวมทั้งประสานงานกับฝ่าย 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑. นางสาวศิรประภา  บ ารุงกิจ เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์  ผ่านวงษ์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นางสริญญา  เต็งคิว เป็นกรรมการ 
๔. นางสาวกลางเพ็ญ  ไทยอ่อน เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวณัฏยา  เรืองแหล่ เป็นกรรมการ 
๖. นางสาวผกาทิพย์  โพธิ์ศรี เป็นกรรมการ 
๗. นางสาวรัตนาภรณ์  กาจุ๊ด เป็นกรรมการ 
๘. นางสาวสุภาวดี  แนบทอง เป็นกรรมการ 
๙. นายเลิศพงศ์  เตียวตระกูล เป็นกรรมการ 
๑๐. นายธานี  แพงงา เป็นกรรมการ 
๑๑. นายธนาคารินทร์  มาลาศรี เป็นกรรมการ 
๑๒. นายเชิดชัย  กิจขุนทด เป็นกรรมการ 
๑๓. นายนฤดล  ผานาค เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวจริญญา  ศรีเดช เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๕. นางสาวปวิชญา  มุ่งงาม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/กลุ่มความปลอดภัย... 



- ๓๕ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

กลุ่มความปลอดภยั และการจราจร ขึ้นตรงกับที่ปรึกษาฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
๑๘. คณะกรรมการด าเนินการด้านยานพาหนะ รับผิดชอบในการจัดยานพาหนะและซ่อมบ ารุง และประสานงานกับด้านที่

เกี่ยวข้อง 
๑. นายธัญญา  ภักดี เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายชาตรี  สิทธ ิ เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายประเสริฐ  ประจันนวล เป็นกรรมการ 
๔. นายสงัด  ค านวนดี เป็นกรรมการ 
๕. นายพิทักษ์สิทธิ์ กันยาเยี่ยม เป็นกรรมการ 
๖. นายสง่า  ค านวณอินทร์ เป็นกรรมการ 
๗. นายศิวกานต์ กรไชยา เป็นกรรมการ 
๘. นายกรกฎ  จันทิพย์ เป็นกรรมการ 
๙. นายถาวร เพ็งมูล เป็นกรรมการ 
๑๐. นายบุญเกิด  เคนโคก เป็นกรรมการ 
๑๑. นายไพโรจน์  กาบไกรแก้ว เป็นกรรมการ 
๑๒. นายพรชัย  ศรีหงษ์ เป็นกรรมการ 
๑๓. นายนิวัฒน์  ศรีดอนโป่ง เป็นกรรมการ 
๑๔. นายพิชิต  ไพรเขต เป็นกรรมการ 
๑๕. นายบุญญะฤทธิ์  สิงชมภู เป็นกรรมการ 
๑๖. นายวิพากย์  จ านงภักดิ์ เป็นกรรมการ 
๑๗. นายอาคเนย์ พรมโสภณ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๘. นายบุญมี  สิมมี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นางสาววิริยา  แซ่ลี้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. คณะกรรมการด าเนินการด้านประสานงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานรักษา
ความปลอดภัยกับหน่วยรักษาความปลอดภัยของ ทหาร ต ารวจ ควบคุม ก ากับดูแลการจราจรร่วมกับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง และการออกบัตร ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และการออกบัตรจอดรถ บัตรเข้าออกทุกประเภท 
ตลอดจนการจัดระเบียบร้านค้าร่วมกับฝ่ายจัดการร้านค้าและสิทธิประโยชน์ รวมทั้งดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วไป 
และประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง 

๑. นายวิชัย  ณีรัตนพันธุ์ เป็นที่ปรึกษา 
๒. นายสมพงษ์  สิทธิพรหม เป็นประธานกรรมการ 
๓. นายเกษม  ภูธรรมะ เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นายอภิชาติ  พัฒนจักร เป็นกรรมการ 
๕. นางสาวเปรมปรีดิ์ น้อยสุวรรณ เป็นกรรมการ 
๖. นายเฉลิมเกียรติ  ศรีละกูล เป็นกรรมการ 
๗. นางสาวหน่อย  จินะชิต เป็นกรรมการ 
๘. นางสาวสุพิชชา เลิศฤทธิ์ เป็นกรรมการ 
๙. นายนิคม  โพธิราช เป็นกรรมการ 
๑๐. นายสมพร  อ่ านาเพียง เป็นกรรมการ 

/นายมังกร เจริญไชย… 



- ๓๖ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๑. นายมังกร เจริญไชย เป็นกรรมการ 
๑๒. นายศาสตร์  ศรีผาย เป็นกรรมการ 
๑๓. นายวิบูรณ์ศิลป์  พินิจมนตรี เป็นกรรมการ 
๑๔. นายประสิทธิ์  ไทยอ่อน เป็นกรรมการ 
๑๕. นายเฉลี่ย  อาจภักดี เป็นกรรมการ 
๑๖. นายสุรสิน  เพ็ญประจักร์ เป็นกรรมการ 
๑๗. นายสมปอง  บุญตา เป็นกรรมการ 
๑๘. นายสิทธิพร  ชินฝั่น เป็นกรรมการ 
๑๙. นายสมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย เป็นกรรมการ 
๒๐. นายคูณ  เทวสัตย์ เป็นกรรมการ 
๒๑. นายสงวน  นามปัญญา เป็นกรรมการ 
๒๒. นายธนพงษ์  ต้นสีนนท์ เป็นกรรมการ 
๒๓. นายดีชัย  เจริญชัย เป็นกรรมการ 
๒๔. นายสง่า สายทองสุข เป็นกรรมการ 
๒๕. นายพลเทพ  ศรีเจริญ เป็นกรรมการ 
๒๖. นายณรงค์  ทาบุราณ เป็นกรรมการ 
๒๗. นายบุญจันทร์  บุญเทพ เป็นกรรมการ 
๒๘. นายสมสมัย  ภูมิดอนชัย เป็นกรรมการ 
๒๙. นายเสาว์ อุปัจฌาย์ เป็นกรรมการ 
๓๐. นายสนอง มีศิริพันธุ์ เป็นกรรมการ 
๓๑. นางสาววันรัก  สิมารับ เป็นกรรมการ 
๓๒. นางสุริยา  เพ็ญประจักร์ เป็นกรรมการ 
๓๓. นายบุญเติม  หล้ารุ่งเรืองกิจ เป็นกรรมการ 
๓๔. นายอัครพงษ์  ผายลุน เป็นกรรมการ 
๓๕. นายธนวุฒ ิ ขันทะ เป็นกรรมการ 
๓๖. นายประยุทธ โพธิราช เป็นกรรมการ 
๓๗. นายสวัสดิ์ จิตวิขาม เป็นกรรมการ 
๓๘. นายบัณฑิต บุญยืน เป็นกรรมการ 
๓๙. นายจักริน ชาหนองอ้อ เป็นกรรมการ 
๔๐. นายอรรถพล  ศรีมารัตน์ เป็นกรรมการ 
๔๑. นายดนัย เอี่ยมหงส์เหม เป็นกรรมการ 
๔๒. นายภาณุวัต อินทิยา เป็นกรรมการ 
๔๓. นายภาสพันธ์ จิโนทา เป็นกรรมการ 
๔๔. นายราชพร  ปทะวานิช เป็นกรรมการ 
๔๕. นายอุดม โลมาอินทร์ เป็นกรรมการ 
๔๖. นางนันทพร  สอนศีลพงศ์ เป็นกรรมการ 
๔๗. นายสาขิน  ขาวไชยมหา เป็นกรรมการ 
๔๘. นางสาวจีระนันท์ ชมที เป็นกรรมการ 

