
 
คําส่ังมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ท่ี  11913/2565 

เรื่อง  เพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง แกไข คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

ประจําป พ.ศ. 2565 (ฉบับท่ี3) 

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

     ตามคําสั ่งมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี  9001/2565  ลงวันที ่  26  กันยายน พ.ศ. 2565 เรื ่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2565 นั้น เนื่องจากมีการ เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง แกไข 

คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2565 และเพื่อใหพิธีพระราชทานปริญญาบัตร           

แกผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 เปนไปดวยความเรียบรอยและบังเกิดผลดี ตอทางราชการ  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 37(1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2558   

จึงเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แกไข คณะกรรมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 3) 

ประกอบดวย 

1. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม 

1.1 คณะกรรมการดําเนินการดานการจัดบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

คณะวิทยาศาสตร 

1) นายธรรมรัตน  กลีบเมฆ    ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

1) นายธีรวัฒน  เหลาภากุล    ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

1) นายนัฐชานนท  เขาราช คณาจารยนําแถวบัณฑิต ระดับปริญญาตรี    เปนกรรมการ 

คณะสหวิทยาการ 

1) นางสาวปยะรัตน  อิฐรัตน   ระดับปริญญาตรี    เปนกรรมการ 

2) นายเพ่ิม  หลวงแกว    ระดับบัณฑิตศึกษา  เปนกรรมการ 

วิทยาลัยนานาชาติ 

1) Mr.Johannes Schrank    ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

2) Mr.Dylan Eugene Southard   ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

3) Mr.Martin Baier    ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

4) Mr.Aders Kolle    ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

 

/5) Mr.William Hamiltion Bicksler… 



- 2 -

5) Mr. William Hamilton Bicksler   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
6) Mr.Jesper Knijnenburg        ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
7) Mrs. Tu Aah Nguyen Thi        ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
8) Mr. Paul Fairclough        ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
9) นางสาวธารา โมธุรัตน์   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
วิทยำลัยคอมพิวเตอร์
1) นายพงษ์ศธร  จันทร์ยอย  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
2) นายไอศรูย์  กาญจนสุรัตน์  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
3) นายสาธิต  กระเวนกิจ  ระดบัปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
คณะศิลปกรรมศำสตร์

1) นางสาวปรียาภรณ์  พัชนี  ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
คณะวิศวกรรมศำสตร์
1) นายสุภชัย  พลน้ าเที่ยง   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
คณะวิทยำศำสตร์
1) นายธรรมรัตน์  กลีบเมฆ   ระดับปริญญาตรี เป็นกรรมการ 
คณะเภสัชศำสตร์
1) นายปัฐกรณ์ พระสว่าง   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
คณะแพทยศำสตร์
1) นายนนทพล  ปิยวัฒนเมธา   ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี
1) นายบัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์   ผู้ประสานงาน ระดับปริญญาตรี เป็นกรรมการ 
คณะเทคนิคกำรแพทย์
1) นางสาวหทัยชนก  ศรีวรกุล
2) นางสาวสุภาวดี  แย้มศรี
3) นางสาวอภิญญา  จุ๊สกุล
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสุรินทร์
1) นางพัชรินทร์  วรรณทวี
2) นางสาวจิรสุดา  ทะเรรัมย์
3) นางสาววันเพ็ญ  ศรีมารักษ์
4) นางสาวสุวิมล  หนูพันธ์
5) นางวัชรีวงค์  หวังมั่น
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีศรีมหำสำรคำม
1) นายดิษฐพล  ใจซื่อ

ระดับปริญญาตรี  เปน็กรรมการ 
ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 
ระดับปริญญาตรี  เป็นกรรมการ 

คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 
คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนผู้ประสานงาน 

คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 

  /2) นางสาวนุชนาถ… 
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2) นางสาวนุชนาถ  บุญมาศ เปนกรรมการ 
3) นางสาววิไลลักษณ์  เผือกพันธ์
4) นายณัฐวุฒิ  สุริยะ
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีขอนแก่น
1) นางรัชนี  พจนา
2) นายวิทยา  วาโย
3) นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก
4) นางสาวเบญจรัตน์  ศรีลา
5) นางพัฒนี  ศรีโอษฐ์
6) นางรุ่งทิพย์  พรหมบุตร

