
 
คําสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏรอยเอ็ด 

ที่  ๒๔๔๕/๒๕๖๐ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการในการกํากับการสอบปลายภาค นักศึกษา ภาค ปกติ 

ประจําภาคตน ปการศึกษา ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) 
---------------------------------------------------------- 

  ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด ไดกําหนดวันสอบปลายภาค นักศึกษาภาค ปกติ  
ประจําภาคปลาย ในระหวางวันที่ ๙ – ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ , วันที่ ๑๖ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และวันที่ 
๒๔ , ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานการสอบปลายภาคเปนไปดวยความเรียบรอย 
มหาวิทยาลัยฯ จึงแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการเพิ่มเติม คือ 
   
  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมประสงค เสนารัตน กรรมการ 
   
หนาที่ อํานวยความสะดวกดานตางๆ ในการกํากบัหองสอบ และพิจารณาแกไขปญหาตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น  
        ในระหวางการดําเนินการสอบ 
  
 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ และ
บังเกิดผลดีแกทางราชการ 
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1 อ. THIHA WIN
2 อ. Woodcock Darcy Lee (Lee)
3 อ. กนกวรรณ  แก�นนาคํา (กนกวรรณECE)
4 อ.ดร. กัญญาวดี  แสงงาม

5 อ. การุณา  แก/วนิมิตร
6 อ. ก่ิงดาว  ดลเจิม

7 อ. กีรภัทร  จรรยาคํานึง
8 อ. ขอบฟ@า  จันทรAเจริญ

9 อ. คชษิณ  สุวิชา
10 อ.ดร. คันธทรัพยA  ชมพูพาทยA
11 อ. จักรกริช  โพธิ์ศรี (จักรกริชT)
12 อ. จักรพัฒนA  ภูมิพันธA

13 อ.ดร. จิตราภรณA  วงศAคําจันทรA

14 อ. จิรวัฒนA  เย็นใส
15 อ. จุฑามาศ  กะตะโท
16 อ. เจษฎAบดินทรA  จิตตAโศภิตานนทA

17 อ. เฉลิมวุฒิ  ศุภสุข
18 อ. ชญตวA  อินทรAชา
19 อ. ชญานิศ  โนมะยา ฟลอสAซี
20 อ. ชัชวาลยA  สร/อยกุดเรือ
21 อ. ชาญณรงคA  วิเศษสัตยA
22 อ. ชาญยุทธ  สอนจันทรA
23 อ. เชอรAรี่  เกษมสุขสําราญ
24 อ. ณพงษA  ร�มแก/ว
25 อ. ณัฏฐนันทA  ชมพูพาทยA
26 อ. ดวงทิพยA  วงศAนาค
27 อ.ดร. เดือนเพ็ญ  รักษAแพทยA

28 อ. ตันติกร  ภูเกิดพิมพA
29 อ. ทแกล/ว  แกล/วกล/า

คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560



คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

30 อ. ทนันยา  คําคุ/ม
31 อ. ทิพวรรณ  วรรณภักดี ภูมิพันธA

32 อ. ทิวาพร  อรรคอํานวย
33 อ.ดร. ธนวัฒนA  บุตรทองทิม

34 อ. ธนิกานตA  ศิริภักด์ิ
35 อ. ธรรมชาติ  ถามะพันธA
36 อ. ธวัชชัย  เหล�าสงคราม (ธวัชชัยM)
37 อ.ดร. ธันยาภรณA  นวลสิงหA

38 อ. ธิติ  จันตะคุณ
39 อ.ดร. นฤมล  แสงพรหม
40 อ. นันทวัน  เจ[กจันทึก
41 อ.ดร. นิวัฒนA  สาระขันธA (นิวัฒนAEDU)

