คำกราบบังคมทูล(๑)
ของ
นายกร ทัพพะรังสี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๑.๓๐ น.

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทา ในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ ม ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า
โปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝา่ ละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบตั พิ ระราชกรณียกิจ
แทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏทั่วราชอาณาจักร
ในวโรกาสอันเป็นมงคลยิ่ง ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินในวันนี้
ยังความปลืม้ ปีตแิ ก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิต
ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ โดยทั่วกัน
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลรายงาน เกี่ยวกับ
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยสรุป ดังนี้
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(๑)

ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ
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มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ได้รบั การจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อันดับหนึง่ ของประเทศระดับสากล ๔ ปีตดิ ต่อกัน มุง่ มัน่ เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และแหล่งการเรียนรู้ วิจัยสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม ผลิตผลงาน
วิชาการ งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ เผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นมหาวิทยาลัย
แม่แบบที่ดีของสังคม
ในวโรกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราช
วโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตร
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ กับขอพระราชทานพระราชวโรกาสกล่าวคำสดุดีเกียรติคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาท
ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยสังเขป ดังนี้
ลำดับที่หนึ่ง นายกมล ทัศนาญชลี อายุ ๗๒ ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ทั ศ นศิ ล ป์ (จิ ต รกรรมและสื่ อ ผสม) ได้ รั บ การยกย่ อ งให้ เ ป็ น ศิ ล ปิ น สองซี ก โลก
ด้วยการผสมผสานระหว่างศิลปะตะวันออกและตะวันตก เป็นผู้ริเริ่มโครงการครุศิลป์
ผู้ก่อตั้งโครงการศูนย์ศิลปกรรมไทยและสภาศิลปกรรมไทยในสหรัฐอเมริกา เพื่อ
เผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยในระดับนานาชาติ เป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล
Grand Prize และคนเอเชียเพียงคนเดียวที่ได้รับรางวัล “The Annual Artist’ Award”
ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจิตรกรรม เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ลำดับทีส่ อง นางสาวสุวรรณดี จักราวรวุธ อายุ ๕๙ ปี ศิลปินด้านศิลปะ
การแสดง มีความเชี่ยวชาญด้านการกำกับการแสดงละครเวทีมากว่า ๓ ทศวรรษ
เป็นหนึง่ ในกลุม่ ผูบ้ กุ เบิกวงการละครเวทีไทย มีผลงานทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าเป็นต้นแบบ
ของการกำกับละครเวทีแนวพาณิชยศิลป์ที่ได้มาตรฐานเชิงศิลปะวิชาการ สร้างสรรค์
ผลงานชั้นครู ประณีตและครอบคลุมรูปแบบที่หลากหลาย กำกับการแสดงละครเวที
ละครโทรทัศน์ การแสดงแสง สี เสียงและสือ่ ผสม รวมถึงกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
มากกว่า ๑๐๐ เรื่อง เป็นวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่สถาบันการศึกษา ควรแก่
การยกย่ อ งเป็นอย่างยิ่ง สภามหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาเห็ น สมควรให้ ไ ด้ รั บ
พระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง
(ศิลปะการละคร) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
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ลำดั บ ที่ ส าม นายฐาปน สิ ริ วั ฒ นภั ก ดี อายุ ๔๑ ปี เป็ น ผู้ มี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้นำในการปรับเปลี่ยน
ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยลดต้นทุนการจัดส่งสินค้า ผู้ก่อตั้งบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจโลจิสติก จำกัด เพื่อใช้เป็นศูนย์กระจายสินค้าและเตรียมความพร้อม
ในการให้ บ ริ ก ารด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ บบครบวงจร นำระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ที่ ทั น สมั ย เข้ า มาสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในธุ ร กิ จ ด้ า นโลจิ ส ติ ก ส์ แ ละการขนส่ ง ของ
ประเทศ ควรแก่ ก ารยกย่ อ งเป็ น อย่ า งยิ่ ง สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทา
เห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
ลำดับที่สี่ นายนพพร เหมะจันทร์ อายุ ๕๓ ปี กรรมการผู้จัดการบริษัท
บี.ซี.เดโป จำกัด เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนากีฬาของประเทศ มีบทบาทสำคัญในการนำทีมฟุตบอลที่ดูแล
ให้ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ได้รว่ มพัฒนากีฬาชนิดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ อุทิศตนเพื่อการสาธารณกุศล จัดการแข่งขัน
กีฬาเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา ควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่ง
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเห็นสมควรให้ได้รับพระราชทานปริญญาบริหาร
ธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ
สืบไป
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผูท้ รงคุณวุฒเิ ข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ตามลำดับ ดังนี้
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายกมล ทัศนาญชลี
นางสาวสุวรรณดี จักราวรวุธ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
นายนพพร เหมะจันทร์
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ในวโรกาสต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูล
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน ๒,๔๙๒ คน
ดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะ จะได้กราบ
บังคมทูลตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
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