
๑ 
 
 

 
 

คําสั่งมหาวทิยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด 
ที่  ๘๗๒/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการกํากับการสอบและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ/สอบปฏบิัติ นักศึกษา ภาคปกต ิ
รอบรบัตรง ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ 

-----------------------------------      
  ตามประกาศ เรื่องการรบัสมัครนักเรียน นักศึกษา ภาคปกติ รอบรับตรง เพื่อเขาศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ และ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อใหการดําเนินการสอบคัดเลือก
เปนไปดวยความเรียบรอย  มหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด  จงึขอแตงตัง้คณะกรรมการดาํเนินงาน  ดังนี ้

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
  ๑.๑  ผูชวยศาสตราจารย ดุสติ  อุบลเลิศ  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒  อาจารย ดร.สมเกียรต ิ  ศรีปดถา  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓  ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ ์  ดาแกว  กรรมการ 

๑.๔  อาจารย ดร.พรชัย   ผาดไธสง  กรรมการ 
  ๑.๕  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน กรรมการ 
  ๑.๖  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กชพร  นํานาผล  กรรมการ 
  ๑.๗  ผูชวยศาสตราจารยสนธยา  นอยวังคลงั กรรมการ 
  ๑.๘  อาจารยเบญจมาภรณ   เสนารัตน กรรมการ 
  ๑.๙  อาจารยจารุวรรณ   แสงปลาด กรรมการ 
  ๑.๑๐  อาจารย ดร.ปร่ิมมาลา  ขําคมเขตต กรรมการและเลขานุการ  
หนาที ่ ๑.  อํานวยการใหการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 

๒.  ตดัสินใจแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นระหวางการดําเนินการสอบคัดเลือกฯ  
๓.  กํากับดูแลการปฏิบตัิหนาทีข่องฝายตาง ๆ ใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 
๒.  คณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการกลาง 

๒.๑ อาจารย ดร.ปร่ิมมาลา   ขําคมเขตต ประธานกรรมการ 
๒.๒ อาจารยพิทักษ   พลคชา  รองประธานกรรมการ 
๒.๓ อาจารย ดร.อรัทยา   ถนอมเมฆ กรรมการ 
๒.๔ อาจารย ดร.เกรยีงศักดิ ์  ศรีสมบัต ิ กรรมการ 
๒.๕ อาจารยอัจฉรยีา   พัฒนสระค ู กรรมการ 
๒.๖ อาจารยเชี่ยวชาญ   ยางศิลา  กรรมการ 
๒.๗ อาจารยอภิรักษ   บูรรุงโรจน กรรมการ 
๒.๘ นายทินภัทร    โพธิ์ชัย   กรรมการ 
๒.๙ นางสภุาวด ี    ศรีลัย  กรรมการ 
๒.๑๐ นางนันทนภัส   ศรีนนท  กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวสุกัญญา   แพงโพนทอง กรรมการ 
๒.๑๒ นางเนาวะพา   อนารัตน  กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาววลิาวรรณ   กมลสินธ  กรรมการ 
๒.๑๔ นายปรัชฌานนท   ฝายรีย  กรรมการ 
๒.๑๕ นายอนุวัตร    ไชยรินทร กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวนภิาพร   ประเสริฐสงัข กรรมการ 
 
 

 



๒ 
๒.๑๗ นางนวลละออง   กันแกว    กรรมการและเลขานุการ 
๒.๑๘  นางสาวมาลิน ี   สุราช  ผูชวยเลขานุการ 
๒.๑๙ นายปรัชญา   สุทธิประภา ผูชวยเลขานุการ 
๒.๒๐ นางสาวจินตนา   โพธิ์ชัย  ผูชวยเลขานุการ 

หนาที ่ ๑. วางแผนดําเนินงานและประสานงานฝายตาง ๆ ในการสอบคดัเลือก ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
๒. จายขอสอบใหกรรมการคุมสอบ  
๓. รับ-ตรวจนับกระดาษคําตอบ จากกรรมการคุมสอบ 
๔. จัดแยกกระดาษคําตอบเปนรายวิชา สงใหกรรมการตรวจขอสอบ 
๕.  ดแูลการปฏิบตัิหนาที ่กรรมการคุมสอบ  ใหเปนไปอยางเรียบรอย 
๖.  ตดิประกาศรายชื่อผูมสีิทธิ์สอบหนาหองสอบ 
๗.  พิจารณาผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

๓.  คณะกรรมการกํากับการสอบ(สอบขอเขียน)   

คณะกรรมการกํากับการสอบ 
วัน/เวลา/หองสอบ/วิชา/สาขาวิชา/อาคาร 

๑๑ พ.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น. 

