
ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน้ำท่ีในงำนพิธี
1 พลเอก นิรุทธ    เกตุสิริ นำยกสภำมหำวิทยำลัย กรำบบังคมทูลรำยงำนภำรกิจของมหำวิทยำลัย/เบิกตัวอธิกำรบดี
2 รศ.ธรรมรักษ์    ละอองนวล อธิกำรบดี เบิกตัวบัณฑิต / ขำนนำมบัณฑิต (เกียรตินิยม) / ขำนนำมดุษฎีบัณฑิต
3 รศ.ดร.วิไลศักด์ิ   ก่ิงค ำ อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
4 ศ.เกียรติคุณ ดร.อภิณัฏฐ์   กิติพันธ์ุ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก)
5 พลโท มนัส   หนูวัฒนำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
6 นำยธีรเสฏฐ์   ศิรธนำนนท์ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
7 ผศ.ดร.เสริฐ  เขียนนอก กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
8 ผศ.ด ำรงชัย    โสกัณทัต กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
9 ดร.เกริกไกร    แก้วล้วน กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
10 อำจำรย์พลวัฒน์  โตสำรเดช กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
11 ผศ.ดร.พิมุกต์  สมชอบ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
12 ว่ำท่ี ร.ต.สงวนศักด์ิ  ศรีพลัง กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
13 ดร.วัชรินกร  เมฆลำ กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
14 ผศ.ดร.ศักดำ  บุญยืด รองอธิกำรบดี แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
15 ผศ.ดร.ภำสกร  นันทพำนิช รองอธิกำรบดี แขกผู้มีเกียรติบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
16 ว่ำท่ี ร.ต.เชษฐ์    ศรีไมตรี รองอธิกำรบดี/เลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย ประสำนงำนผู้ท ำหน้ำท่ีขำนนำมบัณฑิต/ประสำนส่งข้อมูลบัณฑิตท่ีรับจริง (แรก-สอง)

17 ผศ.วรำงคณำ  วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิกำรบดี ประสำนงำนบนเวที (เช้ำ-บ่ำย)/ประสำนบัณฑิตถวำยมำลัยพระกร (รอบแรก)
18 นำงเสำวลักษณ์  ภูสมสำย รก.ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี ประสำนงำนบนเวที (รอบแรก-รอบสอง) 
19 นำงรุ่งทิพย์    บุญจ ำรูญ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง ประสำนงำนแขกผู้มีเกียรติบนเวที/ประสำนงำนบนเวที (รอบแรก-รอบสอง) 
20 ผศ.กำญจนำ  ชินนำค ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  ประสำนงำนแขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
21 นำงวำรุณี  สุกใส หน.สนง.ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ ประสำนงำนแขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
22 นำยแพทย์ปรำเสริฐ  ปรำสำททองโอสถ บัณฑิตกิตติมศักด์ิ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
23 นำยธีรวัฒน์    ด ำรงอัครวิวัฒน์ บัณฑิตกิตติมศักด์ิ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
24 นำงวัลลีย์    ปรำสำททองโอสถ ญำติบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
25 นำงรัตตินันท์    ด ำรงอัครวิวัฒน์ ญำติบัณฑิตกิตติมศักด์ิ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
26 รศ.ดร.สิงห์ทอง  พัฒนเศรษฐำนนท์ กรรมกำรสภำวิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
27 อำจำรย์ไวกูณฐ์   ครองยุทธ ผู้ช่วยอธิกำรบดี แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
28 รศ.ดร.จิณณวัตร   ปะโคทัง คณบดีคณะครุศำสตร์ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
29 ผศ.ดร.ภูษิต  ฉัตรวิริยำวงศ์ คณบดีคณะมนุษยศำสตร์ฯ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
30 ผศ.สุระเจตน์  อ่อนฤทธ์ิ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
31 ผศ.ดร.อรอนงค์  บุรีเลิศ คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
32 พ.ต.อ.เกียรติศักด์ิ  กอมณี คณบดีคณะนิติศำสตร์ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
33 ผศ.ดร.ศุภำวีร์   มำกดี คณบดีคณะวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
34 รศ.ชำญชัย   สุกใส คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
35 ผศ.ดร.สุปิยำ  ทำปทำ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
36 ผศ.ดร.ปริญญำ  มูลสิน ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
37 อำจำรย์วิชัย  ลุนสอน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรฯ แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
38 อำจำรย์ภูวดล  งำมมำก ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
39 รศ.ดร.นลินี  ทองประเสริฐ รองศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
40 รศ.ดร.จ ำลอง  วงษ์ประเสริฐ รองศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
