
 

 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
  ที่  ๑๐๔๗/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่น  
ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑  ประจ ำสนำมสอบ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

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

ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นสนำมสอบบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๑  สนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดให้มีกำรสอบใน     
วันอำทิตย์ ที่  ๑๔  กรกฎำคม ๒๕๖๒  จ ำนวน ๙,๘๔๐ ที่นั่ง โดยใช้อำคำรทั้งสิ้น  ๑๙ อำคำร  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่ง
พระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะทีมงำน
และคณะกรรมกำรในกำรจัดกำรสนำมสอบและให้ท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรคุมสอบข้อเขียน ภำค ก. และภำค ข. 
ในกำรแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๑ ตำมขั้นตอน วิธีกำร
สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบที่คณะกรรมกำรกลำงสอบแข่งขันท้องถิ่น (กสถ.) โดยก ำหนดให้ประชุม
ชี้แจงในวันที่ ๑๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลำ ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรำชพฤกษ์ อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร และท ำหน้ำที่คุมสอบในวันอำทิตย์ ที่ ๑๔ เดือนกรกฎำคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระหว่ำงเวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สนำมสอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   ดังนี้  

คณะกรรมกำรกำรด ำเนินกำรสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖๑ ประจ ำสนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ประกอบด้วย     

  ๑. อ ำนวยกำรทั่วไป   
   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก)  

ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร สนำมสอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔)  ชั้น ๔ 
   รองอธิกำรบดี  (รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน) ท ำหน้ำที่อ ำนวยกำรให้กับสนำมสอบ 

๑ – ๖   และประจ ำห้องม่ันคง 
  ๒. อ ำนวยกำรสนำมสอบ  สนำมสอบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
  สนำมสอบ ๑ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร) 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร   อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร 
    ผู้เข้ำสอบ  ๑,๒๔๐  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๑๖ ห้อง ห้องที่ ๑-๑๖ 
   สนำมสอบ ๒  รองอธิกำรบดี (รองศำสตรำจำรย์ปำจรีย์  ผลประเสริฐ) 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร   อำคำรคณะครุศำสตร์ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรคณะครุศำสตร์   
       อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๒) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๑,๘๖๐  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๓๑ ห้อง ห้องที่ ๑๗-๔๗ 
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   สนำมสอบ ๓ ที่ปรึกษำอธิกำรบดี  (รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย)   
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร    อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
       ห้องประชุมบุนนำค ชั้น ๑ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
       อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
    ผู้เข้ำสอบ  ๑,๙๘๓  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๓๑ ห้อง ห้องที่ ๔๘-๗๘ 
   สนำมสอบ ๔ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี) 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร   อำคำรเรียนเอนกประสงค์ (SAC) ชั้น ๑ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรเรียนเอนกประสงค์ (SAC) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๕๐๔  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๑๓ ห้อง ห้องที่ ๗๙-๙๑ 
   สนำมสอบ ๕ รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียำนุช  พรหมภำสิต) 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร    อำคำรเรียน ๑ (ห้องประชุมสักทอง ชั้น ๒) 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรเรียนคณะวิทยำกำรจัดกำร อำคำรเรียน๒  
       อำคำรเรียน ๓ อำคำรเรียน ๔ อำคำรน้ ำเพชร 
       อำคำรภูมิภำคศึกษำ 
    ผู้เข้ำสอบ  ๒,๒๒๑  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๔๕ ห้อง ห้องที่ ๙๒-๑๓๖ 

สนำมสอบ ๖ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ    ครองแก้ว) 

    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร    อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ๑ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
       อำคำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
       อำคำรหอประชุมรัตนอำภำ  
       อำคำรเรียนโลจิสติกส์  
       อำคำรกำรศึกษำพิเศษ  
       อำคำรจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์   
       อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๒,๐๓๒  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๓๘ ห้อง ห้องที่ ๑๓๗-๑๗๔  
 

 ๓ กรรมกำรกลำง   ประจ ำสนำมสอบ 
  ๑)  กรรมกำรกลำงและกรรมกำรกลำง ประสำนงำน ประจ ำสนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น  ๑๙  อำคำร  จ ำนวน ๑๗๔ ห้องสอบ  จ ำนวนที่นั่งสอบ ๙,๘๔๐ ที่นั่ง  โดย
แบ่งออกเป็น  ๖ ศูนย์สอบ  ดังนี้ 

  สนำมสอบ ๑  อ ำนวยกำรสนำมสอบ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร    
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร   อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) ชั้น ๑ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๑,๘๖๐  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๑๖ ห้อง ห้องที่ ๑-๑๖ 
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   กรรมกำรกลำง 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนำ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญดำว    แจ่มแจ้ง 
ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด 
นำยภำณพุงศ์  สืบศิริ 
นำงชมภัค จำรุฑีฆัมพร 

   กรรมกำรคุมสอบ 
    นำงธนพร เชื้อปรำงค์ 

นำงสำวรำตรี พลไกร 
ด.ต.ถิรภัทร คงกิจพิศำลกุล 
นำงสำวปิยะมำศ สุขมำก 

    นำงจุฑำรัตน์  พรเวียง 
    นำงสำวอนุรักษ์  ประวัติรำวงศ์ 
    นำงวรำภรณ์  จำรุเมธีชน 

   กรรมกำรกลำง  ประสำนงำน และรับ-ส่งข้อสอบ 
    นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด   หัวหน้ำอำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  
        (อำคำร ๑๔) และกองอ ำนวยกำร 
    นำงภัทรวดี จิตคติ  ห้องสอบที่ ๑-๕  
    นำงผ่องศรี  พิกุลทอง  ห้องสอบที่ ๖-๘ 
    นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ  ห้องสอบที่ ๙-๑๒ 
    นำงสำวกรรณิกำ อินแผลง ห้องสอบที่ ๑๓-๑๖ 
 

  สนำมสอบ ๒   อ ำนวยกำรสนำมสอบ รองศำสตรำจำรย์ปำจรีย์  ผลประเสริฐ 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร    อำคำรคณะครุศำสตร์ ห้องส ำนักงำนคณะ ชั้น ๑ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรคณะครุศำสตร์   
       อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๒) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๑,๘๖๐  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๓๑ ห้อง ห้องที่ ๑๗-๔๗ 
   กรรมกำรกลำง 
    รองศำสตรำจำรย์วชิระ วิชชุวรนันท์ 
    รองศำสตรำจำรย์บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 
   รองศำตรำจำรย์ธงชัย ช่อพฤกษำ 

 อำจำรย์พัตรำภรณ์  อำรีเอ้ือ 
    อำจำรย์วรรณพรรณ   รักษ์ชน 
    อำจำรย์ชญำนันท์  ศิริกิจเสถียร 
 

   กรรมกำรคุมสอบ  
    นำงสำวฎำริชำ สำริทธญำณ์ 
    นำงวรำภำ บุญต่อ 
    นำงศรัญพร มีข ำ 
    นำงภำธิณี พลีใหญ่ 
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    นำงสำวน้ ำผึ้ง อุทเบ็ญ 
    นำยมำรุต  หิรัญศรี 
    นำยทัศวัฒน์  ซอแก้ว 

   กรรมกำรกลำง  ประสำนงำน และรับ-ส่งข้อสอบ     
   นำงมำริตำ  จิตชู   หัวหน้ำอำคำรคณะครุศำสตร์  
   นำยทวิช   ปิ่นวิเศษ  หัวหน้ำอำคำรเรียน ๑๒ 
   นำงสำวชุติมำ  ทอสำร  ห้องสอบที่ ๑๗- ๒๐ 
   นำงสำวน้ ำทิพย์ สังข์ทอง  ห้องสอบที่ ๒๑-๒๔ 

นำงสำวรัตติยำภรณ์ รอดตะเภำ ห้องสอบที่ ๒๕-๒๘ 
   นำงปวีณำ พลเก่ง  ห้องสอบที่ ๒๙–๓๓ 
   นำงสำวนันทภัค กริ่มใจ  ห้องสอบที่ ๓๔–๓๖ 
   นำยอำนนท์  ปลื้มเนตร  ห้องสอบที่ ๓๗-๔๑ 

นำยศำสตรำวุธ  กิมิพันธ์  ห้องสอบที่ ๔๒-๔๗ 
 

  สนำมสอบ ๓ อ ำนวยกำรสนำมสอบ  รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ  โชชัย 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
       อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
    ผู้เข้ำสอบ  ๑,๙๘๓  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๓๑ ห้อง ห้องที่ ๔๘-๗๘ 
   กรรมกำรกลำง 
    รองศำสตรำจำรย์ระมัด  โชชัย 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน  รอดก ำเหนิด 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลวรรณ กระต่ำยทอง 
 รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์  วงศ์ค ำจันทร์ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ตรรกพร สุขเกษม    

    อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ 
    อำจำรย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ 

นำงมณฑำ ตะติยะ 
   กรรมกำรคุมสอบ 
    นำยปรัญญำ บุญทอง 
    นำงสำวเบญจรัตน์ เพชรนิล 
    นำงสำวกฤษกร ศรีสุวพันธุ์ 
    นำงศรีวร เพชรวงษ์ 

