
 
 

                           
                           

QR CODE กลุ่ม Line Student 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที ่1936/๒๕62 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชรและแม่สอด)            

ทุกสำขำวิชำ และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำ สำขำวิชำพลศึกษำ  
รอบ 1 ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 

-------------------------------------------- 
  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จะด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำภำคปกติ 
(ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ทุกสำขำวิชำ และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำ สำขำวิชำพลศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 ในวันเสำร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
 เวลำ 09.00–10.00 น.  - กิจกรรมแนะน ำสำขำวิชำที่เลือกเข้ำศึกษำต่อฯ  
 เวลำ 10.00–12.00 น.  - สอบสัมภำษณ์ทุกสำขำวิชำ และสอบปฏิบัติ 

        เฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำสำขำวิชำพลศึกษำ  
 เวลำ 13.00–15.00 น.    - สอบสัมภำษณ์เฉพำะผู้ที่เลือกสมัครเรียนในล ำดับที่ 2  
     หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต ทุกสำขำวิชำ  
     หลักสูตรควบระดับปริญญำตรี 2 ปริญญำ  
     หลักสูตรครุศำสตร์อุตสำหกรรมบัณฑิต และสอบปฏิบัติ 
     เฉพำะสำขำวิชำดนตรีศึกษำ สำขำวิชำพลศึกษำ  

        - สอบสัมภำษณ์เฉพำะผู้ที่เลือกสมัครเรียนในล ำดับที่ 2  
        และล ำดับที่ 3 หลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต  
        สำขำวิชำภำษำอังกฤษ  
อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบสัมภำษณ์ส ำหรับนักศึกษำ     
ภำคปกติ (ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕63 ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้ำที่อ ำนวยกำร ประสำนงำน ตัดสินและวินิจฉัยปัญหำ               
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกำรสอบสัมภำษณ์ส ำหรับนักศึกษำภำคปกต ิ(ก ำแพงเพชรและแม่สอด) ประจ ำปีกำรศึกษำ 
๒๕63 ให้ด ำเนินด้วยควำมเรียบร้อย ประกอบด้วย 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ประธำนกรรมกำร  
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร    รองประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร    กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนพัฒนำและบริกำรวิชำกำร กรรมกำร 

 คณบดีคณะครุศำสตร์     กรรมกำร  
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   กรรมกำร 

/คณบดี..... 

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพุทธชาติ 
ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 ๒ 

  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                 กรรมกำร 
       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
  คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย     กรรมกำร 
  คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร แม่สอด กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพและกำรศึกษำ  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมกำร 

 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้ กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน   กรรมกำร 
    ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง      กรรมกำร 
 ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   กรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หัวหน้ำงำนเลขำนุกำร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
๒.๑ ฝ่ายประสานงานทั่วไป ท ำหน้ำที่ประสำนงำนหน่วยต่ำงๆ เพ่ือให้เกิด                    

ควำมสะดวกในกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 
นำงบุษบำ เหมือนวิหำร    ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง    ผู้ช่วย  
นำงสำวกนกกร ทองค ำ    ผู้ช่วย 
นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
นำยชัยเดช ขัตติยะ    ผู้ช่วย 

    นำยวงศกร เฮ้ียนเจริญ    ผู้ช่วย     
นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช    ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริวรรณ หมื่นเอ    ผู้ช่วย 
นำงสำวณฤมน เสริมสนธิ    ผู้ช่วย 
นำงสำววิรัลพัชร์ แก้วค ำพิศุทธิ์   ผู้ช่วย 
นำงสำวภนิดำ กิจวรรณ    ผู้ช่วย 
นำยคมกริช กลิ่นอำจ    ผู้ช่วย 
นำยสุรเชษฐ ขอนทอง    ผู้ช่วย 
นำยอดิเทพ มั่งทอง    ผู้ช่วย 

 
 

/2.1.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร..... 