41 ผศ.ดร.อำนันท์  ทำปทำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
42 ผศ.ดร.ธีระ  สำธุพันธ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
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ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน้ำท่ีในงำนพิธี
43 ผศ.ประกิต   สมัครค้ำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
44 ผศ.ดร.ภควัฒน์  วงศ์วรรณวัฒนำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
45 ผศ.ดร.กิตติชัย  โสพันนำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
46 ผศ.นงนุช  เพชรบุญวัฒน์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
47 ผศ.ดร.สุวัฒน์  บรรลือ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
48 อ.วรชิต  พรหมน้อย อำจำรย์/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
49 รศ.ดร.นพรัตน์   ส่งเสริม รองศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
50 ผศ.ดร.จุฑำมำศ  สิทธิวงศ์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
51 ผศ.วรำทิพย์  แก่นกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
52 ผศ.ดร.อนัญญำ  เดชะค ำภู ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
53 ผศ.วิลำรักข์   อ่อนสีบุตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
54 ผศ.ดร.สิริภำพรรณ  ล้ีภัยเจริญ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
55 ดร.สุทธิพงษ์   สุทธิลักษมุนีกุล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร อำจำรย์ผู้ดูแลบัณฑิตกิตติมศักด์ิ (แรก)/แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
56 ดร.ดิศพล  บุปผำชำติ  พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนบัณฑิตกล่ำวน ำค ำปฏิญำณ (แรก-สอง)/แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (แรก-สอง)
57 ดร.นเรศ   ขันธะรี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
58 ดร.ปิยำภรณ์   พุ่มแก้ว พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
59 ดร.นิศำนำจ  โสภำพล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
60 ดร.จุฑำมำศ  เบ้ำค ำกอง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
61 ดร.สังวำล  สมบูรณ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
62 ดร.จินตนำ  จุลทัศน์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
63 ดร.มณฑิชำ  รักศิลป์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
64 ดร.ดิฐพงษ์   อุเทศธ ำรง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
65 อำจำรย์ชำญชัย   พีระภำณุรักษ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
66 อำจำรย์สุทินี   เสำร์แก้ว พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
67 อำจำรย์ปิยะนันท์  นำมกุล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
68 อำจำรย์ณณฐ  วิโย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
69 อำจำรย์วรนุช    ศรีพลัง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
70 อำจำรย์สุภำวดี  นนทพจน์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
71 อำจำรย์คมสันต์  ธงชัย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
72 อำจำรย์ปิยวิทย์  เอ่ียมพร้ิง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
73 อำจำรย์มำนัส  สมสวย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
74 อำจำรย์ยุทธศักด์ิ  สัณฑมำศ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
75 อำจำรย์วำริณี  เบิกบำน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก-รอบสอง)
76 ผศ.ดร.กัญญำ   เกิดศิริ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  ประสำนก ำกับขำนนำมบัณฑิต / ประสำนงำนบนเวที (รอบแรก-รอบสอง)
77 ดร.เด่นดวงดี     ศรีสุระ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
78 อำจำรย์จักรวำล    วงศ์มณี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
79 ดร.สุชยำ  วิริยะกำรุณย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
80 อำจำรย์อนันต์      แม้นพยัคฆ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
81 ดร.ธิดำรัตน์  จันทะหิน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
82 อำจำรย์วิรินดำ   สุทธิพรม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
83 อำจำรย์อุษำวดี  วรรณประภำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
84 อำจำรย์วันวิสำ   มำกดี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
85 อำจำรย์อัญญำณี   อดทน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
86 อำจำรย์ปรีดำ  กังแฮ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบแรก)
