
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0697/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชรและแม่สอด)                                    

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 
------------------------------------------ 

 

ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนตัวเพ่ือช ำระเงินค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำส ำหรับนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 –  15.00 น. 
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 –  
15.00 น. ณ ห้องประชุมรตนมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๑ 
แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำง ๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำรประสำนงำน ตัดสินวินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65 ให้ด ำเนินกำร
ไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร     ประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร           รองประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร     กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยฝ่ำยวำงแผน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 และบริกำรวิชำกำร      กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี      กรรมกำร 

 คณบดีคณะครุศำสตร์        กรรมกำร  
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี      กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                    กรรมกำร 
       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย        กรรมกำร 

    คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์     กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด  กรรมกำร 

  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม      กรรมกำร 

/ผู้อ ำนวยกำร..... 
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 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง         กรรมกำร 
 ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร      กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ    กรรมกำร 

          และผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ ฝ่ายประสานงาน ตรวจหลักฐาน และตรวจสอบการช าระเงิน มีหน้ำที่ให้ข่ำวสำรประสำนงำน
กำรรับรำยงำนตัว กำรตรวจสอบหลักฐำน และกำรตรวจสอบกำรช ำระเงินผู้รำยงำนตัว ประกอบด้วย 
 2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย ผู้ช่วย 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ   ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ ตุ้มมี   ผู้ช่วย 
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร   ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง   ผู้ช่วย  
นำงสำวกนกกร ทองค ำ   ผู้ช่วย 
นำยศำศวัต ธรรมบุตร   ผู้ช่วย 
นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช ขัตติยะ   ผู้ช่วย 
นำยวงศกร เฮ้ียนเจริญ   ผู้ช่วย 
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช   ผู้ช่วย 
นำงสำวอำรีย์ญำ สุริวงษ์   ผู้ช่วย 
นำงสำวชุติมำ สมทรัพย์   ผู้ช่วย 
นำยวีระชัย เลิศบุญกำรกิจ   ผู้ช่วย 
นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก   ผู้ช่วย 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ   ผู้ช่วย 
นำยสุรเชษฐ์ ขอนทอง   ผู้ช่วย 
นำยเจษฎำกร ใจแสน   ผู้ช่วย 

 2.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ หัวหน้ำ 
 อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์   ผู้ช่วย  
 อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์  ผู้ช่วย  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์ ผู้ช่วย 
 นำงสำวศิริทร ศิริคุณ   ผู้ช่วย 
 

/2.2 ฝ่ำยกำรเงิน..... 

https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/001472
https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/001474
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 ๒.2 ฝ่ายการเงิน มีหน้ำที่รับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และออกใบเสร็จรับเงิน           
ในกรณีที่นักศึกษำช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำไม่ครบเต็มตำมจ ำนวน หรือมีกำรเปลี่ยนแปลงสำขำวิชำ/
วิชำเอก ประกอบด้วย           
   2.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย   หัวหน้ำ             
นำงสำวปรำงค์ทิพย์ น้ ำเงินสกุลณี  ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำจิน ไกรทอง   ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริรัตน์ ชิตสุระ   ผู้ช่วย 
นำงสำวเรณู ใจหงิม   ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก   ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ หอมค ำแหง  ผู้ช่วย 
นำงสำวนิตยำ พิชิตปัญญำ  ผู้ช่วย 
นำงสำวภัสสร ดำรำน้อย   ผู้ช่วย 

   2.2.2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ หัวหน้ำ 
  นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ   ผู้ช่วย 

 ๒.3 ฝ่ายอาคารสถานที่ มีหน้ำที่จัดสถำนที่รับรำยงำนตัวในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนำยน 2565
และเปิดห้องรับรำยงำนตัวในวันเสำรท์ี่ 4 มิถุนำยน 2565 ประกอบด้วย 
   2.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด   หัวหน้ำ 
  นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ  ผู้ช่วย 
  นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช   ผู้ช่วย 
  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอำคำรสถำนที่  ผู้ช่วย 
  นำยไพรัตน์ ฝนสูงเนิน   ผู้ช่วย 

   นำงวันเพ็ญ ยวงแก้ว   ผู้ช่วย 
   2.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ หัวหน้ำ 
   ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต     ผู้ช่วย  

   นำงสำวปิยวรรณ ค ำหอม   ผู้ช่วย 

  ๒.4 กรรมการฝ่ายควบคุมเครื่องเสียง มีหน้ำที่จัดเครื่องเสียงและดูแลระบบห้องเครื่องเสียง 
ประกอบด้วย 

  2.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี ตระกูล หัวหน้ำ 
   อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ   ผู้ช่วย 
   นำยขวัญ พิกุลทอง   ผู้ช่วย 
   นำยณัฐวุฒิ วิบูลสุนทรำงกูล  ผู้ช่วย 
 

 
/2.4.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร.... 

https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/000440
https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/000440


4 
 

 
  2.4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ  หัวหน้ำ 
   นำยก ำภู สุจริตจันทร์    ผู้ช่วย 
   นำยทัศไนย์ ศิริมำ    ผู้ช่วย 
 2.5 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายงานเครือข่าย มีหน้ำที่ดูแลเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต    
ระบบรับรำยงำนตัว และแก้ไขปัญหำที่อำจเกิดข้ึนระหว่ำงกำรรำยงำนตัวนักศึกษำ ประกอบด้วย 
    อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    หัวหน้ำ 
    ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์    ผู้ช่วย 
    นำยคมกริช กลิ่นอำจ    ผู้ช่วย 
    นำยสุรเชษฐ ขอนทอง    ผู้ช่วย 
    นำยเจษฎำกร ใจแสน    ผู้ช่วย 
    นำยสุริยำ คชฤทธิ์    ผู้ช่วย 
    นำยมนตรี กำไสย    ผู้ช่วย 
    นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว    ผู้ช่วย 

  ๒.6 ฝ่ายสวัสดิการ  มีหน้ำที่ ดูแลและจัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ ม                      
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   2.6.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
   นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
   นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 

   นำงวันเพ็ญ ยวงแก้ว    ผู้ช่วย 
   2.6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์ ศิริรัตนะ  หัวหน้ำ 
  นำงนุชรี  วงษ์ปำงมูล    ผู้ช่วย 
  นำงนงเยำว์  เดชชิด    ผู้ช่วย 

 ๒.7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ให้ข้อมูลข่ำวสำร ขั้นตอนกำรเข้ำรับรำยงำนตัว 
ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร  หัวหน้ำ 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี   ผู้ช่วย 
   อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ บรรจง    ผู้ช่วย 
   นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์    ผู้ช่วย 
   นำยสมศักดิ์ พูนใจสม     ผู้ช่วย 
   นำยวุฒิชัย ตรุษลักษณ์     ผู้ช่วย 

  ๒.8 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยจุดเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำเหมำจ่ำย (กำรเงิน) และรักษำควำมปลอดภัยทั่วไปทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณกำรรับรำยงำนตัว 
ประกอบด้วย 

        ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำ 
/นำยวทัญญู..... 
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 นำยวทัญญู สังข์ค ำ     ผู้ช่วย 
       เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย    ผู้ช่วย 

  ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 

สั่ง ณ วันที่ 24   พฤษภำคม  พ.ศ.  2565 
 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

24   พฤษภำคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6cbfQgGdrfP9rLTOKH8 