 ๓ 

  ๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วนัสนนัท์ ศิริรัตนะ  หัวหน้ำ 
    อำจำรย์ธนวิทย์ ฟองสมุทร์   ผู้ช่วย   
    อำจำรย์สุกัญญำ ธรรมธีระศิษฏ์   ผู้ช่วย  
    อำจำรย์อภินันท์ ธรรมธีระศิษฏ์   ผู้ช่วย 
    นำงสำวศิริทร ศิริคุณ    ผู้ช่วย 

๒.๒ กรรมการสอบสัมภาษณ์ มีหน้ำที่สอบสัมภำษณ์ผู้สมัครเรียน ประกอบด้วย 
    ๒.๒.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

         ส ำหรับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ให้รับแฟ้มสัมภำษณ์ได้ที่           
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 3 เวลำ 09.30 น. เป็นต้นไป และเริ่มสอบสัมภำษณ์ เวลำ 10.00 น.                        
ดังบัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำภำคปกติ (ก ำแพงเพชร) ดังนี้ 

1.คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เข้ารับ 

การสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
อันดับ 1 อันดับ 2 

ปริญญำตร ี4 ปี เคมี (ค.บ.) 5 2 รศ.พรเพญ็ โชชัย , ผศ.ดร.ชญำดำ กลิ่นจันทร์ ,  
อ.ดร.อัจฉรำ ใจด ี

 

ปริญญำตร ี4 ปี ฟิสิกส์ (ค.บ.) 3 5 ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬำร , ผศ.วิจิตร ฤทธิธรรม,  
อ.นงลักษณ์ จันทร์พิชัย , อ.ณัฐพงศ์ ดิษฐเจรญิ 

 

ปริญญำตร ี4 ปี เคม ี(วท.บ.) 3 - รศ.ดร.ปรีชำ ปัญญำ , ผศ.ภำเกล้ำ ภูมิใหญ ่  
ปริญญำตร ี4 ปี วิทยำกำรคอมพิวเตอร ์ 2 - อ.กีรศักดิ์ พะยะ  
ปริญญำตร ี4 ปี ชีววิทยำ 5 - อ.สุวิชญำ บัวชำต ิ  
ปริญญำตร ี4 ปี วิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 3 - อ.นพรัตน์ ไชยวิโน , อ.นเรศ ข ำเจริญ,  

ว่ำท่ีรต.ดร.บรรจงศักดิ์ ฟักสมบูรณ ์
ห้องทองกวำว ชั้น 2 
อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 

ปริญญำตร ี4 ปี สำธำรณสุขศำสตร ์
 

25 - อ.รำตรี โพธ์ิระวัช , รศ.มณัฑนำ จริยรัตนไ์พศำล ,  
รศ.อุมำพร ฉัตรวิโรจน์ , อ.พิมลพรรณ ดีเมฆ , 
ผศ.วสุนธรำ รตโนภำส 

 

ปริญญำตร ี4 ปี นวัตกรรมและธรุกิจอำหำร 3 - อ.ดร.เอนก หำลี , ผศ.บณุยกฤต รตันพันธ์ุ ,  
ผศ.แดนชัย เครื่องเงิน , ผศ.วชิระ สิงห์คง 

 

ปริญญำตร ี4 ปี เทคโนโลยีสำรสนเทศ 1 - อ.จินดำพร อ่อนเกต ุ  
 หลักสูตรควบระดับ

ปริญญำตรี 2 ปริญญำ 
คณิตศำสตร ์ 9 12 ผศ.ดร.นิรตุติ์ พิพรรธนจินดำ ,  

อ.วันวิสำ พวงมำลัย , อ.เสถียร ทีทำ 
 

 รวม 59 19   
หมายเหตุ  1.ข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2562 
 2.จ ำนวนผู้สมัครอันดับที่ 1 คือ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 1  
จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ เวลำ 10.00 - 12.00 น. 
   3.จ ำนวนผู้สมัครอันดับที่ 2 คือ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 2  
จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ เวลำ 13.00 - 15.00 น. 