87 ดร.สุจิตรำ  สืบนุกำรณ์ อำจำรย์/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)
88 ผศ.ภิชญำพร  อยู่คล้ ำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน้ำท่ีในงำนพิธี
89 อำจำรย์กนกศักด์ิ  ธำนี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)
90 อำจำรย์นงลักษณ์  พยัคฆศิรินำวิน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)
91 อำจำรย์ประกำยรุ่ง  จวนสำง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)
92 อำจำรย์ภัทรำ  สวนโสกเชือก พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)
93 อำจำรย์วิรงรอง  แสงเดือน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ขำนนำมบัณฑิต (รอบสอง)
94 ผศ.ดร.วรรษชน  สีหบุตร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ ประสำนงำนจัดเตรียมปริญญำบัตร (รอบแรก)
95 อำจำรย์ปกรณ์  กัลปดี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนจัดเตรียมปริญญำบัตร (รอบสอง)/แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ (รอบแรก)
96 นำงสำวปัญชลี   จันทร์แรม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดปริญญำบัตร (รอบแรก-รอบสอง)
97 นำยเบญจะ   ศิริแก้ว พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดปริญญำบัตร (รอบแรก-รอบสอง)
98 นำงสำวพัชรินทร์   ไชยธรรม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดปริญญำบัตร (รอบแรก-รอบสอง)
99 นำยศิริรักษ์   รัตนศรี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดปริญญำบัตร (รอบแรก-รอบสอง)
100 นำงสำวเกษจิดำภำ  สินศิริ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดปริญญำบัตร (รอบแรก-รอบสอง)
101 นำยณรงค์ชัย   อุณำวงศ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดปริญญำบัตร (รอบแรก-รอบสอง)
102 ดร.ทิวำวรรณ  อำยุวัฒน์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนผู้ท ำหน้ำท่ีเชิญปริญญำบัตร (รอบสอง)/แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
103 ผศ.มำลิณี  ศรีไมตรี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  เชิญปริญญำบัตร (รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
104 ดร.กุลวรรณ  โสรัจจ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เชิญปริญญำบัตร (รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
105 อำจำรย์ศศิธร  อดิศรเมธำกุล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เชิญปริญญำบัตร (รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
106 อำจำรย์ชัยภัทร  โกศัลวิตร์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนผู้ท ำหน้ำท่ีล ำเลียงปริญญำบัตร(รอบสอง)/แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)

107 ดร.อนุวัฒน์  ยินดีสุข พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ล ำเลียงปริญญำบัตร (รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
108 ดร.กฤติเดช  จันทวำรำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ล ำเลียงปริญญำบัตร (รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
109 อำจำรย์ชัยวิชิต  แก้วกลม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ล ำเลียงปริญญำบัตร (รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)
110 อำจำรย์นันทยุทธ์  ละม้ำยจีน ผู้อ ำนวยกำรศูนย์คอมพิวเตอร์ ประสำนงำนจัดท ำบัตรอนุญำตบัณฑิต/แจกบัตรอนุญำตบัณฑิต (แรก-สอง)
111 อำจำรย์ชัดชัย  แก้วตำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดท ำบัตรอนุญำตบัณฑิต/แจกบัตรอนุญำตบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
112 นำยวันเฉลิม  พรจันทร์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดท ำบัตรอนุญำตบัณฑิต/แจกบัตรอนุญำตบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
113 อำจำรย์กนิษฐำ   จัตุพันธ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนเรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (แรก-สอง)
114 อำจำรย์รฐำ    จันทวำรำ อำจำรย์/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
115 อำจำรย์อำภำรัตน์  ประทีปะเสน อำจำรย์/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
116 ดร.ขวัญสุปำณัฏฐ์  พันธ์เกษม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
117 ดร.อัจฉรำ  เชยเชิงวิทย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
118 ดร.สุชำดำ  ชัยวิวัฒน์ตระกูล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
119 อำจำรย์คณำธิศ   เนียมหอม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
120 อำจำรย์อรอุมำ   เนียมหอม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
121 อำจำรย์บุปผำวรรณ  เฉลิมวงศ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