42 อ. นุจิรา  สุวรรณโท
43 อ. นุชรินทรA  ม่ิงโอโล
44 อ. บดินทรA    ศิริเกษ

45 อ.ดร. ประคอง  ยุคะลัง
46 ผศ. ประสาร  ศรีพงษAเพลิด

47 อ. ประเสริฐ  สุทธิประภา
48 ผศ.ดร. ปาริชาติ  ประเสริฐสังขA

49 อ. ป_ยธิดา  ศรีศิริ
50 อ. ป_ยะธิดา  ชนะพันธA
51 อ. พรนวลผจง  หลวงวังโพธิ์
52 อ. พรหมลิขิต  จิตจักร
53 อ. พันธAทิพา  คนฉลาด
54 อ. พิริยา  พิทยาวัฒนชัย
55 อ. พิสิฐ  พินิจสกุล
56 อ. ฟ@าสวย  ตรีโอษฐA
57 อ. ภัทรพร  ผลดี (ภัทรพรSED)
58 อ.ดร. ภัทรวรรณ  คําแปล
59 อ.ดร. มนชิดา   ภูมิพยัคฆA



คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

60 อ. มนตรี  เตียนพลกรัง
61 อ. เมตตา  ฟองฤทธิ์
62 ผศ.ดร. ยุวธิดา  ชาปbญญา

63 อ. รัชฎาพร  ศรีพิบูลยA
64 อ.ดร. รัชนีเพ็ญ  พลเยี่ยม

65 อ. รัชนียา  ถิรเดโชชัย

66 อ. ราชันยA  เจริญแก�นทราย

67 อ. รุจิเรข  บุญกาพิมพA

68 อ. วันชาติ  ชาญวิจิตร

69 อ. วิภา  ชัยสวัสดิ์

70 อ.ดร. วีรยุทธ  ชุติมารังสรรคA
71 อ. ศาสตราวิทยA  วงศAบุตรลีวัฒนา (ศาสตรา)

72 อ. ศิมาวรรณ  โฮมแพน

73 อ. ศุภชัย  ราชอาจ

74 อ. สมชาย   เศรษฐจํานง

75 อ.ดร. สมร  ทวีบุญ
76 อ. สว�าง  ยุคะลัง
77 อ.ดร. สัจธรรม  พรทวีกุล

78 อ. สันติ  ทิพนา (สันติT)
79 อ. สิวะโรจ  วรรณจันทรA

80 อ. สุพรรณิการA  ชนะนิล

81 อ. สุภิมล บุญพอก

82 อ. สุรเชษฐA  อินธิแสง
83 อ. สุรางรัตนA  แบมขุนทด
84 อ. แสงจันทรA  กะลาม
85 อ.ดร. หทัย  น/อยสมบัติ

86 อ. หนึ่งฤทัย  ม�วงเย็น

87 อ. อนันตศักด์ิ  พลแก/วเกษ
88 อ. อังชรินทรA  ทองปาน

89 อ. อํานาจ  ถามะพันธA



คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

90 อ. อุมาพร  ไวยารัตนA
91 อ. อุรัจฉทาธA  นามรักษA
92 อ. อุไรวรรณ  สิงหAทอง (อุไรวรรณT)

93 อ. Jean Marie Joseph Von Bachmann alias (Jean)
94 อ. Shu Yaping (Shu)
95 อ. เกรียงไกร  ชาลีไชย (เกรียงไกร-E)