อ.สิวะโรจ วรรณจันทร 
อ.ดร.ฐิติรตัน เวทยศิรยิานันท 
 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๔๐๑ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๔๐๑ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๑ 

อ.ศาสตราวิทย วงศบุตรลีวัฒนา 
อ.ดร.ธนาวัฒน จูมแพง 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๔๐๒ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๔๐๒ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๒ 

อ.ณพงษ รมแกว 
อ.ดร.คณิน บรรณกิจ 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๔๐๓ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๔๐๓ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๓ 

อ.จิรวัฒน เย็นใส 
อ.ดร.กฤษธชยั สารกุล 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๔๐๔ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๔๐๔ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๔ 

อ.สมชาย เศรษฐจาํนง 
อ.ชุติพร นครศร ี

วิชาRERU ๐๑ 
๑๔๐๕ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๔๐๕ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๕ 

อ.พิทักษ พลคชา 
อ.จิตกรณ เพชรภักด ี

วิชาRERU ๐๑ 
๑๔๐๖ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๔๐๖ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๖ 

อ.ชัชวาลย สรอยกดุเรือ 
อ.ประภาภรณ รตัโน 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๕๐๑ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๕๐๑ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๖ 

อ.เมตตา ฟองฤทธิ ์
อ.สันติ นรากุลนันท 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๕๐๒ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๕๐๒ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๖ 

อ.จักรกริช โพธิ์ศร ี
อ.สุฑารัตน คนขยัน 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๕๐๓ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาพลศึกษา 
๑๕๐๓ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๔๐๖ 

 

 



๓ 
 

คณะกรรมการกํากับการสอบ 
วัน/เวลา/หองสอบ/วิชา/สาขาวิชา/อาคาร 

๑๑ พ.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น. 

อ.ดวงทิพย วงศนาค 
อ.สุธัญญา กฤตาคม 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๕๐๔ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๕๐๔ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๕๐๔ 

 
อ.ปยธิดา ศรศีิร ิ
อ.ยุทธจักร ลําจวนจติร 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๕๐๕ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๕๐๕ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๕๐๕ 

 
อ.กิ่งดาว ดลเจิม 
อ.จิตรลดา บานแบง 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๕๐๖ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๕๐๖ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๕๐๖ 

 
อ.รัชฎาพร ศรีวบิูลย 
อ.วันทนีย บุญหลา 

วิชา RERU๐๑ 
๑๖๐๑ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๖๐๑ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๖๐๑ 

 
อ.ทแกลว แกลวกลา 
อ.วิวัฒนา เย็นวฒันา 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๖๐๒ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๖๐๒ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๖๐๒ 

 
อ.นุจิรา สุวรรณโท 
อ.ณฐยา ชมเชีย่วชาญ 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๖๐๓ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๖๐๓ 

วิชาวัดแววคร ู
๑๖๐๓ 

อ.ตันติกร ภเูกิดพิมพ 
อ.ฐิศิรักน เจรญิศิลป 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๖๐๔ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๖๐๔ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๖๐๔ 

อ.พรนวลผจง หลวงวงัโพธิ ์
อ.ทักษพร สุทธิธรรม 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๖๐๕ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๖๐๕ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๖๐๕ 

อ.ดร.เดือนเพ็ญ รักษแพทย 
อ.นนทนันท พลพันธ 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๖๐๖ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๖๐๖ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๖๐๖ 

อ.อังชรินทร ทองปาน 
อ.สิทธเดช หมอกมีชยั 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๗๐๑ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๗๐๑ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๗๐๑ 

อ.สันติ ทิพนา 
อ.ธนวัน สุทธิมูล 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๗๐๒ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๗๐๒ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๗๐๒ 

อ.ชญตว อินทรชา 
อ.พูนสุข จันทศิลป 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๗๐๓ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาภาษาอังกฤษ 
๑๗๐๓ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๗๐๓ 

 

 

 

 



๔ 
 

คณะกรรมการกํากับการสอบ 
วัน/เวลา/หองสอบ/วิชา/สาขาวิชา/อาคาร 

๑๑ พ.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น. 