เปนกรรมการ 
เปนผู้ประสานงาน           

คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 
คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 

7) นายณรงค์  ค าอ่อน
8) นายธนาวัช  วรรณ์ค า
9) นายก่อกุศล  จันดี
10) นางภาสินี  โทอินทร์
11) นางสาวกัลยารัตน์  คาดสนิท

เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 

12) นางสาวสาคร  อินโท่โล่
 วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีนครรำชสีมำ 

1) นางวิจิตรา  นวนันทวงศ์
2) นางสาวอิสราวรรณ  สนธิภูมาศ

เปนผู้ประสานงาน 

คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 
คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 

3) นางสาวปัทมาภรณ์  คงขุนทด
4) นางธณัฏฐ์ภรณ์  กุลแสนเตา
5) นางสาวอมรพรรณ สาธุพันธ์

เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 

6) นางสาวอิสราวรรณ  สนธิภูมาศ
           วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีสรรพสิทธิประสงค์ 

1) นายทัตภณ  พละไชย
2) นางญาณ ี  แสงสาย

เปนผู้ประสานงาน 

คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 
คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 

3) นางสาวกตกร  ประสารวรณ์
4) นางสาวพิชญานิกา  เชื้อกาญจน์
5) นางญาณ ี แสงสาย

เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 
เปนกรรมการ 

6) นายทัตภณ  พละไชย เปนผู้ประสานงาน 
วิทยำลัยพยำบำลบรมรำชชนนีอุดรธำนี
1) นางกฤษณา   ทรัพย์ศิริโสภา เปนประธานกรรมการ 

  /2) นางกฤษณา   … 
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2) นางกฤษณา   ทรัพย์สิริโสภา คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 

3) นางสาวมัทนา  พรมรักษา คณาจารย์น าแถวบัณฑิต 

4) นางอัจฉรา  ค ามะทิตย์

5) นางสาวมัทนา  พรมรักษา

6) นางพรพิมล  โคตรณรงค์

7) นางสาวอรอนงค์  นิลพัฒน์

8) นางสาวสุมัทนา  แก้วมา

เปนกรรมการ 

เปนกรรมการ 

เปนกรรมการ 

เปนกรรมการ 

เปนกรรมการ 

1.2  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนจัดกำรรับและส่งเสด็จฯ 
1) นางสาวจิราธร  บึงลี เป็นกรรมการ      

1.3  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรกลำง 
1) นางสาวทรรศิกา  ชินกลาง เป็นกรรมการ 

  1.4   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนจัดงำนสืบทอดปณิธำน อุดมกำรณ์มอดินแดง 
   1) นางเจษฎาพร ศรีรัตนประพันธ์                           เป็นรองประธานกรรมการ 

 2) นายฐัพไทย ถาวร                                           เป็นกรรมการ 
 3) นายบูรพา สุวรรณมาศ              เป็นกรรมการ 
 4) นายจักรกฤษ  ตู้เงิน     เป็นกรรมการ 
 5) นายคุณวุฒิ  ไชยปัญญา    เป็นกรรมการ 
 6) นายฐิติกิต์  ไชยวงษา             เป็นกรรมการ 
 7) นายอนุรักษ์   กุลวงษา    เป็นกรรมการ 
 8) นายทินภัทร  ภูนาเหนือ    เป็นกรรมการ 
 9) นายภานุพงศ์   ภูนาเงิน    เป็นกรรมการ 

  10) นางสาวปริยากร  สบาย    เป็นกรรมการ 
  11) นางสาวพินิตนันท์   ค ามา    เป็นกรรมการ 
  12) นางสาวธมลวรรณ  สุนทรศร            เป็นกรรมการ 
  13) นายนภสินธุ์  ทองโคตร    เป็นกรรมการ 
  14) นายสรายุทธ  พรมชื่น                  เป็นกรรมการ 
  15) นายวัชรินทร์  มะสุใส             เป็นกรรมการ 

  /1.5 คณะกรรมการด าเนินการ… 
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  1.5  คณะกรรมการดําเนินการดานประสานงานรกัษาความปลอดภัยและการจราจร 