   4. ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในบำงสำขำวิชำ (รับสมัครจนถึง 27 ตุลำคม  
2562) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จะประสำนกับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในสำขำวิชำทรำบ  
ก่อนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 

/2. คณะครุศำสตร์..... 

http://202.29.15.44:9300/registrar/admin/printregisterstdrob2.php?id=1321&rob=1
http://202.29.15.44:9300/registrar/admin/printregisterstdrob2.php?id=1322&rob=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1327&mode_chill=1
http://mua.kpru.ac.th/registrar/listname.php?major=1329&mode_chill=1


 ๔ 

2.คณะครุศำสตร์ 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เข้ารับ 

การสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
อันดับ 1 อันดับ 2 

ปริญญำตรี 4 ปี กำรศึกษำปฐมวัย 73 37 รศ.พัทธนันท์ วงษ์วิชยุตม์ ,  
อ.อัฐณีญำ สจัจะพัฒนกุล 

46409 

ปริญญำตรี 4 ปี วิทยำศำสตร์ทั่วไป 30 33 อ.ศุภวัฒน ์ วิสิฐศิริกุล , อ.ดร.มณฑำ หมีไพรพฤกษ์ 46410 
ปริญญำตรี 4 ปี คณิตศำสตร ์ 67 21 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด , อ.อุไรวรรณ ปำนทโชติ ,  

อ.โกมินทร ์บุญชู , อ.จิรพงค์ พวงมำลัย  
46411 

ปริญญำตรี 4 ปี ภำษำอังกฤษ 51 20 ผศ.ชลชลติำ กมุทธภไิชย , อ.ธำรณำ สุวรรณเจรญิ ,  
ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ ำ , อ.ณัฐพฤทธ์ิ นพเก้ำ ,  
อ.ถิรวิทย์ ไพรมหำนิยม 

46412 

ปริญญำตรี 4 ปี สังคมศึกษำ 51 53 อ.ดร.วรพรรณ ขำวประทุม , ผศ.ดร.เลเกีย เขยีวดี , 
อ.ดร.ศรวสั ศิริ , ผศ.ชูวิทย์ กมุทธภิไชย ,  
ผศ.รตัติกำล โสภัคค์ศรีกุล , อ.เกรียงไกร กันตีมลู 

46413 

ปริญญำตรี 4 ปี พลศึกษำ 48 18 อ.ทวิโรฒ ศรีแก้ว , อ.นิติพันธ์ บุตรฉุย ,  
อ.ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์ , อ.ภูมิสิทธ์ิ สัจจหทยำศรม , 
อ.ลัดดำวลัย์ แก้วใส , อ.สุพล เพ็ชรบัว 

โปรแกรมวิชำพลศึกษำ 
(อำคำรกีฬำในร่ม  
โรงยิมส์หลังใหม่) ชั้น 1 

ปริญญำตรี 4 ป ี ภำษำจีน 26 12 อ.พีรพัฒน์ พวงจิตร , อ.เสำวภำ อินทร์แก้ว ,  
อ.สุภัตชำ จ ำปำ , อ.วรรษวัลย์ วงศ์ก ำแหง ,  
อ.นันทิวัน อินหำดกรวด 

46601 

ปริญญำตรี 4 ปี คอมพิวเตอร ์ 7 7 อ.เมธี มธุรส 46504 
ปริญญำตรี 4 ปี ภำษำไทย 87 36 อ.กษมำ สุรเดชำ , ผศ.อมรำ ศรีแก้ว ,  

อ.รุ่งนภำ บุญยิม้ , อ.ศุภรดำ สุขประเสริฐ , 
ผศ.จิรฏัฐ์ เพ็งแดง 

46505 

ปริญญำตรี 4 ปี กำรประถมศึกษำ 155 125 ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ , ผศ.ดร.ปำริชำต เตชะ ,  
อ.ดร.ศิรโิสภำ แสนบญุเวช , อ.มนตรี หลินภ ู

46506 

 รวม 595 326   
หมายเหตุ  1.ข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2562 
 2.จ ำนวนผู้สมัครอันดับที่ 1 คือ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 1  
จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ เวลำ 10.00 - 12.00 น. 
   3.จ ำนวนผู้สมัครอันดับที่ 2 คือ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 2  
จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ เวลำ 13.00 - 15.00 น. 