นำงสำวโสภิตำ  ถมอินทร์ 
นำงสำวกันธิยำ  เล้ำเปำ 
อำจำรย์จิรำพร ภูวรัตนำวิวิธ 
อำจำรย์ดวงนภำ  ลำภใหญ่ 
อำจำรย์สุวภัทร หนุ่มค ำ 
นำยสุภำพ  ทิพจร 
นำยไพรัช  ศรีทอง 
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   กรรมกำรกลำง  ประสำนงำน และรับ-ส่งข้อสอบ     
    นำงสำวรุ่งทิพย์ แสงสว่ำง  หัวหน้ำอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
    นำยจิรพงษ์ เทียนแขก  หัวหน้ำอำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
    นำงสุมำพร จั่นศรี  ห้องสอบที่ ๔๘-๕๐ 
    นำยเมตตรัย  ตะติยะ  ห้องสอบที่ ๕๑-๕๕ 
    นำงสำวรุ่งทิวำ เหมือนอ่อง ห้องสอบที่ ๕๖-๖๑ 
    นำงพรวิลัย วัฒนศิริ  ห้องสอบที่ ๖๒-๖๘ 
    นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์  ห้องสอบที่ ๖๙-๗๓ 
    นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ ห้องสอบที่ ๗๔-๗๘ 
 
 สนำมสอบ ๔  อ ำนวยกำรสนำมสอบ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร อำคำรเรียนเอนกประสงค์ (SAC) 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรเรียนเอนกประสงค์ (SAC) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๕๐๔  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๑๓ ห้อง ห้องที่ ๗๙-๙๑ 
   กรรมกำรกลำง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชญำดำ กลิ่นจันทร์   

รองศำสตรำจำรย์ณัฐรดำ วงษ์นำยะ 
    อำจำรย์น ำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ 
    นำยณะรำทิ  น้อยม่วง 
   กรรมกำรคุมสอบ  
    นำงสำววำรินทร์ โคสอน 
    นำงจอมใจ ศรัทธำนนท์ 

นำงสำวเนตรนภำ  สุขแพทย์ 
นำยภัทรกร  แก้วจันทร์    
นำงสำวสุธำสินี  ดีนุช 

 
   กรรมกำรกลำง  ประสำนงำน และรับ-ส่งข้อสอบ 
     นำยกิตติศักดิ ์ นิ่มลพ  หัวหน้ำอำคำรเรียนเอนกประสงค์(SAC) 
    นำยอนุวัฒน์  แนไพร  ห้องสอบที่ ๗๙-๘๔ 
    นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง  ห้องสอบที่ ๘๕-๙๑ 
     
 สนำมสอบ ๕  อ ำนวยกำรสนำมสอบ   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรียำนุช  พรหมภำสิต 
    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร อำคำรเรียน ๑ (ห้องประชุมสักทอง ชั้น ๒) 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรเรียนคณะวิทยำกำรจัดกำร อำคำรเรียน๒  
       อำคำรเรียน ๓ อำคำรเรียน ๔ อำคำรน้ ำเพชร 
       อำคำรภูมิภำคศึกษำ 
    ผู้เข้ำสอบ  ๒,๒๒๑  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ  ๔๕ ห้อง ห้องที่ ๙๒-๑๓๖ 
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   กรรมกำรกลำง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี  ตระกูล 

อำจำรย์สุภำพร  พงศ์ภิญโญโอภำส 
    อำจำรย์อรทัย   บุญเที่ยง 
    อำจำรย์พิษณุ  บุญนิยม 
    อำจำรย์กีรศักดิ์   พะยะ 
    อำจำรย์วิชุรำ    วินัยธรรม 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ  ธัชยะพงษ์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี  สิทธิพงษ์ 
     อำจำรย์อนันธตรำ  ดอนบรรเทำ 
   กรรมกำรคุมสอบ 
    นำงจิณัฎฐำ มณฑำมณี 
    นำงพรรษมน  โมกมัน 
    นำงมยุรี  บุญธรรม 
    นำงสำวสรัญญำ  โกสุมำ 
   กรรมกำรกลำง  ประสำนงำน และรับ-ส่งข้อสอบ 
    นำงสุภำภรณ์ นุชรุ่งเรือง  หัวหน้ำอำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
    นำงสำวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม หัวหน้ำอำคำร ๑ 
    นำงวำสนำ  จันทร์ผ่อง  หัวหน้ำอำคำรเรียน ๒ 
    นำยอิสรำวัชร   เฟ่ืองอ่ิม  หัวหน้ำอำคำรเรียน ๓ 
    นำยกฤษณะ  จันทร  หัวหน้ำอำคำรเรียน ๔ 
    นำงสำวสุวลัย  อินทรัตน์  หัวหน้ำอำคำรภูมิภำคศึกษำ 
    นำงสำวภัทรำนิษฐ์  เลิศกสิกรณ์ หัวหน้ำอำคำรน้ ำเพชร 
    นำงสำวผดุงพร  พันธพืช  ห้องสอบที่ ๙๒-๙๖ 
    นำงสำวนฤมน เสริมสนธิ  ห้องสอบที่ ๙๗-๙๙ 

    นำงสำวบุษยมำส คงเกิด  ห้องสอบที่ ๑๐๐-๑๐๔ 
นำงสำวสุพัชรี ท้ำยนำวำ  ห้องสอบที่ ๑๐๕-๑๐๗ 
นำงสำวสุมิตรำ  หอมอรุณ ห้องสอบที่ ๑๐๘-๑๑๔ 
นำงสำวนำรีรัตน์  กนกสิงห์ ห้องสอบที่ ๑๑๕-๑๑๙ 
นำงสำวสุพรรษำ สมหำรวงศ์ ห้องสอบที่ ๑๒๐-๑๒๔ 

    นำยสมคณ์ ตู้ทอง  ห้องสอบที่ ๑๒๕-๑๒๗ 
นำงสำวสุนิสำ เหมือนพลอย ห้องสอบที่ ๑๒๘-๑๓๓ 
นำงกนกวรรณ นำคเหล็ก  ห้องสอบที่ ๑๓๔-๑๓๕ 

    นำงสำวสุวลัย  อินทรัตน์  ห้องสอบที่ ๑๓๖ 
 

 

สนำมสอบ ๖   อ ำนวยกำรสนำมสอบ    รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ    ครองแก้ว) 

    ส ำนักงำนอ ำนวยกำร อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
    อำคำรรับผิดชอบ  อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
       อำคำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
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       อำคำรหอประชุมรัตนอำภำ /อำคำรเรียนโลจิสติกส์  
       อำคำรกำรศึกษำพิศษ /อำคำรจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์   
       อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ) 
    ผู้เข้ำสอบ  ๒,๐๓๒  ที่นั่ง 
    จ ำนวนห้องสอบ ๓๘ ห้อง ห้องที่ ๑๓๗-๑๗๔  
 

   กรรมกำรกลำง 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ    ชะอุ่มผล 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์  เอกอุฬำร 
    รองศำสตรำจำรย์อุมำพร   ฉัตรวิโรจน์ 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์    บุตรพลอย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสุนธรำ   รตโนภำส 
    อำจำรย์นพรัตน์   ไชยวิโน 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม 
    รองศำสตรำจำรย์มัณฑนำ  จริยรัตน์ไพศำล 
   กรรมกำรคุมสอบ  
    นำงนงนุช สหะชำติ 

นำงสำวขนิษฐำ  องอำจ 
    นำยอวิรุทธิ์ ประสงค์ 
    นำยภำณุวัฒน์  พันธุ์ชัย 
    นำยชัชชวรรษณ์ เพ็ชรแก้ว 
    นำงสำวจิรำพร  วินิจสร 
   กรรมกำรกลำง  ประสำนงำน และรับ-ส่งข้อสอบ 
    นำยอนุชิต  อ่อนเกษ  หัวหน้ำอำคำรเรียนคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
    นำยขวัญ  พิกุลทอง  หัวหน้ำอำคำรหอรัตนอำภำ 

 นำงสำวสุติมำ  นครเขต  หัวหน้ำอำคำรโลจิสติกส์ 
 นำงสำวคัทลียำ ปัญญำอูด  หัวหน้ำอำคำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 นำงสำววิรำพัตร  กำวิละพันธ์ หัวหน้ำอำคำรกำรศึกษำพิเศษ 
 ว่ำที่ร้อยตรีนิพนธ์  มณีธรรม หัวหน้ำอำคำรจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ 
 นำยธำดำ  พรมทับ  หัวหน้ำอำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี(เก่ำ) 

นำงเกศรินทร์  เมฆโพธิ์  ห้องสอบที่  ๑๓๗-๑๓๙ 
นำงอรวรรณ  คชฤทธิ์  ห้องสอบที่  ๑๔๐-๑๔๕   
นำงนริศรำ อินน่วม  ห้องสอบที่  ๑๔๖ – ๑๔๙ 
นำงสรัลชนำ  น้ ำเงินสกุลณี ห้องสอบที่  ๑๕๐ – ๑๕๑ 
นำงสำวสุนิษำ  ศรีนิ่มนวล  ห้องสอบที่  ๑๕๒ – ๑๕๖ 
นำงสำวมำลี ประสงค์ด ี  ห้องสอบที่  ๑๕๗ – ๑๕๙ 
นำงปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม  ห้องสอบที่  ๑๖๐ – ๑๖๒ 
นำงสำวศิชำ  ขวัญอ่อน  ห้องสอบที่  ๑๖๓ – ๑๖๗ 
นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล  ห้องสอบที่  ๑๖๘ – ๑๗๔ 