   1) นายอุดม  โลมาอินทร                                    เปนกรรมการ 

2. เปล่ียนแปลงแกไข

2.1  คณะกรรมการดําเนินการดานจัดบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

1) เดิม       นายพลัง  สุริหาร   เปนรองประธานกรรมการ 

แกไขเปน นายคุณเดช  สุริหาร   เปนรองประธานกรรมการ 

   วิทยาลัยการคอมพิวเตอร 

1) เดิม        นางสาววิจิตรา  ขจร   เปนกรรมการ 

แกไขเปน นายณกร  วัฒนกิจ   เปนกรรมการ 

2) เดิม        นายณกร  วัฒนกิจ ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

แกไขเปน นางสาววิจิตรา  ขจร ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

   คณะสหวิทยาการ 

1) เดิม        นางอารีย  อินเสาร ระดับปริญญาตรี    เปนกรรมการ 

แกไขเปน นางอารีย  อินเสาร ระดับบัณฑิตศึกษา เปนกรรมการ 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

1) เดิม        นายสุรชัย  พิมหา  ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

 คณาจารยนําแถวบัณฑิต 

    แกไขเปน นายสุรชัย  พิมหา   ระดับปริญญาตรี  เปนกรรมการ 

2) เดิม        นางสาวทองปกษ ดอนประจํา      เปนกรรมการ 

    แกไขเปน นางสาวทองปกษ ดอนประจํา  ระดับปริญญาตรี เปนกรรมการ 

      คณาจารยนําแถวบัณฑิต 

   คณะเภสัชศาสตร 

1) เดิม        นายเตชิด  ชื่นประทุมทอง    ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

    แกไขเปน นายภราดร สอนพิละ ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

คณะศิลปกรรมศาสตร 

1) เดิม        นายจตุพร  สีมวง    เปนกรรมการ 

แกไขเปน นายเกษม  อันนตกุล       เปนกรรมการ 

2) เดิม        นายเกษม  อันนตกุล ระดับปริญญาตรี    เปนกรรมการ 

 คณาจารยนําแถวบัณฑิต 

    แกไขเปน นายวศัการก แกวลอย ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ 

 คณาจารยนําแถวบัณฑิต 

/คณะพยาบาลศาสตร... 



-6-

 คณะพยาบาลศาสตร 

1) เดิม       นางสาวพัชร โชติชยัสถิต ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

แกไขเปน นางสาวพัชร โชติชัยสถิตย ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

2) เดิม       นางสาวประกายแกว ศิริพูล ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

แกไขเปน นางสาวประกายแกว ศิริพูล ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

 คณาจารยนําแถวบัณฑิต 

3) เดิม       นางสาววภิาวดี โพธโิสภา ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

แกไขเปน นางสาววิภาวดี โพธิโสภา ระดับปริญญาตรี   เปนกรรมการ

       คณาจารยนําแถวบัณฑิต 

       2.2 คณะกรรมการดําเนินการดานจัดงานสืบทอดปณิธาน อุดมการณมอดินแดง 

1) เดิม มีหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับการจัดงานบัณฑิต “สืบทอดปณิธาน  อุดมการณ

      มอดินแดง” จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มใหกับบัณฑิต และประสานงานกับดานที่เกี่ยวของ     

แกไขเปน มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดงาน "สืบทอดปณิธาน อุดมการณ 

 มอดินแดง” และประสานงานกับดานท่ีเก่ียวของ 

3. ยกเลิกการเปนกรรมการ

3.1 คณะกรรมการดําเนินการดานจัดการรับและสงเสด็จฯ

1) นายสุรชัย  พิมหา

2) นายอัคนี  เจริญสุข

     3.2 คณะกรรมการดําเนนิการดานจัดบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

   วิทยาลัยนานาชาติ  

1) นายภริณ  ธนะโชติภน

คณะสหวิทยาการ

1) นางกิติยาพร  พงษประเทศ

คณะแพทยศาสตร

1) นายโกสนิทร วิระษร

ท้ังนี้ ใหกรรมการมีหนาท่ีตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ี 9001/2565 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2565 

ทุกประการ 

สั่ง ณ วันท่ี  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 (รองศาสตราจารยชาญชัย  พานทองวิริยะกุล) 

       อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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