/นายศุภกร ขรรค์แก้ว… 



- ๓๗ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๔๙. นายศุภกร ขรรค์แก้ว เป็นกรรมการ 
๕๐. นายอ านวย เพียธงษา เป็นกรรมการ 
๕๑. นายสมพงษ์  ไชยชุมพล เป็นกรรมการ 
๕๒. นายประสิทธิ์  โททุโย เป็นกรรมการ 
๕๓. นายพงศ์พันธ์  พงษ์สะพัง เป็นกรรมการ 
๕๔. นายพุฒิพงศ์  พงษ์พันธ์ เป็นกรรมการ 
๕๕. นางพรรณอร รักสนิท เป็นกรรมการ 
๕๖. นางสุพรรณี ปูนอน เป็นกรรมการ 
๕๗. นายอินทร์ตรอง นิตยโรจน์ เป็นกรรมการ 
๕๘. นายพลัฏฐ์ ทิพย์ศรีราช  เป็นกรรมการ 
๕๙. นายกัมปนาถ ปัชชาพงษ์ เป็นกรรมการ 
๖๐. นายสุธี ศรีจ านงค์ เป็นกรรมการ 
๖๑. นายเฉลิมพล แสงแก้ว เป็นกรรมการ 
๖๒. นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ เป็นกรรมการ 
๖๓. นายศุภชัย ส าก าปัง เป็นกรรมการ 
๖๔. นายสันติ ฤาชา เป็นกรรมการ 
๖๕. นายสิทธิชัย ยินดีชาติ เป็นกรรมการ 
๖๖. นายแถม  ชุดนอก เป็นกรรมการ 
๖๗. นางสาวไพรัตน์  ขันธ์แก้วกอบศิริ เป็นกรรมการ 
๖๘. นางอรนงค์  เย็นเกษม  เป็นกรรมการ 
๖๙. นายประสิทธิ์  วงษ์ศรีแก้ว เป็นกรรมการ 
๗๐. นางปิยวรรณ ยันบัวบาน เป็นกรรมการ 
๗๑. นางกรรณฎา แสงแก้ว เป็นกรรมการ 
๗๒. นายชยพล กันต์นิกูล เป็นกรรมการ 
๗๓. นายพงศกร พรรณรัตนศิลป์ เป็นกรรมการ 
๗๔. นายจิรพัฒน์  จันทะไพร เป็นกรรมการ 
๗๕. นายมรกต  สุบิน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๗๖. นางสาวสมพร  บางใบ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗๗. นางสาวดรุณี  โพธิ์ปัสสา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๗๘. นางสาวศตพร  สิริวัฒนกูล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๐. คณะกรรมการด าเนินการด้านอ านวยความสะดวกญาติบัณฑิต  มีหน้าที่ดูแลญาติบัณฑิตเก่ียวกับที่พัก น้ าดื่ม  ชมการ
ถ่ายทอดสด เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับบัณฑิต ประจ าปีพ.ศ. ๒๕๖๑ ทีบ่ริเวณส านักวฒันธรรม และประสานงานกับ
ด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายเกรียงไกร  กิจเจริญ เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายบัญชา พระพล เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายธรณัส หินอ่อน เป็นกรรมการ 
๔. นายภาณ ุอุดมเพทายกุล เป็นกรรมการ 

/นายภาสกร  เตือประโคน… 



- ๓๘ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๕. นายภาสกร  เตือประโคน เป็นกรรมการ 
๖. นายราชพร ปทะวานิช เป็นกรรมการ 
๗. นายวรศักดิ์ วรยศ เป็นกรรมการ 
๘. นายวิทยา  วุฒิไธสง เป็นกรรมการ 
๙. นายณัฐวุฒิ จารุวงศ ์ เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวบุญยืน เปล่งวาจา เป็นกรรมการ 
๑๑. นางสาวคณิตตา คลังทอง เป็นกรรมการ 
๑๒. นายไกรฤกษ แพงมา เป็นกรรมการ 
๑๓. นายณรงค์ชัย บุญประคม เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวพิชญาฎา พิมพ์สิงห์ เป็นกรรมการ 
๑๕. นางตุลยา นานอก  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๖. นางสาวศิริมุกดา โพธิ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๗. นางสาววิสาขา อุ่นศรี  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มรับเสด็จฯ และสืบทอดปณิธานฯ ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 
๒๑. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดงานสืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับ

การจัดงานบัณฑิต “สืบทอดปณิธาน  อุดมการณ์  มอดินแดง” จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้กับบัณฑิต  
และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายสมศักดิ์ แต้เจริญวิริยะกุล     เป็นประธานกรรมการ  
๒. นายนิยม วงษ์พงศ์ค า เป็นรองประธานกรรมการ    
๓. นายธงชัย เพียรทอง เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นายชูชาติ  กมลเลิศ เป็นรองประธานกรรมการ 
๕. นายชัยชาญ  วรนิทัศน์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๖. นายสงัด  ปัญญาพฤกษ์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๗. นางกิ่งเพ็ชร  วงส์พิเชษฐ เป็นรองประธานกรรมการ 
๘. นายวิศิษฎ์ บุญสุชาติ เป็นกรรมการ                
๙. นายภาคภูมิ ทิทา                          เป็นกรรมการ                
๑๐. นายกฤษฎา วงศ์ค าจันทร์          เป็นกรรมการ                
๑๑. นายปรีชาวุธ อภิระติง เป็นกรรมการ      
๑๒. นายจักรกฤษณ์ ดวงพัตรา           เป็นกรรมการ      
๑๓. นายราชพร ปทะวานิช                  เป็นกรรมการ                     
๑๔. นายฤทธิรงค์ จังโกฎิ                 เป็นกรรมการ                
๑๕. นายภารณ ธีรภานุ                         เป็นกรรมการ       
๑๖. นายสิทธิชัย ยินดีชาติ                      เป็นกรรมการ       
๑๗. นายประสิทธิ์ โททุโย                      เป็นกรรมการ        
๑๘. นายชัยนิยม สินทร เป็นกรรมการ              
๑๙. นายมรกต สุบิน เป็นกรรมการ 
๒๐. นายสมพร  ชูศรีเมือง เป็นกรรมการ 

/นายเสกสิทธิ์ สังคีรี… 



- ๓๙ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๑. นายเสกสิทธิ์ สังคีรี    เป็นกรรมการ 
๒๒. นายสมชาย สุริยะไกร เป็นกรรมการ 
๒๓. นายอนันต์  เค้าสิม เป็นกรรมการ 
๒๔. นายสุรพล เนสุสินธุ์                เป็นกรรมการและเลขานุการ   
๒๕. นายผจญ พีบุ้ง  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๖. นายภาสกร เตือประโคน                 เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
๒๗. นางสาวศราวดี ภูชมศรี                        เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ      
๒๘. นางนิตยา พลศักดิ์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
๒๙. นายกฤตภพ  สมมิตร  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                                         

 
๒๒. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดการรับและส่งเสด็จฯ มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมนักเรียน/นักศึกษา รับ-ส่งเสด็จฯ 

จัดเตรียมวงดุริยางค์ จัดเตรียมนักเรียน/นักศึกษา ถวายพวงมาลัยคล้องพระกร จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้
นักเรียน/นักศึกษา/บุคลากรช่วยงานในฝ่าย และประสานงานกับด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายเพียรศักดิ์  ภักดี เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายนรินทร์ จันทร์ศรี เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายจรูญศักดิ์ พันธวิศิษฎ์ เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นายสมโชค เพ็งลี  เป็นกรรมการ 
๕. นายเศรษฐา ใจทน เป็นกรรมการ 
๖. นางณัฐพัชร  จ้ าเก้า เป็นกรรมการ 
๗. นางวิไลพร  ชมภูเขียว เป็นกรรมการ 
๘. นางสาวสุคณธ์ทิพย์ สื่อเกียรติก้อง เป็นกรรมการ 
๙. นายธนากร  ตั้งจิตประสงค์ เป็นกรรมการ 
๑๐. นางบุญส่ง  ชมทรัพย์เจริญ เป็นกรรมการ 
๑๑. นายสกลณัฐ  ลิ้มปรีดีชัย เป็นกรรมการ 
๑๒. นายพงศ์ธนัช  แซ่จู เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวจิรดาวรรณ  หันตุลา เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวพัชรา  พันธรักษ์พงษ์ เป็นกรรมการ 
๑๕. นางพรรณี  ศรีกลชาญ เป็นกรรมการ 
๑๖. นางสุชญา  มาเวียง เป็นกรรมการ 
๑๗. นางสาวกัญณภัทร  อรอินทร์ เป็นกรรมการ 
๑๘. นายบัญชาฤทธิ์ พลพันธ์ เป็นกรรมการ 
๑๙. นางศุภลักษณ์ ทองปัน เป็นกรรมการ 
๒๐. นายณัฐพงศ์ คชอาจ เป็นกรรมการ 
๒๑. นายเฉลิมเกียรติ   มินา   เป็นกรรมการ 
๒๒. นายหอมหวล   บัวระภา  เป็นกรรมการ 
๒๓. นายอภิรัก  ผิวบาง เป็นกรรมการ 
๒๔. นายกิตติชัย  กองแก้ว เป็นกรรมการ 
๒๕. นายกฤตพัฒน์  ศรีสุพรรณ เป็นกรรมการ 

/นายอานนท์  ค าวรณ์… 



- ๔๐ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๖. นายอานนท์  ค าวรณ์ เป็นกรรมการ 
๒๗. นายประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ เป็นกรรมการ 
๒๘. นายบุญเลิศ  เล็กสมบูรณ์ เป็นกรรมการ 
๒๙. นายธีรยุทธ  ขุนหิน เป็นกรรมการ 
๓๐. นางสาวภัทรภรณ์  สินประเสริฐ เป็นกรรมการ 
๓๑. นายณัฐวิโรจน์  ศิลารัตน์ เป็นกรรมการ 
๓๒. นายทรงกรด  พิมพ์พันธ์กุล เป็นกรรมการ 
๓๓. นายอ่อนศรี  แก้วศิริ เป็นกรรมการ 
๓๔. นางนงลักษณ์  บุญโชติ เป็นกรรมการ 
๓๕. นางสิราวรรณ  สุระพร เป็นกรรมการ 
๓๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ยลพันธ์ เป็นกรรมการ 
๓๗. นายกุณฑล  วิชาจารย์ เป็นกรรมการ 
๓๘. นายอิทธิวัฒน์  จันชัยชิต เป็นกรรมการ 
๓๙. นางสาวพิชยา  วีสเพ็ญ เป็นกรรมการ 
๔๐. นางสาวศรัญญา  ศรีนะ เป็นกรรมการ 
๔๑. นางสาวธนัชญา ยิ่งไพบูลย์สุข เป็นกรรมการ 
๔๒. นางสาวปาณิสรา  ค าสิงห์ เป็นกรรมการ 
๔๓. นางสาวพรทิพย์  ม่วงนิล เป็นกรรมการ 
๔๔. นายจิรโชติ  ประชานันท์ เป็นกรรมการ 
๔๕. นายอชิรวุธ  สุพรรณเภสัช เป็นกรรมการ 
๔๖. นางสาวจิรภา  วรรณค า เป็นกรรมการ 
๔๗. นางพรรณวษา  พลล้ า เป็นกรรมการ 
๔๘. นายบุญคล้าย  ยามี เป็นกรรมการ 
๔๙. นายเพิ่มศักดิ์  พรอรรถพันธ์ เป็นกรรมการ 
๕๐. นายดลวิวัฒน์  แสนโสม เป็นกรรมการ 
๕๑. นางอภิชญา  สมหาญ เป็นกรรมการ 
๕๒. นางวรรณวิสา  ศรศักดา เป็นกรรมการ 
๕๓. นางสาวพลับพลึง อุปพงศ์ เป็นกรรมการ 
๕๔. นางสาวพิริญา อินทรก าแหง เป็นกรรมการ 
๕๕. นายคณิศร  รันสินโย เป็นกรรมการ 
๕๖. นายคุรุศาสตร์  คนหาญ เป็นกรรมการ 
๕๗. นายศุภกร  ขรรค์แก้ว เป็นกรรมการ 
๕๘. นายชิฬนุพงศ์  จันมี เป็นกรรมการ 
๕๙. นางสาวพรรณี  บัญชรหัตถกิจ เป็นกรรมการ 
๖๐. นางพรพิมล  คะโยธา เป็นกรรมการ 
๖๑. นางสาวสุจิตรา  พลเชียงสา เป็นกรรมการ 
๖๒. นางสาวชัญญา  แสงสุริยา เป็นกรรมการ 
๖๓. นางสาวธิรดา  อาษาราช เป็นกรรมการ 

/นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์… 



- ๔๑ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๖๔. นางสาววีรินทณ์ ขันธะติวงศ์ เป็นกรรมการ 
๖๕. นายศุภกฤต  อารีดี เป็นกรรมการ 
๖๖. นายสัญชัย  สันติเวส เป็นกรรมการ 
๖๗. นางสาวอรสา  จุลมา เป็นกรรมการ 
๖๘. นายกฤษฎ์  จันทร์เศรษฐ์ เป็นกรรมการ 
๖๙. นางจริงใจ อารีมิตร เป็นกรรมการ 
๗๐. นายสมชาย  สุริยะไกร เป็นกรรมการ 
๗๑. นางสาวกรณัฐ  เดชศรี เป็นกรรมการ 
๗๒. นายสุวิทย์ อุปสัย เป็นกรรมการ 
๗๓. นางพัชนี  ศรีงาม เป็นกรรมการ 
๗๔. นางเกวลิน  สร้อยบับ เป็นกรรมการ 
๗๕. นางสาวนิตยา  แก้วก่า เป็นกรรมการ 
๗๖. นายอนุชิต ปัสสาสุ เป็นกรรมการ 
๗๗. นายอดิศักดิ์ หารสุโพธิ์  เป็นกรรมการ 
๗๘. นายจตุพล ชื่นอุทัย  เป็นกรรมการ 
๗๙. นายพิเชษฐ์ อินทร์นอก  เป็นกรรมการ 
๘๐. นายกานต์ชนก บุญสันเทียะ เป็นกรรมการ 
๘๑. นางสาวนิจวิภา  หนูนอก เป็นกรรมการ 
๘๒. นายเตชิต  จีนเชื้อ เป็นกรรมการ 
๘๓. นายธนดล  ทนหมื่นไวย เป็นกรรมการ 
๘๔. นายเจนณรงค์  สานเสน เป็นกรรมการ 
๘๕. นายกฤษฎา  วงศ์ค าจันทร์ เป็นกรรมการ 
๘๖. นางสาวพรหมพร  เฉยไสย เป็นกรรมการ 
๘๗. นางสาวกัญญาวีร์  ไชยประทุม เป็นกรรมการ 
๘๘. นายณรินทร์ เจริญทรัพยานนท์ เป็นกรรมการ 
๘๙. นายอ านาจ  โอกระโทก เป็นกรรมการ 
๙๐. นายวัชระ สิทธิ เป็นกรรมการ 
๙๑. นายภาคภูมิ  พลสูงเนิน เป็นกรรมการ 
๙๒. นางสาวลักษณา  บุตรอุดม เป็นกรรมการ 
๙๓. นายภริณ  ธนัตถโชติภน เป็นกรรมการ 
๙๔. นางสาวสุภาริดา  สิทธิสาร เป็นกรรมการ 
๙๕. นายจักรพันธ์  สุขสวัสดิ์ เป็นกรรมการ 
๙๖. นางสาวบรรจง  กาศแก้ว เป็นกรรมการ 
๙๗. นายภิญโญ  โอภาสตระกูล เป็นกรรมการ 
๙๘. นายเจษฎา  โสตถิปิณฑะ เป็นกรรมการ 
๙๙. นายวรภพ  สมผล  เป็นกรรมการ 
๑๐๐. นายศรัญพงษ์  พรหมพันธุ์ใจ เป็นกรรมการ 
๑๐๑. นายเอกภพ  ค่อมบุษดี เป็นกรรมการ 

/นายเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ… 



- ๔๒ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๐๒. นายเชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ เป็นกรรมการ 
๑๐๓. นายสิทธิชัย  สอนสุภ ี เป็นกรรมการ 
๑๐๔. นางสาวจุฑารัตน์ มณีนารถ เป็นกรรมการ 
๑๐๕. นายวงศธร  เกียรติสิลังกุล เป็นกรรมการ 
๑๐๖. นายศิริชัย  ศิรจันโท เป็นกรรมการ 
๑๐๗. นายอภิชาติ งิ้วโสม เป็นกรรมการ 
๑๐๘. นายมงคล พรมอ่อน เป็นกรรมการ 
๑๐๙. นางสาวจิราธร  บึงล ี เป็นกรรมการ 
๑๑๐. นางวิลาวัณย์  อุ่นเรือน เป็นกรรมการ 
๑๑๑. นางรัชนี  มาพระลับ เป็นกรรมการ 
๑๑๒. นางสาวปิยะพร  โคตรสมบัติ เป็นกรรมการ 
๑๑๓. นางเดือนเพ็ญ  ศรีขา เป็นกรรมการ 
๑๑๔. นางปารวัลย์   พละสินธุ์ เป็นกรรมการ 
๑๑๕. นางเสาวลักษณ์  เจ่าสกุล เป็นกรรมการ 
๑๑๖. นางนิตยา  โชติการณ์ เป็นกรรมการ 
๑๑๗. นายศุภณัฏฐ์ สิริไอศูรย์ เศรษฐพงษ์กร เป็นกรรมการ 
๑๑๘. นางจันทร์จิรา  สายแสง เป็นกรรมการ 
๑๑๙. นางพรภวิษย์   ปัญญาสิทธิ์ เป็นกรรมการ 
๑๒๐. นางสาวศิริรัตน์   อินอิ่ม เป็นกรรมการ 
๑๒๑. นางสาวจิราภรณ์   ทัพซ้าย เป็นกรรมการ 
๑๒๒. นางสาวปรารถนา  สมหนองบัว เป็นกรรมการ 
๑๒๓. Mr. Chua Chin soon เป็นกรรมการ 
๑๒๔. นายณรงค์   วรรณจักร์ เป็นกรรมการ 
๑๒๕. นายเกรียง  นาค-อก เป็นกรรมการ 
๑๒๖. นายพลากร   ค าขวา เป็นกรรมการ 
๑๒๗. นางสาวปนัดดา วงษ์วิจิตรานนท์ เป็นกรรมการ 
๑๒๘. นายดวง   สัจจโภชน ์ เป็นกรรมการ 
๑๒๙. นายอนุรักษ์   กุลวงษา เป็นกรรมการ 
๑๓๐. นางนุจรี  สุขเกษม เป็นกรรมการ 
๑๓๑. นางสาววัชราภรณ์  บัวนิล เป็นกรรมการ 
๑๓๒. นายมงคล  ประเสริฐสังฆ์ เป็นกรรมการ 
๑๓๓. นายสุเนตร   ศรีบุญเลิศ เป็นกรรมการ 
๑๓๔. นายฉัตรกานต์  พิทอง เป็นกรรมการ 
๑๓๕. นางกอบพร  อินทรตั้ง เป็นกรรมการ 
๑๓๖. นายพชร เข็มพิลา เป็นกรรมการ 
๑๓๗. นายณัฐกานต์ เมยเค้า เป็นกรรมการ 
๑๓๘. นายธีรติ  เค้าแคน เป็นกรรมการ 
๑๓๙. นายนนท์  จรุงศิรวัฒน์ เป็นกรรมการ 

/นายจิตติวิทย์  พิทักษ์… 



- ๔๓ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๔๐. นายจิตติวิทย์  พิทักษ์ เป็นกรรมการ 
๑๔๑. นางสาวอาภรณ์    คริษฐากุล เป็นกรรมการ 
๑๔๒. เด็กชายภัครินทร์   ลีไตรรงค์ เป็นกรรมการ 
๑๔๓. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วิษณุโยธิน เป็นกรรมการ 
๑๔๔. นายณัฐดนัย  เทพวงษา เป็นกรรมการ 
๑๔๕. นางสาวธัญญาเรศ  ศรีแก้ว เป็นกรรมการ 
๑๔๖. นายพงษ์วิศิษฐ์ ปะนัดถา เป็นกรรมการ 
๑๔๗. นายถนอมศักดิ์  บุญพินิจ เป็นกรรมการ 
๑๔๘. นายชัยมงคล  แท่นหิน เป็นกรรมการ 
๑๔๙. นายฐัพไทย  ถาวร เป็นกรรมการ 
๑๕๐. นายจักรกฤษณ์  จันทเรือง เป็นกรรมการ 
๑๕๑. นางสาวพัชราภรณ์  พิมพ์รส  เป็นกรรมการ 
๑๕๒. นายสหรัฐ  ศิริเมล์  เป็นกรรมการ 
๑๕๓. นายณัฐกิตติ์  เบญจมาศ  เป็นกรรมการ 
๑๕๔. นายสุรวิชญ์  ครุฑทิพยกูล  เป็นกรรมการ 
๑๕๕. นายนรินทร์  ทองดวง  เป็นกรรมการ 
๑๕๖. นายนัทธพงศ์  รัตนสุคนธ์  เป็นกรรมการ 
๑๕๗. นางสาวณัฐนันท์  วิมลศรีนราชัย เป็นกรรมการ 
๑๕๘. นางสาวณัฐพร  สมภาร  เป็นกรรมการ 
๑๕๙. นายพงศกร  บัวลอย  เป็นกรรมการ 
๑๖๐. นายอานนท์  โนนทนวงษ์  เป็นกรรมการ 
๑๖๑. นางสาวมุกดา  ทัฬหกิจ  เป็นกรรมการ 
๑๖๒. นายพชรกร  ดวงปรีชา  เป็นกรรมการ 
๑๖๓. นายธรรณธร  ลักษณะสิงห์  เป็นกรรมการ 
๑๖๔. นายศิวกร  ชารี  เป็นกรรมการ 
๑๖๕. นายทรัพย์สถิต นาคดี  เป็นกรรมการ 
๑๖๖. นายวงศ์ธวัช  ตุ่ยไชย  เป็นกรรมการ 
๑๖๗. นางสาวฐิติมา ทาน้อย  เป็นกรรมการ 
๑๖๘. นายสุทธิพงษ์  มีจันดี  เป็นกรรมการ 
๑๖๙. นางสาวโศศิษฐา  อ้วนทอง  เป็นกรรมการ 
๑๗๐. นายกิตตินันท์  อัครนิธิยานนท์  เป็นกรรมการ 
๑๗๑. นางสาวยุภา นารินนท์  เป็นกรรมการ 
๑๗๒. นายภาคภูมิ เจริญวิภาส  เป็นกรรมการ 
๑๗๓. นางสาวศุภรัตน์ จันทะแสง  เป็นกรรมการ 
๑๗๔. นางสาวอุดมพร จันทร์บุญ  เป็นกรรมการ 
๑๗๕. นายเอกพล ช่วยวงศ์ญาติ  เป็นกรรมการ 
๑๗๖. นางมิยาวดี  ละครขวา  เป็นกรรมการ 
๑๗๗. นางนภาพร ไอรารัตน์  เป็นกรรมการ 