 ๒) กรรมกำรกลำง  ประจ ำห้องมั่นคงและส่วนกลำง  ประจ ำสนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร   ประกอบด้วย 



 
-๘- 

๑.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์     ฉวีพัฒน์ อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
๒.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ  อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
๓.นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
๔.นำงสำวเกศกนก ไทยแท้   อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 

๕.อำจำรย์สุภำภรณ์  หมั่นหำ   อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
๖.นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง  

  ๗. นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ  อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
  ๘. นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์   อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
  ๙. นำยอนุชำ  พวงผกำ    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
  ๑๐.นำยเอกเพชร  สถำพร   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ ๑ 
  ๑๑.นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ ๒ 
  ๑๒. นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ ๓ 
  ๑๓. นำยศรำวุธ อั๋นดอนกลอย   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ ๔ 

๑๔. นำงสำวยอดสร้อย  ภู่สงค์   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ ๕ 
๑๕. นำยวิเชษฐ  เครือวัลย์   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ ๖ 
๑๖.นำยปฐมพงษ์   สุดเขียว    อำคำรห้องมั่นคง 

  ๑๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์ อำคำรห้องมั่นคง 
  ๑๘.อำจำรย์พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ   อำคำรห้องมั่นคง 
  ๑๙.นำยอมร  วรรณำรักษ์    อำคำรห้องมั่นคง 
  ๒๐. นำยฉัตรชัย  อินทรประพันธ์   อำคำรห้องมั่นคง 
  ๒๑.อำจำรย์วรำงค์  รำมบุตร   อำคำรห้องมั่นคง   
  ๒๒.อำจำรย์ยุชิตำ  กันหำมิ่ง   อำคำรห้องมั่นคง 

๒๓.อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม   อำคำรห้องมั่นคง   
  ๒๔.อำจำรย์กนิษฐำ  ศรีภิรมย์    อำคำรห้องมั่นคง 

๒๕.นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน   อำคำรห้องมั่นคง 
๒๖. นำยบดินทร์ สังวรินทะ    อำคำรห้องมั่นคง  
๒๗.นำงสำวนัฐรินทร์  พิชิตปญัญำ   อำคำรห้องมั่นคง 
๒๘. นำยสุริยำ  คชฤทธิ ์    อำคำรห้องมั่นคงและกองอ ำนวยกำร 
๒๙. นำยวันเฉลิม พูนใจสม    อำคำรห้องมั่นคงและกองอ ำนวยกำร 
๓๐. นำงสำวอรปรียำ ค ำแพ่ง   อำคำรห้องมั่นคงและกองอ ำนวยกำร 
๓๑. นำยสุภำพ ทิพจร    อำคำรห้องมั่นคงและกองอ ำนวยกำร 

   ๓๒.นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร    อำคำรห้องมั่นคง  
และประจ ำรถรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๑ 

   ๓๓.นำยอำนนท์  ศรีสุข    อำคำรห้องมั่นคง  
และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๑ 

   ๓๔.นำยเอกลักษณ์ หลิมมงคล   อำคำรห้องมั่นคง  
และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๒ 

   ๓๕.นำยทนงศักดิ์ ก๋ำค ำต๊ะ   อำคำรห้องมั่นคง  
และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๒ 

๓๖.นำยนฤเบศร์  กลัดภิบำล   อำคำรห้องมั่นคง 
และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๓ 
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๓๗.นำยมนตรี  กำไสย    อำคำรห้องมั่นคง 
และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๓ 

๓๘.นำยภูเบศ   มำศธนำนันต์   อำคำรห้องมั่นคง 
      และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๔ 
๓๙.นำยสุรเชษฐ  ขอนทอง   อำคำรห้องมั่นคง 
      และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๕ 
๔๐.นำยอดิเทพ  มั่งทอง    อำคำรห้องมั่นคง 
      และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๕ 
๔๑.นำยธนน เอ่ียมอ่ ำ    อำคำรห้องมั่นคง 

และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๖ 
๔๒.ว่ำที ่ร.ต.ธีศิษฏ์  กระต่ำยทอง   อำคำรห้องมั่นคง 

และรับ-ส่งข้อสอบสนำมสอบ ๖ 
   ๔๓. เจ้ำหน้ำที่บันทึกข้อมูล จ ำนวน ๑๕ คน 

  ๕. กรรมกำรฝ่ำยพนักงำนขับรถและพนักงำนประจ ำรถ 
๑. นำยโภคสมบัติ  ค ำปิ่น ทะเบียนรถ นข ๒๗๑๔ สนำมสอบ ๑ 
๒. นำยนก  กระต่ำยทอง  พนักงำนประจ ำรถสนำมสอบ ๑ 
๓. นำยสันติ  สงวนศร ี ทะเบียนรถ นข ๒๐๔๒ สนำมสอบ ๒ 
๔. นำยสุธี ขุนพิลึก พนักงำนประจ ำรถสนำมสอบ ๒ 
๕. นำยศรรำม  เด็ดเดี่ยว ทะเบียนรถ นข ๑๗๑๗ สนำมสอบ ๓ 
๖. นำยนิมนต์  โชหน ู พนักงำนประจ ำรถสนำมสอบ ๓ 
๗. นำยชวนเจริญ  ดำรำน้อย  ทะเบียนรถ บจ ๙๓๓๑ สนำมสอบ ๔ 
๘. นำยสัญญำ  กลิ่นเรณู พนักงำนประจ ำสนำมสอบ ๔ 
๘. นำยนิพนธ์  ชัยชุ่ม ทะเบียนรถ นข ๑๒๕๐ สนำมสอบ ๕ 
๙. นำยมนัส      หล่อทอง พนักงำนประจ ำสนำมสอบ ๕ 
๑๐. นำยเดชำธร  ยิ่งสุขมงคล  ทะเบียนรถ นข ๒๗๑๖ สนำมสอบ ๖ 
๑๑. นำยสมศักดิ์   วันเชื้อ พนักงำนประจ ำสนำมสอบ ๖ 

  ๖. กรรมกำรฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัยประจ ำห้องม่ันคง  
   ๑.นำยสุชำต ิกุลฉิม 
   ๒.นำยสุดเขต รัฐพรไพบูลย์ 
   ๓.นำยเจริญพร พิลึก 
   ๔.นำยสุวิท อั๋นดอนกลอย 
   ๕.นำยสุฤทธิ์  ต๊ะใจ 
   ๖.นำยสุพจน์ พุ่มศรี 
   ๗.นำยดุสิต  ฉลอมพงษ์ 
   ๘.นำยสมชำย ศิริไพบูลย์ 

๙.นำยนรำ  โพธิ์ไกร 
๑๐.นำยสมนึก  โพธิ์ไกร 

  ๗. กรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน 
๑.นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย   ประจ ำสนำมสอบ ๑  
๒.นำงสำววิวรรณ  ธัญญะวัน  ประจ ำสนำมสอบ ๑  



-๑๐- 
๓.นำงสำวปรำงทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี ประจ ำสนำมสอบ ๒  
๔.นำงสำวกันยำ มั่นคง   ประจ ำสนำมสอบ ๒ 
๕.นำงสำววรรณภำ บุญมำก  ประจ ำสนำมสอบ ๒ 
๖.นำงศิริรัตน์  ชิตสุระ   ประจ ำสนำมสอบ ๓  
๗.นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล  ประจ ำสนำมสอบ ๓ 

  ๘.นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก  ประจ ำสนำมสอบ ๔  
  ๙.นำงสำวโสรยำ  วรนุช   ประจ ำสนำมสอบ ๔   
  ๑๐.นำงปรำจิน  ไกรทอง   ประจ ำสนำมสอบ ๕ 
  ๑๑.นำงสำวเรณู  ใจหงิม   ประจ ำสนำมสอบ ๕ 
  ๑๒.นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง  ประจ ำสนำมสอบ ๕ 
  ๑๓.นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์  ประจ ำสนำมสอบ ๕ 
  ๑๔.นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต  ประจ ำสนำมสอบ ๖ 
  ๑๕.นำงสำววิลำวลัย์ ปิ่นมณี  ประจ ำสนำมสอบ ๖ 

   ๑๖.นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ     ประจ ำสนำมสอบ ๖ 

๑๗.นำยภิญญำพัชร  แฉล้มฉัตร  ประจ ำสนำมสอบ ๖ 

 
 ๘. กรรมกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์และประจ ำกองอ ำนวยกำร  

    ๑.  นำงสำววรรณภำ  รอดจันทร์                
                      ๒.  นำยวุฒชิัย  ตรุษลักษณ์  
   ๓.  นำยสมศักดิ์  พูนใจสม 
 
 

  ๙. กรรมกำรฝ่ำยควำมปลอดภัยด้ำนระบบไฟฟ้ำและระบบประปำ 
   ๑.  นำยมนตรี ประชุม  
   ๒.  นำยจตุรงค์   สีม่วง     
   ๓.  นำยสุพรรณ แจงทอง 
   ๔.  นำยสุทธีรักษ์  ข ำทอง 
   ๕.  นำยสุวิทย์ เหล่ำส ี
   ๖.  นำยเสน่ห์  สุกสด 
   ๗.  นำยสมศักดิ์  นำควังไทร 
   ๘.  นำยชุน  ประสงค์ดี 
 