อ.ปยะธิดา ชนะพันธ 
อ.ธนพล แกววงษ 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๗๐๔ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาคณิตศาสตร 
๑๗๐๔ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๗๐๔ 

อ.พิริยา พิทยาวฒันชัย 
อ.เกศกนก หาทรัพย 
 

วิชาRERU ๐๑ 
๑๗๐๖ 

อาคาร๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

สาขาคณิตศาสตร 
๑๗๐๖ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๑๗๐๖ 

อ.การุณา แกวนิมิต 
อ.ปฐมพงศ ชนะนิล 

- 
 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๒๐๒ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ 

วิชาวัดแววคร ู
๙๒๐๒ 

อ.คชษิณ สุวิชา 
อ.อัธยา มิดไธสง 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๒๐๓ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาสงัคมศึกษา 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.ธวัชชัย เหลาสงคราม 
อ.ดร.จตุพร หงสทองคาํ 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๑ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๓๐๑ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๙๓๐๑ 

อ.นุชรินทร มิ่งโอโล 
อ.ณมน ธนินธญางกูร 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๒ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๓๐๒ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๙๓๐๒ 

อ.พรหมลิขิต จิตจักร 
อ.วัลลักษณ เที่ยงดาห 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๓ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๓๐๓ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๙๓๐๓ 

อ.ชาญณรงค วเิศษสตัย 
อ.สุขสรรค ทบัทิมหิน 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๔ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๓๐๔ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๙๓๐๔ 

อ.หนึ่งฤทัย มวงเย็น 
อ.ยงยทุธ สงัฆะมณ ี

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๖ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาภาษาไทย 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.อุไรวรรณ สิงหทอง 
อ.รชยา พรมวงศ 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๗ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาภาษาไทย 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.เชอรร่ี เกษมสขุสําราณ 
อ.ฉัตรลดา ดีพรอม 
 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๘ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาภาษาไทย 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.อนันตศักดิ์ พลแกวเกษ 
อ.อรัญ อรัญมาตย 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๙ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาภาษาไทย 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

 

 



๕ 
 

คณะกรรมการกํากับการสอบ 
วัน/เวลา/หองสอบ/วิชา/สาขาวิชา/อาคาร 

๑๑ พ.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น. 

อ.วันชาติ ชาญวิจติร 
อ.ดร.เกษร เมรัตน 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๑๐ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาสงัคมศึกษา 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.เกศินี ศรีวงคษา 
อ.อรุณรัตน ปญจะ 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๑๑ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาสงัคมศึกษา 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.สุพรรณิการ ชนะนิล 
อ.ปภาภร จันทะวงศฤทธิ ์

วิชาRERU ๐๑ 
๙๔๐๑ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๔๐๑ 

 

วิชาวัดแววคร ู
๙๔๐๑ 

อ.รัชนียา ถิรเดโชชัย 
อ.นนทิพัฒน ไชยโสดา 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๔๐๒ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคณิตศาสตร 
๙๔๐๒ 

วิชาวัดแววคร ู
๙๔๐๒ 

อ.กนกวรรณ แกนนาคํา 
อ.สุภิมล บญุพอก 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๔๐๓ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาการศึกษาปฐมวยั 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.ฟาสวย ตรีโอษฐ 
อ.ปริวัตร ปาโส 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๔๐๔ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาการศึกษาปฐมวยั 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.ทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ 

อ.สุรางรัตน แบมขุนทด 
วิชาRERU ๐๑ 

๙๔๐๕ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาการศึกษาปฐมวยั 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.จักรพัฒน ภูมิพันธ 
อ.กัญญาวดี แสงงาม 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๘๐๑ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาสงัคมศึกษา 
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

 

วิชาวัดแววคร ู
หอประชุม ๖๐ พรรษา 

อ.กีรภัทร จรรยาคาํนึง 
อ.นันทวัน เจกจันทึก 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๓๐๓ 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาศิลปศึกษา 
๓๓๐๓ 

