
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่   2099 /2562 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่งเสริม
สร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 

“รวมพลังสร้างสรรค์ มุ่งมั่นสามัคคี เรียนรู้วิถีไทยสู่วิถีมรดกโลก” 
........................................................... 

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ท าการบันทึกข้อตกลงการร่วมมือทางด้านการศึกษา  
ซึ่งได้เห็นชอบที่จะสร้างความร่วมมือวิชาการ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
โดยการน าองค์ความรู้ทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาไปด าเนินการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่นักศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีหน่วยงานที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 9 สถาบันการศึกษา ประกอบไปด้วย 
คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก า แพงเพชร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และประจ าปีงบประมาณ 2563 ทางคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการค่าย
อาสาบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือส่งเสริมสร้างจริยธรรมและบูรณาการการเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 และก าหนดการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ.  2563 ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร และอุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร 

เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อาศัยอ านาจ
ตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้  

1. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขปัญหาต่างๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
ประกอบด้วย 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    ประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   รองประธานกรรมการ 
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
  คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
      /คณบดีพยาบาลศาสตร์… 
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  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 

ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้   กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ  
  ผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
  ผู้อ านวยการส านักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด กรรมการ 
  ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ    กรรมการ 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการและเลขานุการ 
 ๒. คณะกรรมการด าเนินการ ประกอบด้วย 
  ๒.๑  คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน มีหน้าที่ประสานงานกับบุคลากรในค าสั่งนี้เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ติดตามดูแลการด าเนินงานทั้งหมด ประกอบด้วย 
   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   หัวหน้า 
   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย    กรรมการ 
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม  กรรมการ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี            กรรมการและเลขานุการ 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ด าเนินการจัดอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการด้วยความ

เรียบร้อย ประกอบด้วย 
  3.1 ฝ่ายพิธีเปิด มีหน้าที่ท ารายละเอียดเกี่ยวกับพิธีการ ก าหนดการ และดูแลการด าเนินงาน
พิธีเปิดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  หัวหน้า 

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ    ผู้ช่วย 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์   ผู้ช่วย 
นายอนุชิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 
นายธาดา  พรมทับ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย 

  3.2 ฝ่ายพิธีกร มีหน้าที่ด าเนินงานในพิธีเปิดงาน และต้อนรับประธานในพิธี ประกอบด้วย
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร  หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 

นางสาววรรณภา รอดจันทร์   ผู้ช่วย 
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย 

/3.3 ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์… 
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  3.3 ฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ และจัดท าหนังสือเชิญ มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 
จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ทุกชนิด จัดท าหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม และค าสั่งการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ    หัวหน้า 
นายประทีป เพ็ญแจ้ง    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย 
นายธาดา พรมทับ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

  3.4 ฝ่ายเอกสารประกอบการอบรม มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล ถ่ายเอกสาร และจัดท ารูปเล่ม
เอกสารประกอบการอบรม ประกอบด้วย 
   นายอนุชิต อ่อนเกษ    หัวหน้า 

นางสาวนงนุช ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 
นายประทีป เพ็ญแจ้ง    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นายธาดา พรมทับ    ผู้ช่วย 
นายกฤษณะ  จันทร    ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย  

  3.5 ฝ่ายรับลงทะเบียน มีหน้าที่จัดเตรียมรายชื่อ รับลงทะเบียน และแจกเอกสารผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า ภูมิใหญ่  ผู้ช่วย 
นายอนุชิต อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 
นางสาวนงนุช ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศร ี    ผู้ช่วย 
นายธาดา พรมทับ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

  3.6 ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ มีหน้าที่บันทึกภาพ วีดีทัศน์ จัดเตรียมวีดีโอ โปรเจคเตอร์/พร้อมจอ 
และจัดท าสื่อเผยแพร่ทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบกิจกรรมการจัดอบรม ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์อรุณลักษ์ รัตนพันธ์  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์  ผู้ช่วย 
นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง    ผู้ช่วย 
นายวันเฉลิม พูลใจสม    ผู้ช่วย 
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล    ผู้ช่วย 
นายภูเบศ มาศธนานันต์    ผู้ช่วย 
นายธาดา พรมทับ    ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

/3.7 ฝ่ายจัดสถานที่… 
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  3.7 ฝ่ายอาคารและสถานที่ จัดภูมิทัศน์ มีหน้าที่ในการประสานงานและจัดเตรียมสถานที่  
จัดเตรียมอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกจัดกิจกรรมประกอบด้วย 

นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง    หัวหน้า 
นายชัยรัตน์  ศรีวงค์ราช    ผู้ช่วย 
นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์   ผู้ช่วย 

   นายณัฐพงศ์ ดิษฐเจริญ    ผู้ช่วย 
   นายประทีป เพ็ญแจ้ง    ผู้ช่วย 

นายกฤษณะ  จันทร    ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย 
นางสาวยุพิน ค ามูล    ผู้ช่วย 
นางชูชีพ     ค าประพันธ์     ผู้ช่วย 
เจ้าหน้าที่งานอาคารและสถานที่   ผู้ช่วย  
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