  ๙. กรรมกำรฝ่ำยรับ-ส่งข้อสอบ ณ ศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 
   ๑.รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
   ๒.ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ 
   ๓. นำยวัชรินทร์  ปัญญำเสน  

๔. นำยโภคสมบัติ  ค ำปิ่น ทะเบียนรถ นข ๒๗๑๔ 

๕. นำยศรรำม  เด็ดเดี่ยว ทะเบียนรถ นข ๑๗๑๗ 

  ๑๐.  กรรมกำรฝ่ำยพยำบำล  
   ๑. ดร.น ำพิชย์  ธรรมหิเวศน ์   หัวหน้ำฝ่ำยพยำยำล 
   ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จินตนำ ลี้ละไกรวรรณ ประจ ำสนำมสอบ ๑ 
   ๓. อำจำรย์จิรำวัลณ์  วินำลัยวนำกูล  ประจ ำสนำมสอบ ๒ 



-๑๑- 
๔. อำจำรย์รุจิระชัย เมืองแก้ว   ประจ ำสนำมสอบ ๓ 
๕. นำงสำวปรำณี  แผนดี    ประจ ำสนำมสอบ ๔ 
๖. นำงสำวศิริพร  เงินทอง   ประจ ำสนำมสอบ ๕ 

   ๗. อำจำรย์ปรียะดำ  ภัทรสัจจธรรม  ประจ ำสนำมสอบ ๖ 
   ๘. นักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร์  จ ำนวน ๒๓ คน 
 

  ๑๐.กรรมกำรฝ่ำยยำนพำหนะ 
   ๑. นำงมะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด 
   ๒. นำยอธิวัฒน์  ศรีพุก 
   ๓. นำยอภิชำต โตยิ่ง 
   ๔.นำงสำวอุทุมพร สอนบุญเกิด 
   ๕.พนักงำนขับรถ 

  ๑๑.กรรมกำรฝ่ำยจรำจรและดูแลควำมเรียบร้อย 
๑.นำยเพ่ง  วศินวงศ์สว่ำง      

  ๒.นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ    
  ๓.นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์     

๔.นำยทศพร  ศีลอวยพร 
๕.นำยณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ  

   ๖.นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช     
๗.นำยสุวิทัส  ฟื้นตน  

   ๘.อำจำรย์พัตรำ   ค ำสีหำ  
   ๙.นำงมำลัย  กลิ่นศรีสุข     
   ๑๐.นักศึกษำวิชำกำรทหำร จ ำนวน ๘๐ คน 
   ๑๑.ดำบต ำรวจ มำโนช อิ่มสุขศรี 
   ๑๒.พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย     

    

    ๑๒. กรรมกำรฝ่ำยจัดสนำมสอบ 
๑. นำงศรันย์ภัทร  ดีจันจ้อย  อำคำรเรียน ๑๔ 
๒. นำงสุทิน ค ำเคน   อำคำรเรียน ๑๔ 
๓. นำงศิริขวัญ หลวงยศ   อำคำรเรียน ๑๔ 
๔. นำงบังอร ทองม ี   อำคำรเรียน ๑๔ 
๕. นำงกัญญำภรณ์ กุลฉิม  อำคำรเรียน ๑๔ 
๖. นำงสวรรยำ เยิดรัมย์   อำคำรเรียน ๑๔ 
๗. นำงจ ำลอง ชมพูผล   อำคำรเรียน ๑๒ 
๘. นำงดวงรัตน์ มำขุนทด  อำคำรเรียน ๑๒ 
๙. นำงสุภำ กันธยะวงษ ์  อำคำรเรียน ๑๒ 
๑๐. นำงละเอียด ช่วงสุวรรณ  อำคำรคณะครุศำสตร์  
๑๑. นำงสำวปยุรฉัตร บุษรำภรณ์  อำคำรคณะครุศำสตร์  
๑๒. นำงวำสนำ มณีสัย   อำคำรคณะครุศำสตร์ 
๑๓. นำงจันทร์ดี หอมมำ   อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๔. นำงนิภำพรรณ  ใจฟู   อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑๕. นำงบุบผำ เฮงทรัพย ์   อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 



-๑๒- 
๑๖. นำงเอ้ือง เกี๊ยวสันเทียะ  อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
๑๗. นำงวันเพ็ญ ยวงแก้ว   อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
๑๘. นำงวำณี ทิมทอง   อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
๑๙. นำงสำวมำริน เต็มดวง  อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
๒๐. นำยวิทยำ ภัยมณ ี   อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
๒๑. นำงวรรณรัตน์ จิตรตรง  อำคำรเรียนอเนกประสงค์ (SAC) 
๒๒. นำงชุติมำ   แอลเล็บ   อำคำรเรียนอเนกประสงค์ (SAC) 
๒๓. นำงอรุณ  โจ้ค ำ   อำคำรเรียนอเนกประสงค์ (SAC) 
๒๔. นำงระเอียด พิโยค   อำคำรเรียนอเนกประสงค์ (SAC) 
๒๕. นำงน้ ำฝน ปิ่นโรจน์   อำคำรเรียนอเนกประสงค์ (SAC) 
๒๖. นำงประไพ สุขพร้อม   อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๒๗. นำงอัมพร  อึ่งน่วม   อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร  
๒๘. นำงสุจิตรำ ฉวีพัฒน์   อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๒๙. นำยปัญญำ พิโยค   อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๓๐. นำงสำวอทิตยำ ยิ้มพระ  อำคำร ๑ 
๓๑. นำงแน่งน้อย  อินทร์จันทร  อำคำร ๒ 
๓๒. นำงจันเหรียน ทองอยู่  อำคำร ๒ 
๓๓. นำงรัชดำ เกศำพร   อำคำร ๓ 
๓๔. นำงสำวโสภำ ด ำเนิน   อำคำร ๔ 
๓๕. นำงศันสนีย์ โพธิ์ทอง   อำคำร ๔ 
๓๖. นำยมำโนช บูชำบุญ   อำคำร ๔ 
๓๗. นำงอมรรัตน์ แก้วใส   อำคำรน้ ำเพชร 
๓๘. นำงละมูล  สุดส ำรำญ  อำคำรน้ ำเพชร 
๓๙. นำงอังกำบ คงคะดี   อำคำรภูมิภำคศึกษำ 
๔๐. นำงสำวยุพิน ค ำมูล   อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
๔๑. นำยฝน ค ำตั้งหน้ำ   อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๔๒. นำงอัมพร  มหึมำ   อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๔๓. นำงโสภำ อินแนม   อำคำรเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๔๔. นำงสำวชมพู สร้อยเกลียว  อำคำรโลจิสติกส์ 
๔๕. นำงศรีนวล แยบกสิกิจ  อำคำรหอประชุมรัตนอำภำ 
๔๖. นำงอรสำ อ่อนค ำ   อำคำรหอประชุมรัตนอำภำ 
๔๗. นำงสุนีย์ ทับมนเทียน  อำคำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 
๔๘. นำงสุวิษำ ฉวีพัฒน์   อำคำรจุฬำภรณ์วลัยลักษณ์ 
๔๙. นำงสมปอง เคียนสันเทียะ  อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ) 
๕๐. นำงคมบำง คุมมำ   อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ) 
๕๑. นำงมำลัย รัฐพรไพบูลย์  อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ) 
๕๒. นำงชนก จิตรตรง   ห้องม่ันคง 
๕๓. นำงสมนึก เพ็ญฉำย   โรงอำหำร 
๕๔. นำยโชคชัย สุวิบัว   โรงอำหำร 

 
 
 



-๑๓- 
    ๑๑. กรรมกำรฝ่ำยคุมสอบ 
 

ห้อง
สอบท่ี 

เลขที่
ห้องสอบ 

ตึก/อำคำร ชั้น 
จ ำนวน
ที่นั่ง 

หัวหน้ำห้องสอบ 
 

กรรมกำรคุมสอบ 
 

1 14031 
(1/5) 

อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร14) 

3 36 อำจำรย์สุรเชษฐ  ตุ้มมี นำงชนิกำพร ทองเดช 

2 14031 
(2/5) 

อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร14) 

3 36 นำงจันทร์ธิภำ เรืองรุ่ง นำงสำวนำรีรัตน์ สีม่วง 

3 14031 
(3/5) 

อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร14) 

3 36 นำงสำวกนกวรรณ สำยแวว นำงสำวขนิษฐำ ประทุมแมน 

4 14031 
(4/5) 

อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร14) 

3 36 นำงสำวจันทร์จิรำ เพ่ิมสำริกิจ นำงสำวจำมมำรี ศิริวัฒนวงษ์ 

5 14031 
(5/5) 

อำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร14) 

3 36 นำยอนุชิต แสนสุข นำงพรหมภัสสร มำตอุดม 

6 14051 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
5 100 นำงวันเพ็ญ เสนำะจิต 