   4. ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในบำงสำขำวิชำ (รับสมัครจนถึง 27 ตุลำคม  
2562) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จะประสำนกับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในสำขำวิชำทรำบ  
ก่อนกำรสอบสัมภำษณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 
 
 
 
 
 
 

/3. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์..... 
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 ๕ 

3.คณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร ์

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เข้ารับ 

การสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 

ปริญญำตรี 4 ปี ดนตรีศึกษำ 
(เอกดนตรสีำกล) 

14 3 - อ.มุทิตำ นำคเมือง ,  
อ.ประพรี์ ประสิทธิพันธ์ , 
อ.สุธีรัชสิน จันทร์แย้มธรำ ,  
อ.ปภำทพงศ์ วันภักดี , 
อ.ธีริทธิ์ กันยำรอง 

อำคำรดนตรีศึกษำ 

ปริญญำตรี 4 ปี 
 

ดนตรีศึกษำ (เอกดนตรไีทย) 
 

1 6 - อ.อนุลักษณ์ อำสำสู้ ,  
อ.ดร.อัครพล ชูเชิด 

 

ปริญญำตรี 4 ปี บรรณำรักษศำสตร ์
และสำรสนเทศศึกษำ 

- 7 - อ.ดร.โชคธ ำรง จงจอหอ 38504 

ปริญญำตรี 4 ปี 
 

ภำษำไทย  
 

8 - - อ.ประภสัสรำ ห่อทอง โปรแกรมวิชำภำษำไทย  
ชั้น 2 อำคำร 3 

ปริญญำตรี 4 ปี ภำษำอังกฤษ  
 

26 42 52 อ.นันทนัช ตนบุญ ,  
อ.อำนนท์ คล้ำยผำ ,  
อ.ชุติมำ สังวรินทะ ,  
อ.ศศิพิชญ์นำถธิ์ ดีสิงห์ ,  
อ.บุญญวัฒน ์ศรีวังรำช 

38502 

ปริญญำตรี 4 ปี กำรพัฒนำสังคม  7 - - อ.ดร.สรุศักดิ์  บุญเทียน 38503 
ปริญญำตรี 4 ปี ภำษำจีน 21 - - อ.บัญชำ วัฒนำทัศนีย์ ,  

อ.ดร.อภญิญำ จอมพิจติร , 
อ.มำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์ ,  
อ.ปุณยนุช โพธ์ิอ่วม 

38505 

ปริญญำตรี 4 ปี วิจิตรศลิป์และประยุกต์ศลิป ์ 8 - - อ.จิรพงศ์  ยืนยง 38501 
ปริญญำตรี 4 ปี นิติศำสตร ์ 20 - - อ.อภิชำติ บวบขม , อ.อนุพงษ์  รุ่งน้อย 38605 
ปริญญำตรี 4 ปี รัฐประศำสนศำสตร ์ 

 
35 - - อ.ศุภฤทธ์ิ ธำรำทิพย์นรำ ,  

ผศ.ดร.เสริมศักดิ์ กิตติปำลวรรธก ์
38402 

ปริญญำตรี 4 ปี ภูมิสำรสนเทศ 1 - - ผศ.ดร.สภุำสพงษ์  รู้ท ำนอง 38601 
 รวม 141 58 52   

หมายเหตุ  1.ข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2562 
 2.จ ำนวนผู้สมัครอันดับที่ 1 คือ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 1  
จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ เวลำ 10.00 - 12.00 น. 
   3.จ ำนวนผู้สมัครอันดับที่ 2 คือ ผู้สมัครที่เลือกเรียนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิตเป็นอันดับที่ 2  
จะต้องเข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์และสอบปฏิบัติเฉพำะสำขำวิชำพลศึกษำ เวลำ 13.00 - 15.00 น. 
  4. ผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำภำษำอังกฤษ จะต้องเข้ำรับกำรสอบ
สัมภำษณ์ทั้งอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 เวลำ 13.00-15.00 น. 