122 อำจำรย์นิธินันท์  นำครินทร์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
123 อำจำรย์พุทธพร  โคตรภัทร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
124 อำจำรย์รติรส    พิพิธภักดี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
125 อำจำรย์สุมำลินี  ไชยศรีสุข พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
126 อำจำรย์พรชัย  วีระนันทำเวทย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
127 อำจำรย์สิริวรัญญำ  เลิศสกุลรุ่งเรือง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
128 อำจำรย์สิทธำ  สว่ำงศรี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
129 อำจำรย์กันทิยำ  ธำนี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
130 อำจำรย์ขนิษฐำ  คนกล้ำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
131 อำจำรย์ณวรำ  จันทร์ศิริ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
132 อำจำรย์กษมำ  ดอกดวง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
133 อำจำรย์วิลำสินี   กำกแก้ว พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
134 อำจำรย์เจษฎำ   สำยสุข พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน้ำท่ีในงำนพิธี
135 อำจำรย์ณัชชำ  ฉันทรุจิกพงศ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
136 อำจำรย์สุทธิดำ  จำรุแพทย์  จินำพร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
137 อำจำรย์สันติ  หวังช่ืน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
138 อำจำรย์กัญญำรัตน์  ศรีสวัสด์ิ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
139 อำจำรย์วัชรินทร์   สินไทย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
140 อำจำรย์ปฐมพงศ์  เศวตศิริ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
141 อ.ธันญะลักษณ์   มำกดี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
142 อำจำรย์ป่ินมณี   สำระมัย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
143 อำจำรย์วิรำณี   แว่นทอง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
144 อำจำรย์เกษมศิริ   วัฒโน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว/ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ-ออก(รอบแรก-สอง) 

145 นำยสหรัฐ  อ ำนวย พนักงำนรำชกำร/สนับสนุน เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
146 นำงสำวชลิตตำ  เท่ำสิงห์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
147 นำงพิชชำภรณ์    เอ้ียวถำวร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน เรียกและรวมแถวบัณฑิต/ตรวจค้นบัณฑิตท่ีแถว (รอบแรก-รอบสอง) 
148 ผศ.หทัยรัตน์      ควรรู้ดี คณบดีคณะบริหำรธุรกิจฯ ประสำนงำนตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
149 ผศ.วรนุช  กุอุทำ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร ตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
150 อำจำรย์กฤตยกมล  ธำนิสพงศ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
151 อำจำรย์ฤติมำ  มุ่งหมำย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
152 อำจำรย์อโนชำ  สุวรรณสำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
153 อำจำรย์ชัชฎำภรณ์   ไชยสัตย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
154 อำจำรย์บุรินทร์   ศิริเนตร์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจรำยช่ือบัณฑิตก่อนเข้ำหอประชุม (รอบแรก-รอบสอง) 
155 ดร.วลัยพร  สุขปล่ัง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนตรวจค้นบัณฑิตท่ีเคร่ืองตรวจอำวุธ (รอบแรก-รอบสอง)
156 ดร.ประไพพิศ    เลียบส่ือตระกูล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจค้นบัณฑิตท่ีเคร่ืองตรวจอำวุธ (รอบแรก-รอบสอง) 
157 อำจำรย์ประยุทธ   สำรัง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจค้นบัณฑิตท่ีเคร่ืองตรวจอำวุธ (รอบแรก-รอบสอง) 
158 อำจำรย์วันชนะ   บุญชม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจค้นบัณฑิตท่ีเคร่ืองตรวจอำวุธ (รอบแรก-รอบสอง) 
159 อำจำรย์เกรียงไกร  ด ำรงสกุล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจค้นบัณฑิตท่ีเคร่ืองตรวจอำวุธ (รอบแรก-รอบสอง) 
160 อำจำรย์ศุภกัญญำ   เกษมสุข พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ตรวจค้นบัณฑิตท่ีเคร่ืองตรวจอำวุธ (รอบแรก-รอบสอง) 
161 อำจำรย์ศรำวุธ    ชินำภำษ อำจำรย์/วิชำกำร ประสำนงำนจัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง)
162 อำจำรย์รัชนิกร  วรรณสถิตย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)  
163 อำจำรย์ไมตรี  ริมทอง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)  