วิชาวัดแววคร ู
๓๓๐๓ 

อ.ชญานิศ โนมะยา ฟอรสซี ่
อ.ราชันย เจรญิแกนทราย 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๒๐๔A 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาดนตรีศึกษา 
๓๒๐๔A 

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๒๐๔A 

อ.ทิวาพร อรรคอํานวย 
อ.อํานาจ ถามะพันธ 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๒๐๔B 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาดนตรีศึกษา 
๓๒๐๔B 

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๒๐๔B 

 
อ.ธิติ จันตะคุณ 
อ.วาทินี ดวงออนนาม 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๒๐๕ 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
๓๒๐๕ 

วิชาวัดแววคร ู
๓๒๐๕ 

อ.เจษฎบดินทร จิตตโศภิตานนท 
อ.ณัฐธิดา บุตรพรม 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๓๐๔A  

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
๓๓๐๔A  

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๓๐๔A  

 
 

 



๖ 
 
 
คณะกรรมการกํากับการสอบ วัน/เวลา/หองสอบ/วิชา/สาขาวิชา/อาคาร 

๑๑ พ.ค. ๕๙ 
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๔๕ -๑๕.๔๕ น. 

อ.ทนันยา คําคุม 
อ.ประหยัด สุพะกํา 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๓๐๔B  

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
๓๓๐๔B  

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๓๐๔B  

วิชาวัดแววคร ู
อ.ประเสริฐ สุทธิประภา 
อ.มนชิดา ภูมิพยัคฆ 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๔๐๔A 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
๓๔๐๔A 

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๔๐๔A 

 
อ.เพิ่มพร สุมมาตย 
อ.เขมวิทย จิตตะยโศธร 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๔๐๔B 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคณิตศาสตร 
๓๔๐๔B 

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๔๐๔B 

 
อ.อุรัจฉทาธ นามรักษ 
อ.ประสิทธิ์ มงคลเกษตร 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๔๐๕A 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคณิตศาสตร 
๓๔๐๕A 

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๔๐๕A 

 
อ.วิภา ชยัสวัสดิ ์
อ.อาทิตย บุดดาดวง 

วิชาRERU ๐๑ 
๓๔๐๕ B 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาคณิตศาสตร 
๓๔๐๕ B 

 

วิชาวัดแววคร ู
๓๔๐๕ B 

 
อ.ดวงดาว ภูครองจิตร 
อ.ชยธร ไชยวิเศษ 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๑๐๑ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๑๐๑ 

- 

อ.สุนันวดี พละศักดิ ์
อ.วรรณภัทรพร สิริโพธิ์แกว 
 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๑๐๒ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๑๐๒ 

- 

อ.ภัทริยา พรหมราษฎร 
อ.สุรศักดิ์ ชะมารัมย 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๑๐๓ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๑๐๓ 

- 

อ.จารุวรรณ สุภาชยัวฒัน 
อ.ปฏิวัต ิธีระวิชชากูร 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๑๐๔ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๑๐๔ 

- 

อ.พรรณภา สงัฆะมณ ี
อ.อัจฉราภรณ จุฑาผาด 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๑๐๕ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการตลาด 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๑๐๕ 

- 

อ.รุงอรุณ ศุภกฤตอนันต 
อ.สุริยาวุธ ธรณ ี

วิชาRERU ๐๑ 
BA๑๐๖ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจัดการทองเที่ยว 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๑๐๖ 

- 

อ.สิทธิศักดิ์ เตยีงงา 
อ.รุงวิทย ตรีกุล 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๒๐๒ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจัดการทองเที่ยว 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๒๐๒ 

- 

 
 
 
 
 



๗ 
คณะกรรมการกํากับการสอบ วัน/เวลา/หองสอบ/วิชา/สาขาวิชา/อาคาร 
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อ.กนกวรรณกรณ หลวงวังโพธิ์ 
อ.เอกบดินทร กลิ่นเกษร 
 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๒๐๓ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการโรงแรม 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๒๐๓ 