/นายราชพร ปทะวานิช… 



- ๔๔ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๑๗๘. นายราชพร ปทะวานิช  เป็นกรรมการ 
๑๗๙. นางสาวเนตรนภา โสดาดี  เป็นกรรมการ 
๑๘๐. นางสาวพินิตนันท์ ค ามา  เป็นกรรมการ 
๑๘๑. นายอภิสร ทองประดิษฐ์  เป็นกรรมการ 
๑๘๒. นายคุณากร  มณีเนตร  เป็นกรรมการ 
๑๘๓. นางลภัสรดา ชาญญานนท์  เป็นกรรมการ 
๑๘๔. นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์ เป็นกรรมการ 
๑๘๕. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  เป็นกรรมการ 
๑๘๖. นางสาวศศิกร เสือแก้ว  เป็นกรรมการ 
๑๘๗. นางกุสุมา แก้วเหง้า  เป็นกรรมการ 
๑๘๘. นางสาวจุฑารัตน์ สายสกุล  เป็นกรรมการ 
๑๘๙. นางสุดารัตน์ ดีสุรกุล  เป็นกรรมการ 
๑๙๐. นางสาวปริยากร สบาย  เป็นกรรมการ 
๑๙๑. นายสมพร ชูศรีเมือง  เป็นกรรมการ 
๑๙๒. นางนารี พิทอง  เป็นกรรมการ 
๑๙๓. นางสาวธนภรณ์ โยวะผุย  เป็นกรรมการ 
๑๙๔. นายพลภัทร สายเชื้อ  เป็นกรรมการ 
๑๙๕. นางสาวสุดารัตน์ ภูต้องใจ  เป็นกรรมการ 
๑๙๖. นายภาคภูมิ ทิทา  เป็นกรรมการ 
๑๙๗. นายภาสกร เตือประโคน  เป็นกรรมการ 
๑๙๘. นางสาวรัชนี เกตุแก้ว  เป็นกรรมการ 
๑๙๙. นางปภาดา เอี่ยมสุนทรกุล  เป็นกรรมการ 
๒๐๐. นางสุจิตตรา อรุณวัน  เป็นกรรมการ 
๒๐๑. นางนิตยา พลศักดิ์  เป็นกรรมการ 
๒๐๒. นายปรีดีศรี ตระกูล  เป็นกรรมการ 
๒๐๓. นายครรชิต ขุ่ยราญหญ้า  เป็นกรรมการ 
๒๐๔. นางปภาภร ดลประสิทธิ์  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๐๕. นายณัฐพล  พวงคต  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐๖. นางลัดดาวัลย์ อุปนันท์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐๗. นางวรรณภา ปรีสัน  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐๘. นางสาววรินทร ภาคภูมิ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐๙. นายไตรวุฒิ วาสนาม  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กลุ่มงานเกี่ยวข้องกับการต้อนรับ ขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
๒๓. คณะกรรมการด าเนินการด้านต้อนรับ จัดที่พัก และประสานงานส านักพระราชวัง  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมที่พักในการ

อ านวยความสะดวกและต้อนรับ เจ้าหน้าที่ส านักพระราชวัง องครักษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ได้รับดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ ์  รางวัลศาสตราจารย์เกียรติคุณ     รางวัลพระธาตุพนมทองค า       รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลโล่ศิษย์เก่า
ดีเด่น รางวัลศรีกัลปพฤกษ์ แขกรับเชิญ และเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งจัดที่นั่งแขกท่ีเชิญมาในพิธี  

/อ านวยการประสานงาน... 



- ๔๕ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

อ านวยการประสานงานจัดแถวการรับเสด็จฯ บริเวณหน้าประตูห้องทรงพระส าราญ และประสานงานกับด้านต่าง ๆ ใน
วันพิธีฯ ประสานงานกับด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. นายลิขิต  อมาตยคง เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางจงรักษ์  หงษ์งาม เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายสมพงษ์ สิทธิพรหม เป็นรองประธานกรรมการ 
๔. นายธีระ  ฤทธิรอด   เป็นรองประธานกรรมการ 
๕. นางเพ็ญประภา  เพชระบูรณิน เป็นรองประธานกรรมการ 
๖. นายเกษม ภูธรรมะ เป็นกรรมการ 
๗. นายจิรวัฒน์  อุ่นโรจน์ เป็นกรรมการ 
๘. นางสุคนธ์  บุญจันทร์ เป็นกรรมการ 
๙. นางสาวกฤตวรรณ  วัฒนสุวกลุ เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวอุไรรักษ์  หินทอง เป็นกรรมการ 
๑๑. นางสาววนัชชา  สื้อเกียรติก้อง เป็นกรรมการ 
๑๒. นางสาวจรูญลักษณ์  สุพร เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวดารุณี เหล่าวงษ์โคตร เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวกฤศญา  สุวรรณจักร์  เป็นกรรมการ 
๑๕. นางสาวแสงทอง  ศรีประภา เป็นกรรมการ 
๑๖. นางอรกัญญา  เบ้าจรรยา เป็นกรรมการ 
๑๗. นางนวรัตน์  เงาะสนาม เป็นกรรมการ 
๑๘. นางสาวกัลยาภัสร์  ค ายา เป็นกรรมการ 
๑๙. นางสิดาพัณณ์  สัมฤทธิ์ เป็นกรรมการ 
๒๐. นางสมบัติ  แสงพล เป็นกรรมการ 
๒๑. นางอรัญญา ศิริไกรวรรณ เป็นกรรมการ 
๒๒. นางดารารัตน์ อุ่นค า เป็นกรรมการ 
๒๓. นางเพ็ญนภา วันสาสืบ เป็นกรรมการ 
๒๔. นางสาวพัชราภรณ์  เสนาศูนย์ เป็นกรรมการ 
๒๕. นางสาวทิพากร  ชัยสงค์ เป็นกรรมการ 
๒๖. นางสาวบุษราภรณ์  อินทร์ตาแสง เป็นกรรมการ 
๒๗. นางสาวกัณฐาภรณ์  วุฒิงาม เป็นกรรมการ 
๒๘. นางสุฑาทิพย์  แก้วหาวงค์ เป็นกรรมการ 
๒๙. นายยุทธจิตร์  สินโพธ ิ เป็นกรรมการ 
๓๐. นางยุวดี  เจริญไชย เป็นกรรมการ 
๓๑. นางสาวชุติกาญจน์  พลซักซ้าย เป็นกรรมการ 
๓๒. นางสาวปัทมา  ถูกคะเน เป็นกรรมการ 
๓๓. นางสุภารัตน์  มูลศรี เป็นกรรมการ 
๓๔. นางสาวรุ่งตะวัน  ประชากิตบ ารุง เป็นกรรมการ 
๓๕. นางชวัลลักษณ์  หงศาลา เป็นกรรมการ 
๓๖. นางปัญจมาส  ศรีตะวัน เป็นกรรมการ 