นำงสุพรรณี ยำดี 
นำงพรทิพย์ พำนิช 
นำงพรทิพย์ อุดม 
นำงนันทพร สิงหรำช 

7 14052 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
5 80 ร.ต.อ.หญิง นุชนำจ พรมมำ 

ด.ต.หญิง ปภำกร  ปั้นปรือ 
ด.ต.หญิง หัสนี พิเดช 
นำงสำววิรังรอง  รำมบุตร 

8 14053 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
5 160 ร.ต.อ.หญิง นฤมล  วิชำวงษ์ 

ร.ต.อ.หญิง รุ่งทิพย์ พิลึก 
ส.ต.อ.หญิง อำภัสรำ  จ ำปีทอง 
ด.ต.หญิง จินดำ ปัญญำเสน 
ด.ต.หญิง เพ็ญศรี เพียรนิรมิต 
ด.ต.หญิง จีรำนุช แสงเทียน 
ด.ต.หญิง วันเฉลิม  ศรีสุธำ 
ร.ต.ต.ญัตติ  เพียรนิรมิต 

9 14061 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
6 100 นำงสมจิต ม่วงจีน 

นำงสำวพรวิสุทธ์  อ่อนน่วม 

นำงสำวสกสพัฒน์ อ่อนน่วม 
นำงสำวภัททิรำภรณ์ จันทร์
ประจักษ์ 
นำยปรีชำ ภู่ประเสริฐ 

10 14062 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
6 80 นำงสำวอัจรำภร  เมทำ 

นำงสำวจุฬำลักษณ์  อินไผ่ 
นำงสำวรุ่งนภำ สุวิพันธ ์
นำงสำวศศิวิมล  ศรีนวล 

11 14063 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
6 100 นำงรัชนีพร ภักดี 

นำงภำริณี โชยรัมย์ 
นำงสำวรัชดำภำ แผ่นผำ 
นำงยี่สุ่น นำคนำม 
นำงจิระณำฎ ฉวีพัฒน์ 

 



 
-๑๔- 
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กรรมกำรคุมสอบ 
 

12 14064 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
6 80 นำงสำวทิพย์ ล้ ำเลิศประเสริฐกำร 

นำงสำวชรินรัตน์ บุญมำก 
นำงสำวสุนันท์ แหวนประดับ 
นำงสำวจันทนี น้อยเอ่ียม  

13 14071 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
7 100 นำงสำวชนิดำพรรณ  ชูเชิด 

นำงสำวนุชจพร  นำรีรักษ์
นำงสำวกฤษณำ จรสุข 
นำงสำวเกศวดี แก่งศิริ 
นำงสำวอังสนำ วิทิต 

14 14072 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
7 80 

นำงพชรพร บูชำบุญ 
 

นำงสำวสุภัทวดี  จันทรปรำสำท 
นำงสำวสุวรรณำ  ตันเต 
นำงสำววำสนำ  ชัยพรอุปถัมภ์ 

15 14073 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
7 100 นำงสำวสมฤดี   บรรจง 

นำยพงศธร เคนสีแก้ว 
นำงสำวพัชรี สุขพระจันทร์ 
นำงกชพร  เสำวรส 
นำงล ำพัน  ตันเต 

16 14074 
อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร14) 
7 80 นำยวรสันต์  ชื่นชม 

นำยมำนพ ชูยิ้ม 
นำยวศิน อ่ิมกระจ่ำง 
นำยสำคร จำรุภำพ 

17 12012 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
1 40 นำงสำวกุลธิดำ สำยโสภำ นำงสำวบุญรวม ไมตรีจิตร์ 

18 12013 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
1 40 นำยเอกวุฒิ โลหะกำรก นำงสำวธำฬินี โยชนะ 

19 12014 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
1 40 นำงสำวรัตนำ บุญทอ นำงสำวนฤมล  สมหำรวงศ์ 

20 12015 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
1 40 นำงสำวธำรินีย์ จักษุฤทธิ์ นำงสำวจำรุวรรณ อ้ำยด้วง 

21 12021 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
2 130 นำยจิรศักดิ์ อ ำนำจ 

นำงสำวเชำวเรศ สำรี 
นำงสำวสนริศรำ ระวังภัย 
นำงสำวปัญจพร จำรุวัฒน์ 
นำงทับทิม อุณจักร 
นำงสำวกนิษฐำ ทะนันไชย 
จ่ำเอกเขตรัฐ ต๋ำค ำ 

22 12023 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
2 40 นำงสำวนิชำภำ  จันทร์สวยด ี นำงสุพลักษ์ กองทอง 

23 12024 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
2 60 นำงชุติกำญจน์   วงษ์ธนเสถียร 

นำงเนตรนภำ   มลเลื่อน 
นำงสำววัชรี   สุขนิรันดร์ 

 
 



 
-๑๕- 
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24 12025 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
2 60 นำงสำวกันต์กนิษฐ์ จูรัตน์ 

นำงบังอร   ถ่อมกำย  
นำงเฉลิมศรี วังนำค 

25 12031 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
3 130 นำงณัฐชำ ทองคุ้ม 

นำงฐิตินำท อินทิพย์ 
นำงสำวแสงดำว ภู่สืบพงษ์ 
นำงกำญจนำ  จันทร์สิงห์  

นำงไพรัตน์  พวงผกำ 

นำงสำวรุ่งรุจี  ศรีดำเดช 

นำงสำววิรัลพัชร์ แก้วศำพิศุทธ์ 

26 12033 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
3 40 นำงสำวจรรยำ  ศรีสำร นำยพงศกร กันนิกำ 

27 12034 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
3 60 นำยไพสนธ์ บดีรัฐ 

นำยวนพล ส่งแสง 
นำยสัมพันธ์ คนประสพ 

28 12035 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
3 60 นำงสำยชล ปิ่นชัยมูล 

นำงสำวกันต์กนิษฐ์ โพธิ์มำก 
นำงสำวเกษริน เกษนำค 

29 12041 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
4 130 นำงเสำวนีย์  ตำค ำ 

นำงสำวสุทธิดำ ก้อนสมบัติ 
นำงสุนันทำ ศิริเมือง 
นำยภูมิศักดิ์  คันธะชุมภู 
นำยศิริชัย   เลี่ยมทอง  
นำงสำวอุรัสยำ เขตรขัน 
นำงสำวเบญจรัตน์ ผลเจริญ 

30 12044 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
4 60 นำงสำวจินตนำ วงศ์อำสำ 

นำงผกำภรณ์ บุญเนรมิต 
นำงสำวภัทรำพร วชิระสุนทรกุล 

31 12045 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
4 60 นำงเรณู  โพสินทร์ 

นำงสำววนิดำ กันหำวรรณะ 
นำงสำวกนกวรรณ  ขอนทอง 

32 12051 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
5 130 นำงศิลำพร  รำมินพงษ์ 

นำยสมเจตน์ รำมินพงษ์ 
ว่ำที่ ร.ต.หญิงภัศรำวรรณ  ชมุเสน
อำจำรย์นำรถนรี  พอใจ 

นำงนฤมล  ใจกล้ำ 
นำงปำนจันทร์   ภูวิชิต   
นำงสำวพรทิพย์ เขียวเกิด 

33 12055 
อำคำรเรียนรวม 

(อำคำร 12) 
5 60 นำงสำวทิวำท์ น้อยรุ่ง 

นำงสำวทิวำพร สิงทัตถะ 
นำงจันทร์ธนำ รำชรองเมือง 
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34 
ห้องประชุม 
คุรุร่มสัก 1 

(1/3) 
อำคำรคณะครุศำสตร์ 3 60 นำงสุธำทิพย์  เมฆพัฒน์   

นำงสำวณิชำรีย์  วุฒิชมพู 
นำงสำวสุภัชชำ  สวำทพงษ์ 

35 
ห้องประชุม 
คุรุร่มสัก 1 

(2/3) 
อำคำรคณะครุศำสตร์ 3 60 นำยเอกอดุลย์ พิมพำทอง 

 

นำยฉัตรดนัย ใยญำติ  
นำงภำณี  พิมพำทอง 

36 
ห้องประชุม 
คุรุร่มสัก 1 

(3/3) 
อำคำรคณะครุศำสตร์ 3 60 นำยไชยบูรณ์  ประเดิมรัตนกุล 

นำยนุกูล  เทียนกำร 
ว่ำที่ ร.ต. ณัฐนนท์  จำดค ำ 

37 46409 อำคำรคณะครุศำสตร์ 4 40 นำงสิรินำฎ  สมนักพงษ์   นำยสุรศักดิ์  สุขประกอบ 

38 46410 อำคำรคณะครุศำสตร์ 4 40 นำยสุพล  จันปอภำร  นำงสำวบุญเรือน  ช่ำงย้อม 

39 46411 อำคำรคณะครุศำสตร์ 4 40 นำงเกศกำญจน์  จันปอภำร นำงสำวเบญจมำภรณ์  อินทร์อ่วม  