   5. ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในบำงสำขำวิชำ (รับสมัครจนถึง 27 ตุลำคม  
2562) ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ จะประสำนกับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในสำขำวิชำทรำบ ก่อนกำรสอบ
สัมภำษณ์ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 
 
 

/4.คณะวิทยำกำรจัดกำร.... 
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 ๖ 

4. คณะวิทยำกำรจัดกำร 
ระดับ สาขาวิชา จ านวนผู้สมัคร กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 

ปริญญำตร ี4 ปี นิเทศศำสตร ์ 2 ผศ.ดร.ศุภโชคชัย นันทศร ี  
ปริญญำตรี 4 ปี กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม 15 อ.ยุชิตำ กันหำมิ่ง  
ปริญญำตรี 4 ปี กำรตลำด  6 อ.จิระ ประสพธรรม , ผศ.ถมรตัน ์เงินทอง  
ปริญญำตรี 4 ปี กำรเงินกำรธนำคำร 10 อ.อนุธิดำ เพชรพิมูล  
ปริญญำตรี 4 ปี ธุรกิจดิจิทัล 2 อ.มนตรี ใจแน่น ห้องลีลำวดี ช้ัน 2  
ปริญญำตรี 4 ปี 

(เทียบโอน) 
ธุรกิจดิจิทัล 1  อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ

ปริญญำตรี 4 ปี กำรจัดกำรทั่วไป 9 อ.พัตรำภรณ์ อำรเีอื้อ  
ปริญญำตรี 4 ปี กำรพัฒนำธุรกิจและกำรลงทุน - อ.วิษณุเดช นันไชยแก้ว  
ปริญญำตร ี4 ปี กำรบัญชี  35 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ , อ.วรำงค์ รำมบุตร  
ปริญญำตร ี4 ปี 

(เทียบโอน) 
กำรบัญชี  1 

  รวม 81    
หมายเหตุ 1.ข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2562 
 2. ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในบำงสำขำวชิำ (รับสมัครจนถึง 27 ตุลำคม 2562)   
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ จะประสำนกบัคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในสำขำวชิำทรำบ ก่อนกำรสอบสัมภำษณ์ 
ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 
 
5. คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

ระดับ สาขาวิชา 
จ านวนผู้เข้ารับ 

การสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
อันดับ 1 อันดับ 2 

ปริญญำตรี 4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 11 - อ.จตุรงค์ ธงชัย , อ.ธนิรัตน์ ยอดด ำเนิน  
ปริญญำตรี 4 ปี 

(เทียบโอน 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ - -   

ปริญญำตรี 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ 1 - ผศ.สญัญำ พรหมภำสิต ,  
ผศ.มนญู บูลย์ประมุข 

 

ปริญญำตรี 4 ปี 
(เทียบโอน) 

เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ำ - -   

ปริญญำตรี 4 ปี เทคโนโลยีพลังงำน 1 - ผศ.วรวุฒ ิบุตรดี , ผศ.ดร.เทพ เกือ้ทวีกุล ห้องกำสะลอง ข้ัน 2 
ปริญญำตรี 4 ปี เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธำ 7 - อ.เอกสิทธิ์ เทียนมำศ , อ.พัชรีรัต หำรไชย อำคำรทีปังกร 
ปริญญำตรี 4 ปี อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1 - ผศ.อนัน หยวกวัด , ผศ.อำนนท์ วงษ์มณ ี รัศมีโชต ิ
ปริญญำตรี 4 ปี ออกแบบผลิตภัณฑ์และกรำฟิก 6 - อ.พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์ ,  

อ.อ ำไพ แสงจันทร์ไทย 
 

ปริญญำตรี 4 ปี กำรจัดกำรโลจิสติกส ์ 24 - อ.บัณฑิต ศรีสวสัดิ์ , อ.ธงเทพ ชูสงฆ์  
ปริญญำตรี 4 ปี อุตสำหกรรมศลิป ์ 5 3 อ.ดร.สรุเชษฐ์ ตุ้มม ี  