/นางสายสุนีย์  กรไชยา… 



- ๔๖ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๓๗. นางสายสุนีย์  กรไชยา เป็นกรรมการ 
๓๘. นางสาวศิริรัตน์  ชาภูวงษ์ เป็นกรรมการ 
๓๙. นางสาวลัลธริมา  ประจง เป็นกรรมการ 
๔๐. นางสาวกิตติยวดี  พาณิชย์ เป็นกรรมการ 
๔๑. นางสาวเนตรดาว  จ าเริญดารารัศมี เป็นกรรมการ 
๔๒. นายอิศรา  สุริยกุล  ณ  อยุธยา เป็นกรรมการ 
๔๓. นางสาววดิณลดา  ธุระธรรม เป็นกรรมการ 
๔๔. นายจรณ์  ส่งเสริม เป็นกรรมการ 
๔๕. นายชัชวาลย ์ ค าสวาท เป็นกรรมการ 
๔๖. นายวิทยา  วุฒิไธสง เป็นกรรมการ 
๔๗. นางตุลยา  นานอก เป็นกรรมการ 
๔๘. นางสาวสดใส  พิมพ์ทองงาม เป็นกรรมการ 
๔๙. นายพันธ์เทพ  อนันต์เจริญ เป็นกรรมการ 
๕๐. นางสาวอภัยวรรณ  ด าข า เป็นกรรมการ 
๕๑. นายกุลวรรธ  สุริยะศรี เป็นกรรมการ 
๕๒. นางสาวศิริวารินทร์  วานมนตรี เป็นกรรมการ 
๕๓. นายคมสัน  พันธุ์ชัยเพชร เป็นกรรมการ 
๕๔. นายฤทธิพงษ์  รัตนพลที เป็นกรรมการ 
๕๕. นางอรวรรณ  ไกรศรีวรรธนะ เป็นกรรมการ 
๕๖. นางฉัตตุพร  จันทิพย์ เป็นกรรมการ 
๕๗. นายภาสพันธ์  จิโนทา เป็นกรรมการ 
๕๘. นางสาวดวงชีวัน  เพชรสังคาด เป็นกรรมการ 
๕๙. นางสาวเปรมปรีดิ์  น้อยสุวรรณ เป็นกรรมการ 
๖๐. นายพรชัย  เอ่ียมสุนทรกุล เป็นกรรมการ 
๖๑. นายชัชวาล  หนองนา เป็นกรรมการ 
๖๒. นายคณินท์ อุชชิน เป็นกรรมการ 
๖๓. นายสุวรรณ  สะท้าน เป็นกรรมการ 
๖๔. นางนิชาภา  บุตรมาตย์ เป็นกรรมการ 
๖๕. นางสาวทิพยมาลี เจริญรส เป็นกรรมการ 
๖๖. นางสาวสุภาพร  ไชยน้อย เป็นกรรมการ 
๖๗. นางสาววารุณี  ไพรพยอม เป็นกรรมการ 
๖๘. นางขวัญกมล  สุดาพรรัตน์ เป็นกรรมการ 
๖๙. นางสาวภัสพร  กาส ี เป็นกรรมการ 
๗๐. นางวรมาศ  มาเมือง เป็นกรรมการ 
๗๑. นางสาวปณิดา  โยมศรีเคน เป็นกรรมการ 
๗๒. นางสาวธันยธร  พุทธิมา เป็นกรรมการ 
๗๓. นางสาวดารณี  แสงวงค์ เป็นกรรมการ 
๗๔. นางสาวณัฎฐ์นรี  ช ากรม เป็นกรรมการ 

/นายประดิษฐ์  ศรีตระกูล… 



- ๔๗ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๗๕. นายประดิษฐ์  ศรีตระกูล เป็นกรรมการ 
๗๖. นางพิชชาพร  กาพย์ไกรแก้ว เป็นกรรมการ 
๗๗. นางสาวพัทธนันท์  ค าจันทา เป็นกรรมการ 
๗๘. นางสาวกรองแก้ว  กิ่งสวัสดิ์ เป็นกรรมการ 
๗๙. นางสาวอัจฉรา  ใยแก้ว เป็นกรรมการ 
๘๐. นางสาวอุไรพร ช่อหนองแสน เป็นกรรมการ 
๘๑. นายบุญชัย  อ้องแสนค า เป็นกรรมการ 
๘๒. นายสถิตย์  แก้วบุดตา เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๘๓. นางเกตกนก  ประยูรสิทธิ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๔. นางสาวเยาวลักษณ์  โพธิ์หล้า เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๕. นายสุรศักดิ์  สีคังไพ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๖. นางสาวอัญชรินทร์ อุ่นไธสง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๘๗. นางสโรชา  อ้องแสนค า เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๔. คณะกรรมการด าเนินการด้านปฐมพยาบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเตรียมรถพยาบาลตามเสด็จเพ่ือถวายการรักษา
กรณีฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมด้านการรักษาพยาบาล ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลศรี
นครินทร์ตามแผนรับเสด็จ และกรณีฉุกเฉิน จัดหน่วยปฐมพยาบาลแก่บัณฑิต คณะท างาน ญาติบัณฑิต และประชาชน
ทั่วไป ตั้งแต่วันฝึกซ้อมจนกระทั่งเสร็จงาน และประสานงานกับด้านที่เกี่ยวข้อง 

๑. นายชาญชัย  พานทองวิริยะกุล     เป็นที่ปรึกษา 
๒. นายอภิชาต  จิระวุฒิพงศ์      เป็นประธานกรรมการ 
๓. นายภัทรพงษ์  มกรเวส      เป็นกรรมการ 
๔. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลทุกฝ่าย    เป็นกรรมการ 
๕. นายเกรียงศักดิ์  เจนวิถีสุข      เป็นกรรมการ 
๖. นายพลากร  สุรกุลประภา      เป็นกรรมการ 
๗. นายวัชรา  บุญสวัสดิ ์      เป็นกรรมการ 
๘. นายวินัย  ศิริชาติวาปี      เป็นกรรมการ 
๙. นางพนารัตน์  รัตนสุวรรณ     เป็นกรรมการ 
๑๐. นางพูนศรี  รังษีขจี      เป็นกรรมการ 
๑๑. นายยุทธพงศ์   วีระวัฒนตระกูล     เป็นกรรมการ 
๑๒. นายสมศักดิ ์ เทยีมเก่า      เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวกมลวรรณ  เอ้ีองฮง     เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสุภาพิมพ์  พรหมพินิจ      เป็นกรรมการ 
๑๕. นางสาวศรีสุดา  วงศ์ประทุม     เป็นกรรมการ 
๑๖. นางศศิธร  เรืองประเสริฐกุล     เป็นกรรมการ 
๑๗. นางวัณรัตน์  ศรีไสย      เป็นกรรมการ 
๑๘. นายฉลอง  ภูคงน้ า      เป็นกรรมการ 
๑๙. นางสาวบุญหลาย  มงคลชัย     เป็นกรรมการ 
๒๐. นางเบญจมาศ  แสนแสง      เป็นกรรมการ 