96 อ. เขมวิทยA  จิตตะยโศธร

97 อ. จิตรลดา  บานแบ�ง 

98 อ. ฉัตรกมล  อนนตะชัย

99 อ. ชุติพร  นครศรี

100 อ. เชษฐพัฒนA  สิริวัฒนตระการ

101 อ.ดร. ฐิติรัตนA  เวทยAศิริยานันทA

102 อ. ฐิศิรักนA  เจริญศิลปs

103 อ. ณมน  ธนินธญางกูร

104 อ. ทักษพร  สุทธิธรรม

105 อ. ธนวัน  สุทธิมูล

106 อ. ธิดารัตนA  สาระพล

107 อ. นนทิพัฒนA  ไชยโสดา

108 อ. ปรมัตถA  โพดาพล

109 อ. ประภาภรณA  รัตโน 

110 อ. พิมพAชนก  ไพรีพินาศ

111 อ. ยุทธจักร  ลําจวนจิตรA

112 อ. รชยา  พรมวงคA

113 อ. วรพจนA  พรหมจักร
114 อ. วรรณภัทรพร  สิริโพธิ์แก/ว

115 อ. วรีกรณA  การดี

116 อ. วันทนียA  บุญหล/า

117 อ. วิวัฒนา  เย็นวัฒนา

คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร


ภาควิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร




คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

118 อ. สุขสันตA  ทับทิมหิน

119 อ. สุธัญญา  กฤตาคม

120 อ. อรัญ  อรัญมาตยA

119 อ. อาทิตยA  บุดดาดวง

120 อ.ดร. กชเกรียงไกร  สนัย

121 อ.ดร. กนกกรณA  ศิริทิพยA

122 อ.ดร. กฤษธชัย   สารกุล

123 อ. ก/องเกียรติ  สุขเกษม

124 อ. กันตภณ  พรหมนิกร

125 อ.ดร. เกษร  เมรัตนA

126 อ.ดร. คณิน  บรรณกิจ

127 อ. คมศิลปs  พลแดง

128 ผศ.ดร. คู�ขวัญ  จุลละนันทนA

129 อ.ดร. จตุพร  หงสAทองคํา

130 อ. จรัญญา  กุลยะ

131 อ. จิตกรณA  เพชรภักดี

132 อ. ฉัตรลดา  ดีพร/อม

133 อ.ดร. ชลลดา  ไร�ขาม

134 ผศ.ดร. ชัญญรินทรA  สมพร

135 อ.ดร. ชินานาตยA   ไกรนารถ

136 อ. ทัศพร  ศิริภักดิ์

137 อ. ธนพล  แก/ววงษA

138 อ.ดร. ธนัย  สุรศิลปs

139 อ.ดร. ธีรศาสตรA  คณาศรี

140 อ. นนทนันทA  พลพันธA

141 อ.ดร. นภศูล  ศิริจันทรA

142 อ. นิวัฒนA  วงศAใหญ�

143 อ. ปฐมพงศA  ชนะนิล

144 อ.ดร. ปภาภร  จันทะวงศAฤทธิ์

ภาควิชาวิทยาศาสตร




คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

145 อ. ประสิทธิ์  มงคลเกษตร

146 อ. ปริวัตร  ปาโส

147 อ. พนิดา  ชูเวช

148 อ. พัชราวรรณ  จันทรAเพชร

149 อ. พุทธพรรณี  บุญมาก

150 อ. เพชรัตนA  ศิริสุวรรณ

151 อ. ภูริต  ควินรัมยA

152 อ. ยงยุทธ  สังฆะมณี

153 อ. ยุทธพันธA  คําวัน

154 ผศ.ดร. อุไรวรรณ  ศรีพนา

155 อ. วัลลักษณA  เที่ยงดาหA

156 อ.ดร. สรรเพชญ  นิลผาย

157 อ. สันติ  นรากุลนันทA

158 อ. สิทธเดช  หมอกมีชัย

159 อ. สุฑารัตนA  คนขยัน

160 ผศ.ดร. สุรชัย  รัตนสุข (สุรชัยB)

161 ผศ.ดร. สุรชัย  อาจกล/า

162 อ. อณิสณี  แทนอาษา

163 อ.ดร. อรอนงคA  ภูสีฤทธิ์

164 อ.ดร. อรัทยา  ถนอมเมฆ

165 อ. อรุณรัตนA  ปbญจะ กลิ่นเกษร

166 อ. เอกบดินทรA  กลิ่นเกษร

167 อ.ดร. เอ้ือมพร  จันทรAสองดวง

168 อ. กนกวรรณกรณA  หลวงวังโพธิ์

169 อ. เกรียงไกร   กันแก/ว

170 อ. จารุวรรณ  สุภาชัยวัฒนA (จารุวรรณM)
171 อ. จีระพัฒนA  จูมกุมาร
172 อ. จุฑารัตนA  จิตตAถนอม

