
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  0954/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำภำค กศ.บป. (ก ำแพงเพชรและแม่สอด)  

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

 

  ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนตัว  เพ่ือจัดส่ งเอกสำร                     
กำรรำยงำนตัวส ำหรับนักศึกษำภำค กศ.บป. (ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร วันเสาร์ที่  23 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 –                
16.00 น. ณ อาคารเรียนรวมและอ านวยการ (อาคาร 14) ชัน้ 3 ห้อง 14301 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 
– 16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 
๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ขอแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรปฏิบัติงำนในฝ่ำยต่ำงๆ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ประสำนงำน ตัดสินวินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรรับรำยงำนตัวนักศึกษำภำค กศ.บป. (ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕65                     
ให้ด ำเนินกำรไปด้วยควำมเรียบร้อย 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 
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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 เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว มีหน้ำที่ให้ข่ำวสำร ประสำนงำน ตรวจหลักฐำน ตรวจสอบ          
กำรช ำระเงินของผู้รำยงำนตัว ประกอบด้วย 
  2.1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ  หัวหน้ำ 
อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย  
นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 
นำงสำวเบญจมำศ ผิวขำว    ผู้ช่วย 

     ว่ำที่ร้อยตรีวงศกร เฮ้ียนเจริญ   ผู้ช่วย  
     นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย  

นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช    ผู้ช่วย 
นำงสำวเบญจมำศ ดิษฐ์เจริญ   ผู้ช่วย 
นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก    ผู้ช่วย 
นำยเจษฎำกร ใจแสน    ผู้ช่วย 

  2.1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัสนนัท์ ศิริรัตนะ  หัวหน้ำ 
 อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์    ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์  ผู้ช่วย 
 อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ผู้ช่วย 
 นำงสำวศิริทร ศริิคุณ    ผู้ช่วย 

 ๒.2 งานการเงิน มีหน้ำที่รับช ำระเงินค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และออกใบเสร็จรับเงิน 
ประกอบด้วย           
  2.2.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย    หัวหน้ำ     
นำงสำวปรำงค์ทิพย์ น้ ำเงินสกุลณี   ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำจิน ไกรทอง    ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริรัตน์ ชิตสุระ    ผู้ช่วย 

/นำงสำวเรณ.ู.... 



3 
 

นำงสำวเรณู ใจหงิม    ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก    ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ หอมค ำแหง   ผู้ช่วย 
นำงสำววรำภรณ์ คล้ำมสถิต   ผู้ช่วย 
นำงสำวนิตยำ พิชิตปัญญำ    ผู้ช่วย 
นำงสำวภัสสร ดำรำน้อย    ผู้ช่วย 

  2.2.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
  นำงมัลลิกำ ปัญญำเทพ    หัวหน้ำ 

 ๒.3 ฝ่ายจัดสถานที่ มีหน้ำที่จัดสถำนที่ ในกำรรำยงำนตัว และเปิดห้องรับรำยงำนตัว 
ประกอบด้วย                         

   2.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จัดสถำนที่รับรำยงำนตัวในวันศุกร์ที่ 22 
กรกฎำคม 2565 และเปิดห้องรับรำยงำนตัวในวันเสำร์ที่ 23 กรกฎำคม ๒๕65 ประกอบด้วย   

ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ ผู้ช่วย 

  นำงศิริขวัญ หลวงยศ    ผู้ช่วย 
  นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
  นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 
  นำงสำวเบญมำศ ผิวขำว    ผู้ช่วย 
  2.3.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด จัดสถำนที่รับรำยงำนตัวในวันเสำร์

ที่ 23 กรกฎำคม 2565 และเปิดห้องรับรำยงำนตัวในวันอำทิตย์ที่ 24 กรกฎำคม ๒๕65 ประกอบด้วย   
   ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต      หัวหน้ำ 

  นำยแชน ต๊ะปุก     ผู้ช่วย 
  นำยก ำภู  สุจริตจันทร์    ผู้ช่วย 

 ๒.4 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้ำที่ดูแลและจัดเตรียมอำหำร อำหำรว่ำง เครื่องดื่ม ให้เป็นไปด้วย
ควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 
  2.4.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
 นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย 
 นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 
 นำงสำวเบญมำศ ผิวขำว    ผู้ช่วย 
 นำงศิริขวัญ หลวงยศ    ผู้ช่วย 

 2.4.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด  
  นำงสำวศิริทร  ศิริคุณ    หัวหน้ำ 
  นำงนุชลี  วงษ์ปำงมูล    ผู้ช่วย 
  นำงนงเยำว์  เดชชิด    ผู้ช่วย 
  นำงดวงกมล  ปิมลื้อ    ผู้ช่วย 
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 ๒.5 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรรับรำยงำนตัว ประกอบด้วย 
   2.5.1 มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
     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 

 ๒.6 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยจุดเก็บค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำเหมำจ่ำย (กำรเงิน) และรักษำควำมปลอดภัยทั่วไปทั้งภำยในและภำยนอกบริเวณกำรรับรำยงำนตัว 
ประกอบด้วย 
   2.6.1 มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
            ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด    หัวหน้ำ 

  นำยวทัญญ ูสังข์ค ำ    ผู้ช่วย  
  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย   ผู้ช่วย 

  ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมนี้ 

 
สั่ง ณ วันที่ 12   กรกฎำคม  พ.ศ.  2565 

 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

12   กรกฎำคม  พ.ศ.  2565 
Signature Code : F6MwiKXDu4I3J+jIUYdW 

 
 
 
 
 
 
 