40 46412 อำคำรคณะครุศำสตร์ 4 40 นำยสมบัติ  ชิวหำ  นำงสำวรัตนภรณ์  แสงเงิน  

41 46413 อำคำรคณะครุศำสตร์ 4 40 นำยสมทัย  บัวชื่น นำงสำวพัชรพร  เทพธวัช 

42 46504 อำคำรคณะครุศำสตร์ 5 40 นำงจุฑำรัตน์  เนวะมำตย์ นำงสำวชฎำธร  อ้นอำรี 

43 46505 อำคำรคณะครุศำสตร์ 5 40 นำยณรำชัย  แสงพันธ์ นำงสำวฐิติมำ  แก้วก ำเนิด 

44 46506 อำคำรคณะครุศำสตร์ 5 100 นำยศุภกร  ศรีอำวุธ 

นำงสำวศุภรดำ  สุขประเสริฐ 
นำยศรวัส  ศิริ 
นำงสำวอิศรำ  เทพำชมภู 
นำงสำวสุจินต์  สงเชื้อ 

45 46603 อำคำรคณะครุศำสตร์ 6 40 นำยชุมพล  ขัติยะ  นำงสำววรรณพรรณ์  ปรีดำฤทธิ์ 

46 46604 อำคำรคณะครุศำสตร์ 6 40 นำยอัธฌำย์นัน  สงวนวงศ์ นำยปุณยวัฒน์  สินธิ์น้อย 

47 46605 อำคำรคณะครุศำสตร์ 6 40 นำงปรำณี  แสงจันทร์ นำยภำณุพงศ์  วิทยำพล 

48 ห้อง
นำฎศิลป ์ 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
1 40 อำจำรย์รัษฎำกร วินิจกุล  นำยอำนนท์  จันเนตร 

49 ห้องประชุม
พิกุล 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
1 80 อำจำรย์โอกำมำ จ่ำแกะ 

นำยชุมพล  ม่วงจีน 
นำยวำที  สุรินทะ 
อำจำรย์มำลัยรัตน์  คณิตชยำนันท์ 
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50 38402 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
4 40 นำงสำวณัฐปำลิน  ทักษิณวงศ์ นำงสำวนันทพร  สมนักพงษ์ 

51 38501 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
5 40 นำยสิทธิพร  ไกยวงศ์ นำยสุทธิพงษ์  แย้มยงค์ 

52 38502 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
5 40 อำจำรย์บัญชำ  วัฒนำทัศนีย์ นำยวีรวัตย์  ขันค ำ 

53 38503 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
5 40 อำจำรย์บุญญวัฒน์ ศรีวังรำช นำยวินัย  ตำลเมือง 

54 38504 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
5 40 อำจำรย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์ อำจำรย์โกมินทร์  บุญชู 

55 38505 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
5 40 อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ นำยเอนก  บัวนำค 

56 38601 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
6 40 อำจำรย์อำชัญญำ  ศรีวรรธนศิลป์ นำงสำวฐิติรัตน์  ไชยวงค์ 

57 38602 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
6 40 อำจำรย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ นำยวิทยำ  จินกำล 

58 38603 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
6 40 อำจำรย์วิยุดำ  ทิพย์วิเศษ นำงสำวกัลยำรัตน์  มำลำศรี 

59 ห้อง
อัจฉริยะ 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
6 40 อำจำรย์ศรัณย์ จงรักษ์  นำยส ำเริง  ค ำกมล 

60 38605 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
6 40 อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ อำจำรย์อำนนท์  คล้ำยผำ 

 
 
 
 



 
-๑๘- 
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กรรมกำรคุมสอบ 
 

61 38606 

อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
6 40 อำจำรย์สำยพิณ เขียวมูล อำจำรย์สุทธีรำ ค ำบุญเรือง 

62 ห้อง
กำซะลอง อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 100 นำยมงคล โพธิ์ม่วง 

นำงสำวสรีระ ปุ้มตะมะ  
นำงสำวกมลวรรณ  อินทรสูต 
นำงสำวกำนต์สิรี สิทธิ 

63 ห้อง
ทองกวำว อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 117 นำงสำวจุฑำรัตน์  อัฑฒ์ธนรัตน์ 

นำงสำวสุดำรัตน์  คงอรุณ 

นำงสำวบุญพำพร  หนูเที่ยง 
นำยทวีศักดิ์  เกษวิทย์ 
นำงสำวอรภิชำ  เตียวตระกูล 

นำยณรงค์ศักดิ์  อำจกล้ำ 

64 ห้องลีลำวดี 
1 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 78 นำงเอรุวรรณ ใจยำ 

นำยศรีพรรณ  ต้นกวำว 
นำงสำวเพชรมัย อำทร 

นำงขนิษฐำ รอดไพบูลย์ 

65 ห้องลีลำวดี 
2 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 78 นำยสมนึก  ศรีอนงค์ 

นำงสำวปภัสวรรณ  เอี่ยมรักษำ 
นำยจิรศักดิ์  บุญธำนี 
นำยณัฐวุฒิ  อุตเรือน   

66 ห้องลีลำวดี 
3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 78 นำยสัญชัย  พิลึก 

นำยนัทที ล ำขวัญ 
นำยก้องตะวัน  ประสมญำติ
นำยศณพงศ์  สิงห์ธนะ 

67 ห้องลีลำวดี 
4 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 80 ว่ำที่ ร.ต.อัศวิน  ด้วงช้ำง 

นำงสำววิชญำพร  โกมลกระหนก 
นำงกนกรดำ  ปำนสุด 
นำงสำวลัดดำ แก้วหินลำย   

68 ห้องลีลำวดี 
5 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 2 52 นำงสำวพชรกมล  อินทรสูตร 

นำยกรพบ  ศิริสมบัติ 
นำยธนพลธ์  เพชรวรี 

69 ห้องรำช
พฤกษ์ 1 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำยก่อพงศ์  จัตวำนิล 

นำงพัชรำพร  พล้ำหำญ 
นำงสำวธีระนำฎ  สระทองจันทร์ 
นำงจิรำภำ  สงวนศักดิ์ 

70 ห้องรำช
พฤกษ์ 2 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำยโสภณ แสงอะโณ 

นำงพรทิวำ  อ ำนวย 
นำงสำววัชรำภรณ์  พุ่มเจริญ
นำงสำวอมำวะศรี  แซ่ปึง 

71 ห้องรำช
พฤกษ์ 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงจันทรำ แสงอะโณ 

นำงสำวปนัดดำ  เสนีย์วงศ์ ณ อยธุยำ 
นำงสำวนิชำภำ  สิงห์เรือง 
ว่ำที่ ร.ต. ธวุำนนท์  ค ำเลิศ 

 
 
 
 



-๑๙- 
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กรรมกำรคุมสอบ 
 

72 ห้องรำช
พฤกษ์ 4 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงสำวศิริขวัญ อือนอก  

นำงฉวีวรรณ กัณหำ 
นำงจิรำภรรณ์   เรืองโรจน์ 
นำงสำวสุภำวดี กัณฑะ 

73 ห้องรำช
พฤกษ์ 5 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 อำจำรย์เกรียงไกร  กันตีมูล 

นำงจิรำพร  เนื้อทองสยำม  
นำงสำวสุดฤทัย คล้ำยลักษณ์ 
นำยสุพจน์ จันทับ 

74 ห้องรำช
พฤกษ์ 6 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงสำวณิชำภำ สมพร 

นำงพิชำมญช์   ศิริพงษ์ไทย 
นำยธนชัย บูรกิจภำชัย 
นำยณัฐพล  ซื่อสัตย์ดี 

75 ห้องรำช
พฤกษ์ 7 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงสำววิริยำภรณ์ สมศรี 

นำงสำวจิณห์นิภำ ซื่อสัตย์ดี 
นำยกริชชัย  วิบูลวชัริยกุล 
นำงสุนันทำ  วิบูลวัชริยกุล 

76 ห้องรำช
พฤกษ์ 8 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงฐปนัท  ปัทมะเสวี 

นำวสมใจ  ม่วงไม้ 
นำงสำวสำวิตรี  วงศ์ฟ่ัน 
นำงมัลลิกำ  เทียมฉันท์ 

77 ห้องรำช
พฤกษ์ 9 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงอุบล  ตำลเมือง 

นำงสำวมณีรัตน์  เวชกร 
นำงสำวพัชรีญำ  ดีสุข 

นำยนฤเบศ  เพชรคง  

78 ห้องรำช
พฤกษ์ 10 อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 3 80 นำงสำวสุนิศำ  ร่มโพธิ์ 

นำยพันธุ์ธิช  สีเทำ 
นำยบรรญัติ  พุ่มหมัน 
นำงจีรำภำ  พุ่มหมัน 

79 ห้องประชุม 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
2 60 ว่ำที่ ร.ต.รุ่งโรจน์ มำด้วง 

นำงสำวธนภรณ์ เวชกร 
นำงธัณย์สุตำ  เดชะเศรษฐ์ศิริ 

80 47305 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสำวมนต์นิภำ ค ำพุฒ  นำยจริพัฒน์ ยอดแก้ว 

81 47306 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสมทรง สถิตย์อยู่ นำงสำวน้ ำอ้อย  คงผ่อง 

82 47307 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสำวพรนภำ วัดน้อย นำยสุรสิทธิ์ ศรีนำรำง 

83 47308 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสำววรวรรณ อินทร์ชู นำงสำวรังษิยำ สุดไทย 

84 47309 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสำววรำรัตน์ ฤทธิ์เอี่ยม นำยณัฐวุฒิ  โกอินต๊ะ 