- 

อ.ตรีธิดา ปกาสิทธิ ์
อ.ดร.นภารัศม เวชสิทธิ์นิรภยั 
 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๒๐๔ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการโรงแรม 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

BA๒๐๔ 

- 

อ.สายรุง ธรณี 
อ.ดร.วัชรากร วงศคาํจันทร 
 

วิชาRERU ๐๑ 
BA๒๐๕ 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการจดัการโรงแรม 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

 

- 

อ.เกรียงไกร กันแกว 
อ.ปุญชรัสมิ์ ศรีไพรวรรณ 

วิชาRERU ๐๑ 
ประชุมกาสะลอง 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการตลาด 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

ประชุมกาสะลอง 

- 

อ.สิรวิชญ ปนคํา 
อ.อินทร อินอุนโชติ 

วิชาRERU ๐๑ 
ประชุมพวงแสด 

ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพกรีนวิว 

สาขาการตลาด 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

ประชุมพวงแสด 

- 

อ.ลลิตา พิมทา วิชาRERU ๐๑ 
๙๒๐๒ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาการบัญชี 
วัดความถนัดเฉพาะบัญชี 

ศูนยอาหารพยาบาล 

- 

อ.ดวงเดือน เภตรา วิชาRERU ๐๑ 
๓๓๐๓ 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาการบัญชี 
วัดความถนัดเฉพาะบัญชี 

ศูนยอาหารพยาบาล 

- 

อ.ปริเยศ พรหมประสิทธิ์ วิชาRERU ๐๑ 
๙๒๐๒ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาการบัญชี 
วัดความถนัดเฉพาะบัญชี 

ศูนยอาหารพยาบาล 

- 

อ.บุญชวง ศรีธรราษฎร วิชาRERU ๐๑ 
๓๒๐๕ 

ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา 

สาขาการบัญชี 
วัดความถนัดเฉพาะบัญชี 

ศูนยอาหารพยาบาล 
 

- 

อ.ญาณกร เขตศิริสุข วิชาRERU ๐๑ 
๙๒๐๒ 

อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

ศูนยอาหารพยาบาล 

- 

อ.จีระพัฒน จูมกุมาร วิชาRERU ๐๑ 
๕๓๐๗ 

อาคารพยาบาล 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

ศูนยอาหารพยาบาล 

- 

อ.สุพจน บัวเลงิ วิชาRERU ๐๑ 
๕๕๑๐ 

อาคารพยาบาล 

สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วัดความถนัดเฉพาะบริหารธุรกิจ 

ศูนยอาหารพยาบาล 

- 

อ.สําเนียง จุลเสริม 
อ.ปาริชาต ิอาษาธง 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๒๐๖ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป 
๕๒๐๖ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๒๐๖ 

 
 
 



๘ 
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อ.ดร.กชเกรียงไกร สนัย 
อ.คมศิลป พลแดง 
 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๒๐๙ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๒๐๙ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๒๐๙ 

อ.ภัทรพร ผลด ี
อ.ทิพยภารตัน ไชยชนะแสง 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๒๑๐ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๒๑๐ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๒๑๐ 

อ.ดร.ธีรศาสตร คณาศร ี
ผศ.ดร.สุรชยั อาจกลา 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๒๑๑ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๒๑๑ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๒๑๑ 

อ.ดร.สุรชัย รตันสุข 
อ.ดร.สรรเพชร นิลผาย 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๒๑๒ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๒๑๒ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๒๑๒ 

อ.เฉลิมวุฒ ิศภุสุข 
นางสาวเฉลิมขวัญ นิตยคําหาญ 

วิชาRERU ๐๑ 
๙๓๐๗ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๙๓๐๗ 

วิชาวัดแววคร ู
๙๓๐๗ 

อ.ดร.กาญจนา ปญญาไว 
อ.ดร.ธนัย สุรศิลป 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๔๐๖ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๔๐๖ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๔๐๖ 

อ.รุจิเรข บญุกาพิมพ 
อ.ธัญลักษณ ตัง้ธรรมพิทักษ 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๔๐๘ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๔๐๘ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๔๐๘ 

อ.ดร.คูขวัญ จุลละนันทน 
อ.ดร.ชลลดา ไรขาม 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๔๑๐ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๔๑๐ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๔๑๐ 