/นางพะนอ  เตชะอธิก… 



- ๔๘ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๑. นางพะนอ  เตชะอธิก      เป็นกรรมการ 
๒๒. นางจรี ชุติธาดา       เป็นกรรมการ 
๒๓. นางจรัสลักษณ์  ภูมิเวียงศรี     เป็นกรรมการ 
๒๔. นางนิภาพรรณ  ฤทธิรอด      เป็นกรรมการ 
๒๕. นางสุนทราพร  วันสุพงศ ์      เป็นกรรมการ 
๒๖. นางเตือนใจ  พิทยาวัฒนชัย     เป็นกรรมการ 
๒๗. นางสาวรัตดาพร ศิริแสงตระกูล     เป็นกรรมการ 
๒๘. นางสลักจิต  ศรีมงคล      เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๒๙. นางสาวพัชรินทร์ อ้วนไตร      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๐. นางเสงี่ยม  ฉัตราพงษ์      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๑. นางสุภาพ  อ่ิมอ้วน      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๒. นางสาวกัญญา  วังศร ี      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๓. นางรื่นฤดี  แก่นนาค      เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดงานแสดงความยินดีฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานแสดงความยินดีให้กับผู้ได้รับ
ปริญญากิตติมศักดิ์รางวัลพระธาตุพนมทองค า รางวัลศรีมอดินแดง รางวัลโล่ศิษย์เก่าดีเด่น และประสานงานกับด้านที่
เกี่ยวข้อง 

๑. นางนวรัตน์  วราอัศวปติ เจริญ เป็นประธานกรรมการ 
๒. นางอัจฉราวรรณ  โตภาคงาม เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นางสุภารัตน์  มูลศรี เป็นกรรมการ 
๔. นางสาวลัลธริมา ประจง  เป็นกรรมการ 
๕. นางปัญจมาส ติณโกฏ  เป็นกรรมการ 
๖. นางสาวศิริรัตน์ ชาภูวงษ์  เป็นกรรมการ 
๗. นางสายสุนีย์ กรไชยา  เป็นกรรมการ 
๘. นางสาวรุ่งตะวัน ประชากิตบ ารุง  เป็นกรรมการ 
๙. นางชวัลลักษณ์ หงศาลา  เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวกิตติยวดี พาณิชย์  เป็นกรรมการ 
๑๑. นางปริยา โทณะพงษ์ เป็นกรรมการ 
๑๒. นางอริสา สอนสุภี  เป็นกรรมการ 
๑๓. นางสาวศรินยา ศรีสุข  เป็นกรรมการ 
๑๔. นางสาวบุษรา  ศุขวิเศษ เป็นกรรมการ 
๑๕. นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์เพ็ง เป็นกรรมการ 
๑๖. นางสาวพรทิพย์  ค าดี เป็นกรรมการ 
๑๗. นางสาววัลยา  ภูงาม เป็นกรรมการ 
๑๘. นายอรรถพล  ฮามพงษ์ เป็นกรรมการ 
๑๙. นางสาวรวิพร  สายแสงทอง   เป็นกรรมการ 
๒๐. นางสาวหทัยชนก ลี้วิชัย  เป็นกรรมการ  
๒๑. นายธีระเดช  อิ่มอ้วน  เป็นกรรมการ  

/นางสาวเนตรดาว จ าเริญดารารัศมี… 



- ๔๙ - 

รายชื่อแนบท้ายค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ ๖๔๙๖/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ 

 

๒๒. นางสาวเนตรดาว จ าเริญดารารัศมี เป็นกรรมการ 
๒๓. นายอิศรา สุริยกุล ณ อยุธยา เป็นกรรมการ 
๒๔. นายสาขิน ขาวไชยมหา เป็นกรรมการ 
๒๕. นางสาวเกษร  ลาดเพ็ง เป็นกรรมการ 
๒๖. นางสาววารุณี  สัวเห็ม เป็นกรรมการ 
๒๗. นางสาวเสาวณีย์  นามทะจันทน์ เป็นกรรมการ 
๒๘. นายจรณ์ ส่งเสริม เป็นกรรมการ 
๒๙. นางวิลาวัณย์  อังสุนันทวิวัฒน์ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๓๐. นางสาวจริยา สงวนรัตน์ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๖. คณะกรรมการด าเนินการด้านพิธีสงฆ์  มีหน้าที่รับผิดชอบจัดพิธีทางศาสนาในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ  
และประสานงานกับด้านที่เก่ียวข้อง 

๑. นายหอมหวล บัวระภา  เป็นประธานกรรมการ 
๒. นายภาคภูมิ ทิทา  เป็นรองประธานกรรมการ 
๓. นายกฤษณชัย  แก้วสกุลธรรม  เป็นกรรมการ 
๔. นายภาสกร  เตือประโคน  เป็นกรรมการ 
๕. นายสิทธิชัย   ยินดีชาต ิ  เป็นกรรมการ 
๖. นายชัชวาลย์ บุญเต็มสุข  เป็นกรรมการ 
๗. นายเด่นชัย  สิมมา  เป็นกรรมการ 
๘. นายวัชระ  สิทธ ิ  เป็นกรรมการ 
๙. นายพิชิต ดีลุนชัย  เป็นกรรมการ 
๑๐. นางสาวอนงค์นาถ โยคุณ  เป็นกรรมการ 
๑๑. นายสังเวียน จรเกษ  เป็นกรรมการ 
๑๒. นางพีรดา  จงสถิตรักษ์  เป็นกรรมการ 
๑๓. นายเฉลิมพล  แสงแก้ว  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายอนุรักษ์ กุลวงษา  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางชรินรัตน์ โมยะ  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
  โดยมีหน้าที่ติดต่อ ประสานงานกับคณะกรรมการด้านต่าง ๆ และประชุมร่วมกับกลุ่มที่ข้ึนตรงกับผู้บริหาร 
ที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมความมุ่งหมายของทางราชการ 
 
 
 

...............................ผู้ร่าง/ผู้พิมพ์ 
.......................................ผู้ตรวจ 