164 อำจำรย์ชนำรักษ์   เวชสวัสด์ิ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)  
165 อำจำรย์สุกัญญำ  นุตโร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)  
166 อำจำรย์วรรณภำ  โคตรพันธ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)  
167 อำจำรย์เกรียงศักด์ิ   รักภักดี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดบัณฑิตเข้ำท่ีน่ัง (รอบแรก-รอบสอง) / แขกผู้มีเกียรติแถวหน้ำ (รอบแรก)  
168 อำจำรย์สุจิตตรำ   หงษ์ยนต์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนก ำกับแถวบัณฑิต/ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
169 ผศ.ดร.สุนทร    วรหำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
170 ผศ.ดร.สุภำพร  ใจกำรุณ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
171 ผศ.ดร.ถนัด  ธนะฉัตรชัยรัตนะ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
172 ผศ.ดร.สุชำติ  บุษย์ชญำนนท์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
173 ดร.จิรัญญำ    สุรำวุธ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
174 ดร.สำวิตรี    เถำว์โท พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
175 ดร.ปริญำ  ปริพุฒ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
176 อำจำรย์นริศรำ   สำรีบุตร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
177 อำจำรย์กิตธวัช   บุญทวี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
178 อำจำรย์เจริญ   โสภำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
179 สิบเอกสถำพร   ยังประยูร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
180 อำจำรย์อรพินท์  วงศ์ก่อ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน้ำท่ีในงำนพิธี
181 อำจำรย์อัสนี  อ ำนวย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
182 อำจำรย์ศิริมล   แสนสุข พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
183 อำจำรย์วิชุดำ  สวัสดี  สังข์ทองหลำง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
184 อำจำรย์สุพัตรำ   โพธิสำร พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
185 อำจำรย์จักรพงษ์   ทองผำย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
186 อำจำรย์กนกวรรณ  วงศ์ทอง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
187 อำจำรย์สุนันทำ   ผำสมวงค์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
188 อำจำรย์จุมพลภัทร์  สีทำกุลเศรษฐ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
189 อำจำรย์มริษำ   สุดอุดม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
190 อำจำรย์พิทักษ์  สุรินทร์วัฒนกุล พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
191 อำจำรย์อรุณรัตน์   เดชสุวรรณ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
192 อำจำรย์อรรถพร  วรรณทอง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
193 อำจำรย์ปิยะบุตร   ถ่ินถำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
194 อำจำรย์วิลำส    ค ำแพงศรี พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
199 อำจำรย์เนตรน้ ำทิพย์  บุดดำวงศ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับแถวบัณฑิต (รอบแรก-รอบสอง)
196 ดร.ไพวุฒิ     ลังกำ อำจำรย์/วิชำกำร ประสำนงำนจัดระเบียบบัณฑิตฯ/จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับฯ (รอบแรก-รอบสอง) 
197 อำจำรย์กรรณิกำ นำคพันธ์ แก้วสมุทร์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
198 อำจำรย์มำณพ  สำรธิเสน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
199 อำจำรย์อภิรักษ์  ค ำเสนำะ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
200 ดร.อรุณ   จันทร์ค ำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
201 อำจำรย์ธนกร       สุทธิสนธ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
202 อำจำรย์เกริกศักด์ิ  เบญจรัฐพงศ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
203 ดร.สุรพล  ซำเสน พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
204 ดร.สุรัติ     จีระพงษ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
205 อำจำรย์สมพร  เทพฉิม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
206 นำงสำวหทัยกำญจน์    พลโกษฐ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
207 นำยน ำชัย     ค ำกุณำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
208 นำยจักร  ขัมภรัตน์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน จัดระเบียบบัณฑิตข้ึนรับพระรำชทำน (รอบแรก-รอบสอง)