อ.ดร.กนกกรณ ศิริทิพย 
อ.ดร.อรอนงค ภูสฤีทธิ ์

วิชาRERU ๐๑ 
๕๔๑๑ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๔๑๑ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๔๑๑ 

อ.ศิมาวรรณ โฮมแพน 
นายเชาวฤทธ์ิ โสภาพล 

วิชาRERU ๐๑ 
๕๕๑๐ 

อาคารพยาบาล 

สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๕๑๐ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๕๑๐ 

อ.ดร.ชินานาตย ไกรนารถ - สาขาศิลปศึกษา 
๓๓๐๓ 

วิชาวัดแววคร ู
๓๓๐๓ 

อ.ดร.ชัญญรินทร สมพร - สาขาคอมพิวเตอรศึกษา 
๓๒๐๕ 

วิชาวัดแววคร ู
๓๒๐๕ 

อ.ดร.สัญชยั ฮามคําไพ - สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๙๓๐๗ 

วิชาวัดแววคร ู
๙๓๐๗ 

อ.ดร.เอื้อมพร จันทรสองดวง - สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป
๕๕๑๐ 

วิชาวัดแววคร ู
๕๕๑๐ 

 
 
 



๙ 
หนาที ่ กํากับการสอบ(สอบขอเขียน) วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และรับ-สงขอสอบ ณ สํานักวิชาการและประมวลผล
โดยปฏิบตัิตามแนวปฏิบัตสิําหรับสําหรับคณะกรรมการกํากับการสอบ ชวงเชา รับขอสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น.  เร่ิมสอบเวลา 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   

 ชวงบาย รับขอสอบ เวลา ๑๒.๓๐ น. เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. และเวลา ๑๔.๔๕ - ๑๕๔๕ น. 
หากไมสามารถมาปฏิบัตหินาที่ไดใหทําบันทกึขอความถึงผูอํานวยการสํานักวิชาการและประมวลผล  
พรอมทั้งหาผูปฏิบัติหนาที่แทนดวย 
 

๔. คณะกรรมการสอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติ  
สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบตัิ วันที ่๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนตนไป 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา คณะกรรมการสอบ หองสอบสัมภาษณ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 
 

อาจารยยทุธจักร ลําจวนจิตร 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

๙๒๐๒ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
(ภาษาจีน) 
 

อาจารยธนวัน สุทธิมลู 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
ภาษาจีน 

๙๓๐๔ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
(การพัฒนาชุมชน) 
 

อาจารยณมน ธนินชยางกูร 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
การพัฒนาชุมชน 

๙๓๐๑ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 
ศิลปศาสตรบณัฑิต 
(สารสนเทศศาสตร) 

อาจารยวรพจน พรหมจักร 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
สารสนเทศศาสตร 

๙๓๐๒ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 
นิเทศศาสตรบัณฑติ 
(การประชาสัมพันธ) 

อาจารยประภาภรณ รตัโน 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
การประชาสัมพันธ 

๙๒๐๓ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรการกีฬา) 
 

อาจารยปริวตัร ปาโส 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
วิทยาศาสตรการกีฬา 

๑๔๐๑ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  
(เคมี) 

อาจารย ดร.อุไรวรรณ ศรีพนา และ
อาจารยประจําสาขาวิชาเคม ี

๑๔๐๒ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาศาสตรทั่วไป) 

อาจารยคมศิลป พลแดงและอาจารย
ประจําสาขาวชิาวิทยาศาสตรทั่วไป 

๑๔๐๖ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(สัตวศาสตร) 

อาจารยดร.คูขวญั จุลละนันทน 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

๑๔๐๓ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส) 

อาจารยสันต ินรากุลนันท  
และอาจารยประจําสาขาวชิา
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

๑๔๐๔ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ  
แขนงวชิาเทคโนโลยีเครือขายและ
อินเตอรเน็ต 
- แขนงวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาจารยณัฐธิดา บตุรพรม 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

๙๔๐๑ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 

 



๑๐ 
 

หลักสูตร/สาขาวชิา คณะกรรมการสอบ หองสอบสัมภาษณ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 