85 47310 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสำวสุภำนัน สุขหล่อ นำงสำวศุภำนัน  แสงระรวย 
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86 47311 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงสำววรำภรณ์ มังคละคีรี นำงสำวน้ ำทิพย์ หริตวร 

87 47312 
อำคำรเรียน

เอนกประสงค์ (SAC)  
3 36 นำงอรุณรัตน์  มำลีน้อย นำยนพดล มังคละคีรี 

88 
ห้องประชุม 
สุพรรณิกำ 

(1/4) 

อำคำรเรียน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 39  นำยสุพจน์ ยำดี นำงสำวสุทธิลักษณ์ ชื่นชอบ 

89 
ห้องประชุม 
สุพรรณิกำ 

(2/4) 

อำคำรเรียน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 39 นำยพิชญ์ พระอ ำพร นำงสำวปำลิตำ นันทิพัฒน์นนท์ 

90 
ห้องประชุม 
สุพรรณิกำ 

(3/4) 

อำคำรเรียน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 39 นำงสำวเบญญำนำรำ ลียะทำ นำงสำวนิชำนันท์   อภิวัฒน์ปุญญบำล 

91 
ห้องประชุม 
สุพรรณิกำ 

(4/4) 

อำคำรเรียน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 39  ผศ.เชวงศักดิ์  เขียวเขิน นำงธำรินี สังขนิตย์ 

92 ห้อง
ภัตตำคำร 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

1 100 ผศ.วรภรณ์ โพธิ์เงิน 

นำยวัลลภ ทับแคลน  
นำงศุภลักษณ์ นำมกุณี  
นำงมัทรี  ขำวจุ้ย  
นำยชินปภัท   ชวนธัปัญญำ 

93 ห้องประชุม 
1 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

1 120 ผศ.วรรณวณัช ด่อนคร้ำม 

นำงสำวชญำพิชชำ   ย่ำนสำกล
นำงสำวรัตนสุดำ   เกตศรี 
นำยธุวำนนท์  แต้มดื่ม 
นำยอิทธิเดช   น้อมนวล 
นำงสำวบุญญดำ   จันทร์น้อย 

94 11022 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
2 40 นำงณิชำพรรณ   ชนะบุญ นำงสำวสำวิกำ   ทรัพยประภำ 

95 11023 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
2 40 อำจำรย์อนุธิดำ เพชรพิมูล นำงจุฑำมำศ ไพฑูรย์ 

96 11024 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
2 40 อำจำรย์คุนัญญำ เบญจวรรณ นำงสำวจุรีรัตน์   ขำวจุ้ย 

97 11031 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
3 80 นำงชลธิภำ  วัชรภัทร 

นำงสำวเอมอร  แสงท้ำว 
นำยสำมำรถ  ปำนทองค ำ 

นำงวรำภำ  ปำนทองค ำ 

98 11032 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
3 40 อำจำรย์ชูเกียรติ เนื้อไม้ นำยกฤษฎำ บุญครอบ 

99 11033 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
3 40 นำงอัจฉรำ จ้ำวสันเที๊ยะ นำงสำวสุพัชรี ชำญเชี่ยว 
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100 11041 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
4 80 อำจำรย์นภำลัย บุญค ำเมือง 

นำงฐิติชยำ บุญรุ่ง  
นำงช่อทิพย์ ทองปรน 
นำงวัชรำภรณ์ สำรปำ 

101 11042 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
4 40 ผศ.ถมรัตน์ เงินทอง นำงสำวภัทรมน อินทร์ต๊ะ 

102 11043 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
4 40 นำงสำวน้ ำผึ้ง เอียงสันต์ นำงน้ ำเพชร เพ็ญสว่ำงวัชน์ 

103 11044 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
4 40 นำงสำวพรรทิพย์ ปวงสง่ำ นำยณรงค์พล จึงตระกูลพำณิช 

104 11045 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
4 40 นำงสำวพรสวรรค์ ศรีโรจ นำงสุดชำดำ อำจอำสำ    

105 11063 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
6 90 นำงสำวณัฐวดี  มลเดช 

นำยฐำกูร  จีนเพชร 
นำงสำวนิลประภำ  สินพำกรนำง
นำงเยำวพำ  ศิลมีสัตย์ 
นำงสำวจิตรำ เพชรทูล 

106 11071 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
7 80 นำงสำวศิริลักษณ์ พละทรัพย์ 

นำงสำววรำภร ธรรมสร 
นำงสำวเหมือนฝัน ศรีธรรมำนสุรณ์
นำยสุริยำ ชูชีพ 

107 11081 
อำคำรคณะวิทยำกำร

จัดกำร 
8 40 นำงอัจฉรำ ไชยโย นำงภักดี สุวรรณโคตร  

108 11082 
(1/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำงสำวปนัดดำ ด้วงนำค นำงสำวมุทิตำ สิงหโ์ต 

109 11082 
(2/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำยสุรัติ ช่ำงย้อม นำงสำวกรรณิกำร์ ดอนทองเปลี่ยน 

110 11082 
(3/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำยพิธพงศ์ ยิ้มเปรม นำงสำวเพชรรัตน์  กองช้ำง 

111 11082 
(4/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำงปำวีณำ แสงแก้ว นำงสำวทิพรัตน์  ทับแคลน 

112 11082 
(5/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำงสำวกำญจนำ เพชรทูล นำยสุธน รอดกสิกรรม 

113 11082 
(6/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำงสำวศรีสุดำ มณีเขียว นำงสำวนฤมล เต็มเปียว 

114 11082 
(7/7) 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 30 นำงสำววำทินี อินสมพันธ์ นำงสำวบัญจรัตน์ ทะมูกำ 

115 02103 อำคำรเรียน 2 1 40 นำงละเอียด โชติน้อย นำงสำวศรัณย์พร ฟุ้งธำนีรัตน์ 

 
 
 



-๒๒- 
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กรรมกำรคุมสอบ 
 

116 02104 อำคำรเรียน 2 1 40 นำงสำวศศิวรรณ พันสีนำค นำงสำวอุดมลักษณ์ บุญมี 

117 ห้องคุรุร่ม
สัก 1 อำคำรเรียน 2 1 77 อำจำรย์ลัดดำวัลย์ แก้วใส 

นำงสำวอำรยำ ก้อนทอง 
นำงสำวบัณฑิตำ ศิริสุนทร 
นำงสำวปิยะวรรณ มหำยศนันท์ 

118 ห้องคุรุร่ม
สัก 2 อำคำรเรียน 2 1 36 นำยวัลลภ ทิพย์สุคนธ์ นำงสำวเสำวภำ อินทร์แก้ว 

119 02106 อำคำรเรียน 2 1 30 นำงสำวรัชนีกร  พำนชัย นำยจิรำยุ วงษ์สุตำ  

120 02204 อำคำรเรียน 2 2 60 นำงสำวณิชชชัญ ชัยฤทธิ ์
นำงสำวกนกนำฏ อึ่งศรีครำม 
นำงสำวสลิตำ เพชรบูรณ์ 

121 02209 อำคำรเรียน 2 2 40 นำงสำวสุกัญญำ หำลี นำงสำวเปรมศิริ พันโนลิต 

122 02301 อำคำรเรียน 2 3 40 นำงสำวกีรติกำ ชูศิลป์ นำงสำวจันทร์แรม แก้วหินลำย 

123 02307 อำคำรเรียน 2 3 40 นำงสำวปณำลี มณีพรำย  นำงสำวพรหมศิริ วงศ์ธนบัตร 

124 02308 อำคำรเรียน 2 3 40 นำงสำวศวิตำ ทุนพิรัตน์ นำงสำวธัญญเรศ ก้อนจันทร์เทศ 

125 03207 อำคำรเรียน 3 2 40 อำจำรย์พรพรรณ มีเจริญ อำจำรย์สุธำทิพย์ แหงบุญ 

126 03208 อำคำรเรียน 3 2 40 อำจำรย์พนัส เพ็งเลิก นำยนวมินทร์ อินต๊ะวงค์ 

127 03209 อำคำรเรียน 3 2 40 นำงสำวภิญญำพัชญ์ สีแสน นำงสำวอนุสรำ มำด้วง 

128 44102 อำคำรเรียน 4 1 46 นำงวริศรำ สุดโต 
นำงสำวพิกุล  ศรีอินทร์ 
นำงสำวรจนำ  แหน่น้ ำ  

129 44202 อำคำรเรียน 4 2 36 นำงสำวชุลีกร เมืองแก้ว นำงสำวปองหทัย ปริกเปรม 

130 44203 อำคำรเรียน 4 2 36 นำงสำววรรณวิมล ปรำจันทร์ นำงสำพิชำมญชุ์ หอยสังข์ 

131 44301 อำคำรเรียน 4 3 60 นำงอำภำณี วรินทรเวช 
นำยสุรชัย ทองค ำ  
นำงสำวสมหญิง หมีคุม้ 

132 44302 อำคำรเรียน 4 3 60 นำงสำวบงกชกร มำศธนำนันต์ 
นำงสำวศลิษำ มั่นศิลป์ 
นำงสำวสุพรรณี ปันมูล 

