
 
    
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  0336/2564                                

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำ ชั้นตรี โท ระดับอุมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
------------------------------------------ 

 

   ตามที่ ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้มีประกาศเมื่อวันที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๖๓  เลื่อน
การสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นั้น บัดนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (ศบค.)  ระดับจังหวัดส่วนใหญ่ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และประกาศให้
โรงเรียนและสถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้แล้ว ส านักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของ
มหาเถรสมาคมจึงประกาศให้จัดการสอบธรรมสนามหลวง เฉพาะธรรมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ขึ้น ในวันศุกร์ที่  
๕  มีนาคม  ๒๕๖๔ ส่วนวิธีปฏิบัติในการสอบนั้น ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสนามหลวงแผนกธรรม เมื่อวันที่   ๒๕  
มิถุนายน  ๒๕๖๓ โดยอนุโลม  

   เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงขอยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ที่ ๒๑๘๕/๒๕๖๓  ลงวันที่  
๒  ธันวำคม  ๒๕๖๓  และขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท ระดับอุดมศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร วินิจฉัยสั่งกำร ตัดสินและแก้ไขปัญหำ  
อ ำนวยควำมสะดวกในกำรสอบธรรมศึกษำสนำมหลวง ประจ ำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร รองประธำนกรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
คณบดีคณะครุศำสตร์ กรรมกำร 
คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร กรรมกำร 
คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 
คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย กรรมกำร 

 
                  /ผู้อ ำนวยกำร..... 
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ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน กรรมกำร 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด    กรรมกำร 
ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร กรรมกำร 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๒. คณะกรรมการกลาง  มีหน้ำที่จัดเตรียมข้อสอบ ตรวจรับ - จ่ำยข้อสอบ ตรวจสอบกำรปฏิบัติหน้ำที่
ก ำกับกำรสอบ ประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสอบเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย โดยให้
ปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งของมหำวิทยำลัย ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท ์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชิน  รอดก ำเหนิด ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์  บุตรพลอย ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์  เจริญสุวรรณ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.น ำพิชญ์  ธรรมหิเวศน์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิชระ  พิมพ์ทอง ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ถิรวิทย์  ไพรมหำนิยม ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกรียงไกร  กันตีมูล ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.ศรวัส  ศิริ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ผู้ช่วย 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค ์รามบุตร ผู้ช่วย 

/นำงสำวเกศกนก..... 
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นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ ผู้ช่วย 
นำงภัทรวดี  จิตคติ ผู้ช่วย 
นำงสำวศุภลักษณ์  สมโภช ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ  หอมค ำแหง ผู้ช่วย 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์ ผู้ช่วย 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง ผู้ช่วย 
นำงสำวพนิดำ  อินทร์ลับ ผู้ช่วย 
นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง ผู้ช่วย 
นำงสำวสุรีย์รัตน์  แก้วหร่ำย ผู้ช่วย 
นำงสำวนุจรีย์  สรรคพงษ์ ผู้ช่วย 
นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม ผู้ช่วย 
นักศึกษำจิตอำสำตำมรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้ ผู้ช่วย 

 
 ๓. คณะกรรมการฝ่ายจัดท าระบบรับสมัคร  มีหน้ำที่จัดท ำระบบรับสมัครนักศึกษำที่มีควำมประสงค์
จะขอเข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท เอก ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ด้วยระบบออนไลน์ 
ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุชำ  พวงผกำ ผู้ช่วย 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้ ผู้ช่วย 
นำยคมกริช  กลิ่นอำจ ผู้ช่วย  
นำยสุรเชษฐ  ขอนทอง ผู้ช่วย 
นำยอนุวัฒน์  แนไพร ผู้ช่วย 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายคีย์ข้อมูลเข้าระบบและจัดส่งรายชื่อผู้สมัคร  มีหน้ำที่คีย์ข้อมูลนักศึกษำ   
ที่มีควำมประสงค์จะขอเข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท เอก ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  พร้อมทั้ง
จัดส่งรำยชื่อนักศึกษำผู้ขอเข้ำสอบธรรมศึกษำ (ศ.๕ , ศ.๖) เพ่ือจะได้น ำเข้ำสู่ระบบฐำนข้อมูลส ำนักงำนแม่กอง
ธรรมสนำมหลวง และแก้ไขให้ถูกต้องภำยในวันศุกร์ที่  ๔  ธันวำคม  ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ ผู้ช่วย  
อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง ผู้ช่วย  
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ผู้ช่วย  
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ผู้ช่วย  
อำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ ผู้ช่วย  