อาจารยประหยัด สุพะกํา 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
วิทยาการคอมพิวเตอร 

๙๔๐๒ 
อาคาร ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๐ 
บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(การตลาด) 
 

อาจารยเกรียงไกร กันแกว 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
การตลาด 

BA๑๐๑ 
ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพกรีนวิว 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(คอมพิวเตอรธุรกิจ) 
 

อาจารยจีระพัฒน จูมกุมาร 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
คอมพิวเตอรธุรกิจ 

BA๑๐๒ 
ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพกรีนวิว 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(การจัดการการโรงแรม)  

อาจารยสตุิมา ฮามคําไพ 
และอาจารยประจําสาขาวชิาการ
จัดการการโรงแรม 

BA๑๐๓ 
ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพกรีนวิว 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(การจัดการการทองเที่ยว)  

อาจารยจุฑารตัน จติตถนอม 
และอาจารยประจําสาขาวชิาการ
จัดการการทองเที่ยว 

BA๑๐๔ 
ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพกรีนวิว 

บริหารธุรกิจบัณฑติ 
(การจัดการ) 

อาจารยสุนันวด ีพละศักดิ์และ
อาจารยประจําสาขาวิชาการจัดการ 

BA๑๐๕ 
ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพกรีนวิว 

บัญชีบัณฑิต 
(การบัญชี) 

อาจารยสุพร แกวสะอาด 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
การบัญช ี

BA๑๐๖ 
ศูนยฝกประสบการณวชิาชีพกรีนวิว 

รัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต 
(แขนงวชิารัฐประศาสนศาสตร) 
(แขนงวชิาการปกครองทองถิ่น) 

อาจารยธรรมรัตน สินธุเดช 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
รัฐประศาสนศาสตร 

หองประชุมทองคูณ ๓ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

นิติศาสตรบัณฑติ 
(นิติศาสตร) 
 

อาจารยพิมลศักดิ์ นิลผาย 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
นิติศาสตร 

หองประชุมทองคูณ ๓ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(การศึกษาปฐมวยั) 

อาจารยทิพวรรณ วรรณภักดี ภูมิพันธ 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
การศึกษาปฐมวยั 

๑๕๐๑ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(คณิตศาสตร) 

อาจารยปยะธิดา ชนะพันธ 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
คณิตศาสตร 

๑๕๐๖ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(คอมพิวเตอรศึกษา) 

อาจารยธิต ิจันตะคณุ 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
คอมพิวเตอรศึกษา 

๑๕๐๓ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(ภาษาไทย) 

อาจารยเชอรรี่ เกษมสขุสําราญ 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
ภาษาไทย 

๑๖๐๑ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารยรัชฎาพร ศรีพิบูลย 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
ภาษาอังกฤษ 

๑๖๐๓ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

 
 



๑๑ 
 

หลักสูตร/สาขาวิชา คณะกรรมการสอบ หองสอบสัมภาษณ 
ครุศาสตรบัณฑติ 
วิทยาศาสตรทัว่ไป) 

อาจารยศิมาวรรณ โฮมแพน 
และอาจารยประจําสาขาวชิา
วิทยาศาสตรทัว่ไป 

๑๖๐๖ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(สังคมศึกษา) 

อาจารยวันชาติ ชาญวิจติร             
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
สังคมศึกษา 

๑๗๐๑ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(ศิลปศึกษา) 

อาจารยสุรเชษฐ  อินธิแสง  
และอาจารยประจําสาขาวชิา
ศิลปศึกษา 

๑๗๐๖ 
อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(พลศึกษา) 

อาจารยณพงษ รมแกว   
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
พลศึกษา  

อาคาร 
ศูนยกีฬาศรีรัศมิย์ุวชน 

ครุศาสตรบัณฑติ 
(ดนตรีศึกษา) 

อาจารย ดร.ธนวัฒน บุตรทองทิม 
และอาจารยประจําสาขาวชิา 
ดนตรีศึกษา  

อาคารดนตรี 

 
หนาที ่  ๑. สอบสัมภาษณ/สอบปฏิบตั ิในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

๒. รับแฟมประวัต ิณ สํานักวิชาการและประมวลผล เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ เปนตนไป 
๓. กําหนดเกณฑการสอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัต ิ