209 ผศ.ดร.วินัย     จ ำปำอ่อน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์/วิชำกำร  ประสำนงำนผู้ถวำยเคร่ืองไทยธรรม/ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ-ออกหอประชุม(รอบแรก-สอง)

210 อำจำรย์ชนฏ์พงศ์   เคลือศิริ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ประสำนงำนฝ่ำยก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ-ออก หอประชุม (รอบแรก-รอบสอง)
211 อำจำรย์รวิ   กลำงประพันธ์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ - ออก หอประชุม (รอบแรก-รอบสอง)
212 อำจำรย์บุญมี  โทท ำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ - ออก หอประชุม (รอบแรก-รอบสอง)
213 อำจำรย์วุฒิโรจน์  กำญจนคูหำ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ - ออก หอประชุม (รอบแรก-รอบสอง)
214 อำจำรย์สิรำยุทธ  พับเพลิง พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ - ออก หอประชุม (รอบแรก-รอบสอง)
215 อำจำรย์พัทธนันท์   สุจริตจันทร์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/วิชำกำร ก ำกับดูแลบัณฑิตเข้ำ - ออก หอประชุม (รอบแรก-รอบสอง)
216 นำงเพ็ญภรณ์       ตรีภพ พนักงำนรำชกำร/สนับสนุน รับรองนำยกสภำ/กรรมกำรสภำ/บัณฑิตกิตติมศักด์ิและผู้บริหำร
217 นำงสำวสำริศำ  นันธะศัย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน รับรองนำยกสภำ/กรรมกำรสภำ/บัณฑิตกิตติมศักด์ิและผู้บริหำร
218 นำงสำวสุพัตรำ   นำมรมย์ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน รับรองอธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี/ผู้ช่วยอธิกำรบดีและสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ท่ัวไป
219 นำงสำวปวิตำ  วงศำสินธ์ิ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน ประสำนจัดท ำบัตรอนุญำต อำหำรและสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ท่ัวไป 
220 นำยธนชำติ   บุญเต็ม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน ประสำนจัดท ำบัตรอนุญำต อำหำรและสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ท่ัวไป 
221 นำงเอ้ือมพร  พวังคำม พนักงำนรำชกำร/สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกรับรองกรรมกำรสภำ/ผู้บริหำร และสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ท่ัวไป
222 นำงสำวพิศมัย  สมไชย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน อ ำนวยควำมสะดวกรับรองกรรมกำรสภำ/ผู้บริหำร และสวัสดิกำรอ่ืน ๆ ท่ัวไป
223 นำยพงพิทักษ์       อุปไชย พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน ประสำนงำนประชำสัมพันธ์/ถ่ำยภำพน่ิงบนเวที (รอบสอง)
224 นำยวรพล   พวังคำม พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน ถ่ำยวีดีโอบนเวที (รอบแรก)
225 นำยณัฏฐ์พัชร์  พันธ์มุก พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน ถ่ำยภำพน่ิงบนเวที (รอบแรก)
226 นำยนพดล  เลขะวัฒนะ พนักงำนในสถำบันอุดมศึกษำ/สนับสนุน ถ่ำยวีดีโอบนเวที (รอบสอง)



ล ำดับท่ี ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน้ำท่ีในงำนพิธี
227 นำยยุทธนำ        อุกำพรหม พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
228 นำยอดิฐชัย        ประสำนเสียง พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
229 นำยปรำโมทย์    ปรัสพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
230 นำยชยพล        อุนำภำค พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
231 นำยวันชัย         เดชผล พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
232 นำยมำนิต      ผิวอ่อน พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
233 นำยสมัย        สำรทอง พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
234 นำยสัญชัย         หมอนิล พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
235 นำยชำคริต          บ ำรุงสำนต์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
236 นำยไพโรจน์       วรรณรัตน์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
237 นำยปริญำ         บุตรดำโจม พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
238 นำยวุฒิพงษ์    สุภำพงษ์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
239 นำยพุดชำ   ถนอมพันธ์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
240 นำยเอกลักษณ์      จันทพรม พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
241 นำยสมยศ  โคตะรักษ์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์
242 นำยธีระยุทธ์   ด ำรงอัครวิวัฒน์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์ของนำยธีรวัฒน์  ด ำรงอัครวิวัฒน์
243 จ.ส.อ.สันติชัย   เท่ำสิงห์ พนักงำนขับรถยนต์ พนักงำนขับรถยนต์ของนำยกสภำมหำวิทยำลัย

ข้อมูล ณ วันท่ี   ๒  มีนำคม  ๒๕๖๑