 

/นำงชนิกำ..... 
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นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้ช่วย  
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ ผู้ช่วย  
นำงสำวจำรี  ชื่นชอบ ผู้ช่วย  
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ ผู้ช่วย  
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย  
นำงสำวจีรวรรณ  ผึ่งบำงแก้ว ผู้ช่วย  
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว ผู้ช่วย  

 

๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมแนะแนวข้อสอบ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมแนะแนวข้อสอบ
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับนักศึกษำที่เข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
ในวันพุธที่  ๑๖  ธันวำคม  ๒๕๖๓  เวลำ ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องรำชพฤกษ์  ชั้น ๓  อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ  
ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี ผู้ช่วย  
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ ผู้ช่วย  
อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง ผู้ช่วย  
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ผู้ช่วย  
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี ผู้ช่วย  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ ผู้ช่วย  
อำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี ผู้ช่วย  
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้ช่วย  
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ ผู้ช่วย  
นำงสำวจำรี  ชื่นชอบ ผู้ช่วย  
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ ผู้ช่วย  
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย  
นำงสำวจีรวรรณ  ผึ่งบำงแก้ว ผู้ช่วย  
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว ผู้ช่วย  
นำยกิตติกร  กล้ำแข็ง ผู้ช่วย  
นำงสำวปรำณี  แผนดี ผู้ช่วย  
นำยอนุวัฒน์  แนไพร ผู้ช่วย  
นำยอัจฉริยะ  งำมงอนศรี ผู้ช่วย  

 
/นำยทนงศักดิ์..... 
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นำยทนงศักดิ์  ก๋ำค ำต๊ะ ผู้ช่วย  
นำยวุฒิชัย  อำจกล้ำ ผู้ช่วย  
นำงสำวโสรยำ  วรนชุ ผู้ช่วย  

 
๖. คณะกรรมการจัดท าข้อสอบ  มีหน้ำที่จัดท ำข้อสอบ บรรจุและส่งข้อสอบ ประกอบด้วย     

รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย ผู้ช่วย 
อำจำรย์วันวิสำ  พวงมำลัย ผู้ช่วย 
อำจำรย์จินดำพร  อ่อนเกตุ ผู้ช่วย 
นำงบุษบำ  เหมือนวิหำร ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี ผู้ช่วย 
อำจำรย์จิรพงค์  พวงมำลัย ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก  ข่ำยทอง ผู้ช่วย 
นำงสำวกนกกร  ทองค ำ ผู้ช่วย 
นำงสำวอรณิชชำ  ภู่สงค์ ผู้ช่วย 
นำงสำวชุลีพร  แสงสุวรรณ์ ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช  ขัตติยะ ผู้ช่วย 
นำยวงศกร  เฮี้ยนเจริญ ผู้ช่วย 
นำงสำวผดุงพร  พันธ์พืช ผู้ช่วย 
นำงสำววิรัลพัชร์  แก้วค ำพิศุทธิ์ ผู้ช่วย 
นำงสำวภนิดำ  กิจวรรณ ผู้ช่วย 
นำงสำวอำรีย์ญำ  สุริวงษ์ ผู้ช่วย 
นำงสำวชุติมำ  สมทรัพย์ ผู้ช่วย 
นำยคมกริช  กลิ่นอำจ ผู้ช่วย 
นำยสุรเชษฐ  ขอนทอง ผู้ช่วย 
นำยเจษฎำกร  ใจแสน ผู้ช่วย 
นักศึกษำจิตอำสำตำมรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้ ผู้ช่วย 

 
 ๗. คณะกรรมการฝ่ายจัดนักศึกษาเข้าสอบ  มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ให้นักศึกษำที่มีควำมประสงค์ 
จะขอเข้ำสอบธรรมศึกษำชั้นตรี โท ระดับอุดมศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ทรำบ พร้อมทั้งจัดนักศึกษำ     
เข้ำสอบตำมวัน เวลำ สถำนที่ที่ก ำหนด  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย  พวกดี หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง ผู้ช่วย 
อำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฏีระ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ชลธิชำ  แสงงำม ผู้ช่วย 