 ๔. เตรยีมอุปกรณการทดสอบตามความสามารถ 
 ๕. ทดสอบทักษะดานความสามารถพิเศษ และใหคะแนน 
 ๖. สงผลคะแนนสอบสัมภาษณ/สอบปฏิบัติใหคณะกรรมการดําเนินงานและกรรมการกลาง  
รวบรวมและประมวลผล ภายในวันที่ ๒๔  พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
 

๕.  คณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ 
๕.๑ นายธีระ  วงคไชยชาญ ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายชัชวาลย  เวือมประโคน กรรมการ 

หนาที ่ ประชาสัมพันธในระหวางการสอบ ใหเปนไปดวยความเรยีบรอย 
 

๖.  ฝายยานพาหนะ 
๖.๑  นายอภิชิต   สุทธิประภา ประธานกรรมการ 
๖.๒  นายสงบ   รักษพงษ  กรรมการ 
๖.๓  นายทพัชัย   นิยม  กรรมการ 
๖.๔  นายพทิักษ   สิทธิศักดิ ์ กรรมการ 
๖.๕  นายผดงุศักดิ ์  ประเสริฐสงัข กรรมการ 
๖.๖  นายสุจิตร   ไชยฤทธิ ์ กรรมการ 
๖.๗  นายพาย ุ   สุริโยชยั  กรรมการ 
๖.๘ นายชวลติ   อัศวภูม ิ  กรรมการ 
๖.๙ นายสุรชยั   สุภาพสุนทร กรรมการ 
๖.๑๐ นายทองจันทร   ภาระพงษ กรรมการ 
๖.๑๑ นายศักดิ์ดา   รัตนวรรณ กรรมการ 
๖.๑๒ นายปกครอง  เปรินทร  กรรมการและเลขานุการ 



๑๒ 
หนาที ่อํานวยความสะดวกในการรับ-สงผูเขาสอบ กรรมการคุมสอบ และเจาหนาที่ฝายตาง ๆ สําหรับ 
การสอบและการตดิตอประสานงาน พรอมทัง้ขนยายขอสอบจากสํานักวิชาการและประมวลผล ไปยงั 
อาคารตาง ๆ ในวันที่ ๑๐ - ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 

๗.  ฝายอาคารจัดสถานที ่
๗.๑ อาจารย ดร.พรชยั  ผาดไธสง  ประธานกรรมการ  
๗.๒ นายปรญิญา   ดาแกว  รองประธานกรรมการ 
๗.๓ นายดาํรงค   สัจจาวาส กรรมการ 
๗.๔ นายอุทัย   สิงหธวชั  กรรมการ 
๗.๕ นายไพรัตน   ฤทธิยงค  กรรมการ 
๗.๖ นายพรชยั   ทาวบุตร  กรรมการ 
๗.๗ นายอํานาจ   นิลงาม  กรรมการ 
๗.๘ นายสมจติร   พันธุสุวรรณ กรรมการ 
๘.๙ นายสุจติร   ไชยธรรม  กรรมการ 
๘.๑๐ นายประมวล   บุญแสน  กรรมการ 
๘.๑๑ นางสมสมยั   ฤทธิยงค  กรรมการ 
๘.๑๒ นางจงักร   พรรณแสง กรรมการ 
๗.๑๓ นายสราวุธ   ไสยรส  กรรมการและเลขานุการ 

หนาที ่ ๑. จัดเตรียมโตะ-เกาอ้ี เปด-ปด และทําความสะอาดหองสอบ 
 ๒. จัดหองสอบ  
 ๓. ปฏิบตัิงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
 ๘. ฝายสวัสดิการ 
  ๘.๑ อาจารยภูริต   ควินรัมย  ประธานกรรมการ 
  ๘.๒ นายสมนึก   พลเยีย่ม  กรรมการ 
   
หนาที ่ ดูแลรักษาความปลอดภยั 
 

ทั้งนี้  ตัง้แตวันท่ี  ๑๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

                             
(อาจารย ดร.สมเกยีรต ิศรีปดถา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบตัิราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 