 รวม 58 3   
หมายเหตุ 1.ข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2562 
 2. ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในบำงสำขำวชิำ (รับสมัครจนถึง 27 ตุลำคม 2562)   
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ จะประสำนกบัคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในสำขำวชิำทรำบ ก่อนกำรสอบสัมภำษณ์ 
ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 
 

/2.2.2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร..... 
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 ๗ 

  ๒.๒.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
        ส ำหรับคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์จะสอบสัมภำษณ์ทีห่้องประชุม 
รตนมณี อำคำรเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร แม่สอด และเริ่มสอบสัมภำษณ์  
เวลำ 09.00 น. ดังบัญชีรำยชื่อคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์นักศึกษำภำคปกติ (แม่สอด) ดังนี้ 

ระดับ สาขาวิชา จ านวนผู้สมัคร กรรมการสอบสัมภาษณ์ ห้องสอบสัมภาษณ์ 
ปริญญำตร ี4 ปี รัฐประศำสนศำสตร ์ 4 อ.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่  

 
 

ปริญญำตร ี4 ปี ธุรกิจดิจิทัล 1 ผศ.วันชัย เพ็งวัน 
ปริญญำตร ี4 ปี กำรจัดกำรทั่วไป 8 อ.ดร.วำสนำ จรูญศรีโชติก ำจร 
ปริญญำตร ี4 ปี กำรบัญชี 5 ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์ ห้องประชุมรตนมณ ีอำคำรเฉลิมพระเกียรต ิ
ปริญญำตร ี4 ปี 
(เทียบโอน) 

กำรบัญชี 
 

- 
 

มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร แม่สอด 
 

ปริญญำตร ี4 ปี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 3 อ.สำมำรถ ยืนยงพำนิช  
ปริญญำตร ี4 ปี กำรจัดกำรโลจิสติกส ์ 3 อ.สุธิดำ ทับทิมศร ี  

  รวม 24     
หมายเหตุ 1.ข้อมูลจ ำนวนผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ ณ วันที่ 29 ตุลำคม 2562 
 2. ในกรณีที่ไม่มีผู้เข้ำรับกำรสอบสัมภำษณ์ในบำงสำขำวชิำ (รับสมัครจนถึง 27 ตุลำคม 2562)   
ส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ จะประสำนกบัคณะกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ในสำขำวชิำทรำบ ก่อนกำรสอบสัมภำษณ์ 
ในวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 

   2.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มีหน้ำทีป่ระชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรด ำเนินกำร            
สอบสัมภำษณ์ ประกอบด้วย 
   2.3.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร หัวหน้ำ 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี ผู้ช่วย 
 อำจำรย์พิมพ์นำรำ บรรจง   ผู้ช่วย 

 นำงสำววรรณภำ รอดจันทร์   ผู้ช่วย 
 นำยสมศักดิ์ พูนใจสม   ผู้ช่วย 
  นำยวุฒิชัย ตรุษลักษณ์   ผู้ช่วย 

        ๒.4 ฝ่ายจัดสถานที่และสวัสดิการ ท ำหน้ำที่จัดห้องสอบสัมภำษณ์ในวันศุกร์ที ่1 
พฤศจิกำยน 2562 และเปิดห้องสัมภำษณ์ในวันเสำร์ที่ 2 พฤศจิกำยน 2562 พร้อมทั้งบริกำรเครื่องดื่ม                  
ให้กรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ โดยฝ่ำยสวัสดิกำรสำมำรถรับเครื่องดื่มได้ที่ห้องประชุมรำชพฤกษ์ ชั้น 3                    
อำคำรทีปังรัศมีโชติ ประกอบด้วย 
   ๒.4.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
    นำยเพ่ง วศินวงศ์สว่ำง  หัวหน้ำ 
   นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช  ผู้ช่วย 
   เจ้ำหน้ำที่งำนอำคำรสถำนที่ทุกคน ผู้ช่วย 
   1) อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ 
   นำงเอ้ือง เกี๊ยวสันเทียะ  ผู้ช่วย 

      นำงวันเพ็ญ ยวงแก้ว  ผู้ช่วย 
      นำยสุดเขตต์ รัฐพรไพบูลย์ ผู้ช่วย  
 

/2) อำคำร...... 