/อำจำรย์กีรศักดิ์….. 
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อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์สฤษณ์  พรมสำยใจ ผู้ช่วย 
อำจำรย์จินตนำ สินธุสุวรรณ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญชยั  ขัวนำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.ศรวัส  ศิริ ผู้ช่วย 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู ผู้ช่วย 
นำยอนุวัฒน์  แนไพร ผู้ช่วย 
นำยทนงศักดิ์  ก๋ำค ำต๊ะ ผู้ช่วย 
นำงสำวโสรยำ  วรนชุ ผู้ช่วย 

 ๘. คณะกรรมการก ากับการสอบ มีหน้ำที่ก ำกับกำรสอบในวันศุกร์ที่  ๕  มีนำคม  ๒๕๖๔  ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ , ๓  อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ,  ห้องประชุมชั้น ๘  คณะวิทยำกำรจัดกำร และ ห้องประชุมชั้น ๒ 
อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิยำศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  ประกอบด้วย   

รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ  ธัญญะวัน ประธำนกรรมกำรสอบ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิระ  พิมพ์ทอง กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ถิรวิทย์  ไพรมหำนิยม กรรมกำร 
อำจำรย์มนตรี  หลินภู กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.ศรวัส  ศิริ กรรมกำร 
อำจำรย์เมธี  มธุรส กรรมกำร 
นำยพรหมธร  พูลสุข กรรมกำร 
อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา กรรมกำร 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ กรรมกำร 
อาจารย์กิตติณัฎฐ์  ศิริรัตน์ กรรมกำร 
อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ กรรมกำร 
อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ กรรมกำร 
นางสาวขนิษฐา  ศิริรัตน์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พิมกำญดำ  จันดำหัวดง กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ กรรมกำร 
อำจำรย์ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน กรรมกำร 
นำยอมร  วรรณรักษ์ กรรมกำร 
อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์ กรรมกำร 
อำจำรย์ภูมินทร์  ตันอุตม์ กรรมกำร 
อำจำรย์อธิรดำ บุญเดช กรรมกำร 

 
/อำจำรย์ ดร.อภิชญำ..... 
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อำจำรย์ ดร.อภิชญำ พัดพิน กรรมกำร 
นำยธำดำ พรมทับ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  เพชรพิมูล กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ  มณีโชติ กรรมกำร 
อาจารย์นิวดี  คลังสีดา กรรมกำร 
อาจารย์ธงเทพ  ชูสงฆ์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต.วรวุฒิ  บุตรดี กรรมกำร 
อาจารย์บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ กรรมกำร 
อาจารย์ ดร.กนกพร  ไพศาลสุจารีกุล กรรมกำร 
อาจารย์จินตนา  สินธุสุวรรณ กรรมกำร 
อาจารย์ ดร.ปภาดา  รักมีศรี กรรมกำร 
อาจารย์ปรเมษฐ์  อินทร์สุข กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
นักศึกษำจิตอำสำตำมรำยชื่อแนบท้ำยค ำสั่งนี้ ผู้ช่วยกรรมกำรและเลขำนุกำร 

๙. คณะกรรมการฝ่ายถ่ายทอดสดและพัฒนาฐานข้อมูลข้อสอบออนไลน์  มีหน้ำที่ถ่ำยทอดสด
พิธีเปิดกำรสอบธรรมศึกษำ ในวันศุกร์ที่ ๕  มีนำคม  ๒๕๖๔  จำกอำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ไปยังห้องประชุมชั้น ๘  
คณะวิทยำกำรจัดกำร และห้องประชุมชั้น ๒ อำคำรเรียนและปฏิบัติกำรทำงวิยำศำสตร์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
และจัดท ำฐำนข้อมูลข้อสอบออนไลน์  ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธัญรดี  บุนปัน ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง ผู้ช่วย 
นำยณัฐพล  วรรณ์สุทธะ ผู้ช่วย 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์ ผู้ช่วย 
ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พูลใจสม ผู้ช่วย 
นำยวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์ ผู้ช่วย 
นักศึกษำโปรแกรมวิชำนิเทศศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย ผู้ช่วย 

๑๐. คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้ำที่จัดเตรียมอำหำรและเครื่องดื่มไว้บริกำรคณะกรรมกำร  
ตำมค ำสั่งฉบับนี้ ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี ผู้ช่วย 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ ผู้ช่วย 

/อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ.....   
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อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ  บรรจง ผู้ช่วย 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้ ผู้ช่วย 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ผู้ช่วย 
อำจำรย์ธนธรณ์  แจ้งโม้ ผู้ช่วย 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ ผู้ช่วย 
อำจำรย์สำยสุนีย์  ผำสุขคีรี ผู้ช่วย 
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้ช่วย 
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ ผู้ช่วย 
นำงสำวจำรี  ชื่นชอบ ผู้ช่วย 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ ผู้ช่วย 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย 
นำงสำวจีรวรรณ  ผึ่งบำงแก้ว ผู้ช่วย 
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว ผู้ช่วย 
นักศึกษำจิตอำสำ ผู้ช่วย 

๑๑. คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมที่นั่ งสอบ   มีหน้ำที่จัดเตรียมที่นั่งสอบ ติดหมำยเลข  
และจัดห้องสอบของอำคำรที่ใช้เป็นห้องสอบ ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์  กมุทธภิไชย ผู้ช่วย 
อำจำรย์พัตรำ  ค ำสีหำ ผู้ช่วย 
นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ ผู้ช่วย 
นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์ ผู้ช่วย 
นำยทศพร  ศีลอวยพร ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์  ศรีวงศ์รำช ผู้ช่วย 
นำยณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ ผู้ช่วย 
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์ ผู้ช่วย 
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ ผู้ช่วย 
นำงสำวจำรี  ชื่นชอบ ผู้ช่วย 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์ ผู้ช่วย 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง ผู้ช่วย 
นำงสำวจีรวรรณ  ผึ่งบำงแก้ว ผู้ช่วย 
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว ผู้ช่วย 
นำยมนัส  หล่อทองและทีมงำน ผู้ช่วย 
นำงสำวรุ่งนภำ  จันทร์น้อย ผู้ช่วย 
นักศึกษำจิตอำสำ ผู้ช่วย 

 
/๑๒. คณะกรรมกำร..... 

 



-๙- 

๑๒. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  มีหน้ำที่ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกเกี่ยวกับกำรเบิก-จ่ำยเงิน 
ที่ใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำร ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมระเบียบกำรเงิน  ประกอบด้วย 

นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย หัวหน้ำ 
นำงสำวปรำงทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี  ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง ผู้ช่วย 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน ผู้ช่วย 
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ ผู้ช่วย 

 
๑๓. คณะกรรมการฝ่ายไฟฟ้า  มีหน้ำที่ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้ำในห้องที่ใช้เป็นสถำนที่สอบ 

จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเสียงส ำหรับกำรสอบ ประกอบด้วย 
นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ หัวหน้ำ 
นำยมนตรี  ประชุม ผู้ช่วย 
นำยจตุรงค์  สีม่วง ผู้ช่วย 
นำยสุวิทย์  เหล่ำสี ผู้ช่วย 
นำยขวัญ  พิกุลทอง ผู้ช่วย 
นำยสุพรรณ  แจงทอง ผู้ช่วย 
นำยณัฐวุฒิ  วิบูลย์สุนทรำงกูล ผู้ช่วย 

๑๔. คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล  มีหน้ำที่ปฐมพยำบำลเบื้องต้น และดูแลควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับสุขภำพทั่วไปของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 

อำจำรย์รำตรี  โพธิ์ระวัช หัวหน้ำ 
รองศำสตรำจำรย์มัณฑนำ  จริยรัตน์ไพศำล ผู้ช่วย 
รองศำสตรำจำรย์อุมำพร  ฉัตรวิโรจน์ ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสุนธรำ  รตโนภำส ผู้ช่วย 
อำจำรย์วณิชชำ  คันธสร ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำณี  แผนดี ผู้ช่วย 
นำยอัจฉริยะ  งำมงอนคีรี ผู้ช่วย 
นักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำย ผู้ช่วย 

๑๕. คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ  มีหน้ำที่จัดยำนพำหนะพร้อมพนักงำนขับรถและ     
อ ำนวยควำมสะดวกตำมที่คณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ร้องขอ ประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด หัวหน้ำ 
นำยอภิชำติ  โตยิ่ง ผู้ช่วย 
พนักงำนขับรถที่ได้รับมอบหมำย ผู้ช่วย 

   
 
 

/ทั้งนี้..... 



-๑๐- 
 

 
 

ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 3   มีนำคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

3   มีนำคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 

 
 
 
 
 
 
 