173 อ.ดร. จุรีวัลยA  ภักดีวุฒิ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี



คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

174 อ. ญาณกร  เขตศิริสุข
175 อ. ดวงดาว  ภูครองจิตร
176 อ. ดวงเดือน  เภตรา

177 อ. ตรีธิดา  บุญทศ
178 อ. นภัสษร  ผลาเลิศ
179 อ. นุชศรา  นันโท

180 อ. บุญช�วง  ศรีธรราษฎรA
181 อ. ปริเยศ  พรหมประสิทธิ์

182 อ. พรรณภา  สังฆะมณี
183 อ.ดร. ภัทริกา  ชิณช�าง

184 อ.ดร. ภัทริยา   พรหมราษฏรA

185 อ.ดร. มงคล  เอกพันธA
186 อ. รุ�งวิทยA  ตรีกุล
187 อ. รุ�งอรุณ  ศุภกฤตอนันตA

188 อ. ลลิตา  พิมทา
189 อ. วนารัตนA  บุญธรรม
190 อ. สายรุ/ง  ธรณี
191 อ. วิไลวรรณ  โพนศิริ

192 อ. ศศิกาญจนA  หมอกมีชัย

193 อ. สิทธิศักดิ์  เตียงงา

194 อ. สิรวิชญA  ป_uนคํา
195 อ. สุติมา  ฮามคําไพ
196 อ. สุพจนA  บัวเลิง
197 อ. สุพร  แก/วสะอาด

198 อ. สุพัตรา  หารัญดา
199 อ. สุริยาวุธ  ธรณี
200 อ. อัจฉราภรณA  จุฑาผาด
201 อ. อินทรA  อินอุ�นโชติ



คณะครุศาสตร


คณะกรรมการกํากับการสอบปลายภาค สําหรับนักศึกษาภาคปกติ 

ช่ือ - สกุลลําดับท่ี

ประจําภาคต#น  ป$การศึกษา 2560
ระหว*างวันที่ 9 - 12, 16 - 20, 24 - 27 ตุลาคม 2560

คณะนิติรัฐศาสตร


202 ผศ.ดร. กฤติญา  สุขเพิ่ม

203 ผศ.ดร. จิราพร  บาริศรี
204 ผศ. ชยธร  ไชยวิเศษ

205 อ. ณัฐพงษA  ราชมี
206 อ. ธรรมรัตนA  สินธุเดช

207 อ. นภัสภรณA  พิมพAสวรรคA
208 อ.ดร. เบญจวรรณ  บุญโทแสง

209 อ. ปฏิวัติ  ธีระวิชชากูร
210 อ. ป_uนบุญญา  ลํามะนา
211 อ. พงศAสวัสด์ิ  ราชจันทรA
212 อ. พิมลศักด์ิ  นิลผาย
213 อ.ดร. วรฉัตร  วริวรรณ

214 อ. วิไลลักษณA  ขาวสอาด

215 อ. วุฒิชัย  ตาลเพชร
216 อ. สุพัฒนา  ศรีบุตรดี

217 อ.ดร. สุรพงษA  แสงเรณู

218 อ. สุริยา  ปbญญจิตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

219 อ. จารุวรรณ   แสงปลาด

220 อ.ดร. ธีรพล  สืบชมภู

221 อ. ประหยัด  สุพะกํา

222 อ. วาทินี  ดวงอ�อนนาม

223 อ. ทรัพยAกนก   รัตนมณเฑียรชัย

224 อ. ประมูล สุขสกาวผ�อง

225 อ. ณัฐธิดา  บุตรพรม
226 อ. ประวิทยA  พิมพิศาล
227 อ. ชาตรี  ทองวรรณ
228 อ. ภิญโญ  อาจสาลี
229 อ.ดร. ศิริญญา  อ�อนอัฐ
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