 ๘ 

    2) อำคำรคณะครุศำสตร์ (อำคำร 46) 
  นำงวำสนำ มณีสัย  ผู้ช่วย   
  นำงสำวละเอียด ช่วงสุวรรณ ผู้ช่วย 
  นำยวิทยำ ภัยมณี  ผู้ช่วย 
    นำงสำวปุยุรฉัตร บุษรำภรณ์ ผู้ช่วย 
    นำงแน่งน้อย อินทร์จันทร์  ผู้ช่วย 
  3) โปรแกรมวิชำดนตรีศึกษำ  
   นำงทองสุก จันนำค  ผู้ช่วย 
   4) โปรแกรมวิชำพลศึกษำ (อำคำรกีฬำในร่ม ชั้น 1 โรงยิมส์หลังใหม่) 

  นำงสำวรพีพร พุ่มอ่ิม  ผู้ช่วย  
  นำงสำวโสภำ อินแนม  ผู้ช่วย  
  นำงสำวศันสินีย์ โพธิ์ทอง  ผู้ช่วย 

  5) อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (อำคำร 38) 
     นำงจันทร์ดี หอมมำ  ผู้ช่วย 
     นำงชะลอ ข ำมำ   ผู้ช่วย 
     นำงสำวนิภำพรรณ ใจฟู  ผู้ช่วย 
   6) อำคำร 3 
     นำงรัชดำ เกษำพร  ผู้ช่วย 
     นำยถนอม ใจฟู   ผู้ช่วย 
  ๒.4.๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 
  ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต    หัวหน้ำ  

  นำยแชน ต๊ะปุก    ผู้ช่วย 
   นำงกรองทอง ทรัพย์ประเสริฐ ผู้ช่วย 
   นำงสำวพุทธชำติ เพ็งพุ่ม  ผู้ช่วย 

 2.5 ฝ่ายไฟฟ้า มีหน้ำที่จัดเตรียมและดูแลเครื่องเสียงส ำหรับใช้ในกำรประชุม   
และระบบไฟฟ้ำภำยในงำน ประกอบด้วย 

 ดร.มะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด   หัวหน้ำ 
 นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ   ผู้ช่วย 
 นำยมนตรี ประชุม    ผู้ช่วย 

  นำยจตุรงค์  สีม่วง    ผู้ช่วย 
  นำยสุวิทย์ เหล่ำสี    ผู้ช่วย 
  นำยสุพรรณ แจงทอง   ผู้ช่วย 
  นำยสุทธีรักษ์ ข ำทอง   ผู้ช่วย 

 2.6 ฝ่ายเครื่องเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้ำที่จัดเตรียมและดูแลโสตทัศนูปกรณ์
ที่จะใช้ในกำรติดตั้งเครื่องฉำยภำพ ประกอบด้วย  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี ตระกูล  หัวหน้ำ 
  อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ   ผู้ช่วย 
  นำยวัชระ ห้ำวหำญ    ผู้ช่วย 
 

/2.7 ฝ่ำยรักษำควำมปลอดภัย..... 



 ๙ 

 

 ๒.7 ฝ่ายรักษาความปลอดภัย มีหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัยทั่วไปทั้งภำยใน
และภำยนอกบริเวณกำรสอบสัมภำษณ์ ประกอบด้วย   

  - อำคำรคณะครุศำสตร์ (อำคำร 46) , อำคำรดนตรีศึกษำ , อำคำร 3 , 
โปรแกรมวิชำพลศึกษำ (อำคำรกีฬำในร่ม โรงยิมส์หลังใหม่) ชั้น 1 , อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ (อำคำร 38) 
  ๒.7.๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

          นำงมะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
  นำยวทัญญ ูสังข์ค ำ   ผู้ช่วย 
        เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย  ผู้ช่วย 

  ทั้งนี้ มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร และผู้อ ำนวยกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร แม่สอด ควบคุมดูแลให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้  

สั่ง ณ วันที่ 28 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕62 
 
     
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำ รักกำร) 
รองอธิกำรบดี รักษำรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 