133 44303 อำคำรเรียน 4 3 60 นำงสำวทรำยแก้ว ชมชื่น 
นำงสำวจรินทร ศุภดิษฐ์  

นำงเนตรนภำ ทุมอำริยะ 

134 ห้องเพชรน้ ำ
เอก อำคำรน้ ำเพชร 2 60 นำยธีรสิทธิ์ ศรีขวัญแก้ว 

นำยกันตินันท์ ยศธนำโชติรัตน์
นำงสำววรำลักษณ์ บรรดำศักดิ์ 

135 ห้องเพชรน้ ำ
หนึ่ง อำคำรน้ ำเพชร 2 60 นำงสำวกนกวรรณ ตันพรประเสรฐิ 

นำงสำวเยำวภำ เนื่องเกิด 
นำงสำววำรุณี เจนกิจ 

136 หอศิลปะดุ
ริยนำฏ อำคำรภูมิภำคศึกษำ 1 80 อำจำรย์วีรวรรณ แจ้งโม้ 

นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง 
นำยวีระ วัดพ่วงแก้ว 

อำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี   
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137 48157 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

1 60 นำยสรำยุทธ แย้มโกเมนทร์ 
อำจำรย์พิมประไพ ขำวข ำ 
นำยสุเทพ  เสนำะจิต 

138 48158 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

1 60 อำจำรย์ภูมินทร์ ตันอุตม์ 
นำยโกศล สมนำศรี 
นำงสำวจันทิมำ  เงินทอง 

139 48223 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

2 130 นำยภูเชศ มณีรัตน์ 

นำงสำวนันท์พิชชำ สงครำม 

นำยณปภัช พวงล ำใย 

นำงสำวนิพภำพร ปวนกำศ 

นำงสำวณัชญ์ชนก  แซ่โล้ว 

นำยพงษ์ศักดิ์ พวงอุดม 
นำยกิตติภณ ประไพภักดิ์ 

140 48320 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

3 36 อำจำรย์นงลักษณ์ จันทร์พิชัย นำงสำวสิณีนำรถ บุญปุย 

141 48324 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

3 36 อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช นำยชัชพันธ์  ม่วงจีน 

142 48325 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

3 36 นำยวิระ ไกยรำช นำงสำวพนมรุ้ง พูนใจสม 

143 48326 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

3 36 นำงปรำงมำศ ใจกว้ำง นำงสำวปุณญนุช อินทร์ใย 

144 48327 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

3 36 นำยพงษ์เดช ทองรัตน์ นำยสิทธิกร ใสสอำด 

145 48328 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

3 36 ผศ.ภำเกล้ำ ภูมิใหญ่  นำยประทีป เพ็ญแจ้ง 

146 48433 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

4 60 อำจำรย์ศักดิ์ศรี แสนยำเจริญกุล 
นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์ 
นำยสมคิด  สุขส ำรำญ 
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147 48434 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

4 60 นำยสุกิจ มำลัยรุ่งสกุล 
นำงสำวโชติดำ พักเรือนดี 
นำยสมภพ อินทร์อยู่ 

148 48435 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

4 36 นำงสำวอมรรักษ์ ติง นำงนนท์นำรี จับใจนำย 

149 48436 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี(ใหม่) 

4 36 นำยคธำวุธ เครือวิยะ ว่ำที่ร้อยธเนตร แต่งงำม 

150 18203 
อำคำรเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
2 80 รศ.สฤษณ์ พรมสำยใจ 

ผศ.โยธิน ป้อมปรำกำร 
ผศ.อนัน หยวกวัด 
ผศ.อำนนท์ วงษ์มณี 

151 18504 
อำคำรเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม 
5 60 นำงสำววรรษมล  สำระค ำ 

ว่ำทีร้อยตรีชุติเดช  ทันจันทร์ 
อำจำรย์เศวต  สมนักพงษ์ 

152 ห้องประชุม 
1 หอประชุมรัตนอำภำ 1 80 ผศ.ว่ำที่ร้อยตรี วรวุฒิ บุตรดี 

นำงสำวนิสรำ สิงห์ทอง 
อำจำรย์อิทธิพล  เหลำพรหม 
อำจำรย์สำวิตรี พรหมรักษำ 

153 ห้องประชุม 
2 หอประชุมรัตนอำภำ 1 80 อำจำรย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 

อำจำรย์อ ำไพ แสงจันทร์ไทย 
อำจำรย์ธนกิจ โคกทอง 
อำจำรย์พบพร เอ่ียมใส 

154 ห้องประชุม 
3 หอประชุมรัตนอำภำ 1 80 ผศ.มนุญ  บูลย์ประมุข 

ผศ.สัญญำ  พรหมภำสิต 
อำจำรย์ธงเทพ ชูสงฆ์ 
อำจำรย์จักรพันธ์ ธงทอง 

155 ห้องประชุม 
4 หอประชุมรัตนอำภำ 1 80 อำจำรย์ธัชชัย  ช่อพฤกษำ 

ว่ำที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนำ 
นำงสุพิชำ จันทร์ละมูล 
นำงสำวเมศิยำห์  อ่อนตำ 

156 ห้องประชุม 
5 หอประชุมรัตนอำภำ 1 80 ผศ.พิชิต  พจนพำที  

นำยรังสรรค์ เขียวบัวทอง 
นำงสำวพันธุ์ทิวำ  จุฬำลักษณ์สิริ 
นำงสำวศศิธร  หม่อนกันทำ 

157 22101 
อำคำรโลจิสติกส์  
(คหกรรมเดิม) 

1 36 อำจำรย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ อำจำรย์กนกวรรณ  เขียววัน 

158 22102 
อำคำรโลจิสติกส์  
(คหกรรมเดิม) 

1 36 อำจำรย์ธนสิทธิ  นิตยะประภำ นำยวัชรำ สุบรรณครุธ 

159 22103 
อำคำรโลจิสติกส์  
(คหกรรมเดิม) 

1 36 อำจำรย์พศวีร์  ศิริสรำญลักษณ์ อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ 
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160 ห้องประชุม อำคำรกำรศึกษำพิเศษ 2 55 นำงน้ ำทิพย์ ทวีทรัพย์ 
นำงสำวเกศรินทร์ แก่งศิริ 
นำงสำวฉวีวรรณ จันทร์อ่อน 

161 
ห้อง

กำรศึกษำ
พิเศษ 1 

อำคำรกำรศึกษำพิเศษ 3 100 นำยสุทธิศักดิ์  สุทธิ  

ว่ำที่ร้อยตรีหญิงชลธิชำ         
ประวันตำ 
นำงสำววำสนำ แก้ วค ำน้ อย
นำงสำวปณิตำ ใจแสน 
นำงสำวศิรวดี วงค์เรียน 

162 
ห้อง

กำรศึกษำ
พิเศษ 5 

อำคำรกำรศึกษำพิเศษ 3 55 นำงสำวนิลำวชชรรณ  จิตสนธิ 
นำงสำวกัลยรัตน์ วงษ์มณี 
นำงสำวนวิยำ ทองลิ่ม 

163 ห้องจุฬำ
ภรณ์ฯ 1 

อำคำรจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ 

1 40 นำงสำวศิริลักษณ์ บุญโต  นำงสำวพรอุมำ เพียรธัญญกิจ 

164 ห้องจุฬำ
ภรณ์ฯ 2 

อำคำรจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ 

1 40 นำงปรัศญำภรณ์ วัดพ่วงแก้ว นำงนันทำ ทองมำก 

165 ห้องจุฬำ
ภรณ์ฯ 3 

อำคำรจุฬำภรณ์วลัย
ลักษณ์ 

1 40 นำงสำวกิตติมำ  ฟักทอง นำงสำวปิยะนุช แจ่มหม้อ 

166 ห้องประชุม 
อำคำรจุฬำภรณ์วลัย

ลักษณ์ 
1 80 นำงสำวสุทธิดำ ธนูทอง 

นำงสำวชรินทิพย์  ลมไธสง 

นำงปัทมำ  เงินทอง 

นำงสำววิวรรณ์  ทองแกมแก้ง 

167 ห้องประชุม 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

1 36 นำงกวินลักษณ์  นำวิชิต นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน 

168 ห้องประชุม 
(1/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 อำจำรย์พรนรินทร์ สำยกลิ่น อำจำรย์อภิชญำ พัดพิน 

169 ห้องประชุม 
(2/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 ผศ.สุรินทร์  เพชรไทย 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล  ค ำวัง
จันทร์ 

170 ห้องประชุม 
(3/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 อำจำรย์ชยำนนท์ บัวงำมดี นำงสำวพิมพ์ธิวำ  วงค์ชมภู   

171 ห้องประชุม 
(4/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 อำจำรย์ขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ นำยวีระพงษ์   ใจวรรณ 
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172 ห้องประชุม 
(5/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช นำงเมทินี ทวีผล 

173 ห้องประชุม 
(6/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 อำจำรย์นเรศ ข ำเจริญ นำยสำยชล  อ่วมสถิตย์ 

174 ห้องประชุม 
(7/7) 

อำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี (เก่ำ) 

2 40 อำจำรย์นิภัชรำพร สภำพพร นำยพงศกร แสงหงส์ 

 

 ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ  บรรจุบุคคล
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ.๒๕๖๑ และมอบหมำยให้ รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน รอง
อธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ก ำกับติดตำมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย   และเป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 

 

สั่ง  ณ   วันที่   ๑    กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์   วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 