  3.8 ฝ่ายไฟฟ้า มีหน้าที่ในการประสานงานและจัดเตรียมสถานที่  จัดเตรียมอุปกรณ์ อ านวย
ความสะดวก และควมคุมไฟฟ้า รวมทั้งประดับตกแต่งสถานที่ในพื้นที่จัดกิจกรรมประกอบด้วย 

ดร.มะลิวัลย์   รอดก าเนิด    หัวหน้า 
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า   ผู้ช่วย 
นายมนตรี   ประชุม      ผู้ช่วย 
นายสุวิทย์   เหล่าสี    ผู้ช่วย 
นายจาตุรงค์   สีม่วง    ผู้ช่วย 
นายสุทธีรักษ์ ข าทอง     ผู้ช่วย 
นายสุพรรณ แจงทอง    ผู้ช่วย 

3.9 ฝ่ายสวัสดิการ มีหน้าที่จัดบริการด้านอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน และ
อาหารเย็นให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เพชรไทย  ผู้ช่วย 
อาจารย์จินดาพร อ่อนเกต ุ   ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด   ผู้ช่วย 
นางสาวนงนุช ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์ ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นายกฤษณะ  จันทร    ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

3.10 ฝ่ายการเงิน และจัดหาของที่ระลึก มีหน้าที่บริหารจัดการด้านการเงิน งบประมาณ 
เอกสารการเงินที่เก่ียวข้อง และจัดหาของที่ระลึก ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  หัวหน้า 
   นายอนุชิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 
   นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 

/นางสาวกัญญารัตน์… 



 ๕ 

 
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

3.11 ฝ่ายต้อนรับ และประสานงาน มีหน้าที่ต้อนรับ ประสานงานกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่
เข้าร่วมกิจกรรม และดูแลความเรียบร้อยภาพรวมการจัดโครงการ ประกอบด้วย 

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ    หัวหน้า          
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์   ผู้ช่วย   

 นายอนุชิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 
นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นายธาดา พรมทับ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

3.12 ฝ่ายกิจกรรม Walk Rally มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงาน การจัดเตรียมรูปแบบ
กิจกรรม จัดหาสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์  ประกอบด้วย 

อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน    หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
อาจารย์อภิชญา พัดพิน    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.ศิรประภา มีรอด   ผู้ช่วย 

   อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี    ผู้ช่วย 
อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ชยานนท์ บัวงามดี   ผู้ช่วย 
นายอนุชิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 
นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นายกฤษณะ  จันทร    ผู้ช่วย 
นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศร ี    ผู้ช่วย 
นายธาดา  พรมทับ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

3.13 ฝ่ายกิจกรรมสันทนาการ มีหน้าทีจ่ัดเตรียมรูปแบบกิจกรรมสันทนาการ และด าเนินการ
จัดกิจกรรม ประกอบด้วย 

อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ    หัวหน้า 
   นายธาดา พรมทับ    ผู้ช่วย 

นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย 

3.14 ฝ่ายจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพแบบ PDCA มีหน้าที่จัดเตรียมรูปแบบกิจกรรม 
การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ    หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ  ผู้ช่วย 

   นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก    ผู้ช่วย 
                        /นางสาวพันทิพา... 



 ๖ 

 
นางสาวพันทิพา เย็นญา    ผู้ช่วย 
นางสาวสุนันท์ แหวนประดับ   ผู้ช่วย 
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย 

3.15 ฝ่ายการแสดง มีหน้าที่จัดเตรียมรูปแบบการแสดง เตรียมความพร้อมด าเนินการแสดง 
ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร  หัวหน้า 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 

นางสาวสุวลัย   อินทรรัตน์   ผู้ช่วย 
นางชนิกา   ศรีวรรธนศิลป์   ผู้ช่วย 
นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน   ผู้ช่วย 
นางสาวอภิญญา   แซ่ยั้ง      ผู้ช่วย 
นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว     ผู้ช่วย 
นางจันทนา  คุ้มกล่ า    ผู้ช่วย 
นางสาวจารี  ชื่นชอบ      ผู้ช่วย 
นายวีระ  วัดพ่วงแก้ว       ผู้ช่วย 
นายธาดา  พรมทับ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  

3.16 ฝ่ายพยาบาล มีหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่าง
การด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 

อาจารย์ราตรี โพธิ์ระวัช    หัวหน้า 
รองศาสตราจารย์มัณฑนา จริยรัตน์ไพศาล  ผู้ช่วย 
รองศาสตราจารย์อุมาพร ฉัตรวิโรจน์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  ผู้ช่วย 

   อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ    ผู้ช่วย 
นางสาวศิริพร เงินทอง    ผู้ช่วย 
นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร์  ผู้ช่วย 

3.17 ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับ พิพิธภัณฑ์เรือนไทย มีหน้าที่ต้อนรับแขกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ 
จัดเตรียมสถานที่จัดเลี้ยง พ้ืนที่การแสดง และดูแลอาหาร เครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างการ
ด าเนินกิจกรรม ประกอบด้วย 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หัวหน้า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร   ผู้ช่วย 
นางชนิกา ศรีวรรธนศิลป์     ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา รตโนภาส  ผู้ช่วย 
อาจารย์นพรัตน์ ไชยวิโน    ผู้ช่วย 
อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ    ผู้ช่วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ ประภัสสร  ผู้ช่วย 

       /ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์... 



 ๗ 

                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์ ใจวิสุทธิ์หรรษา ผู้ช่วย 
อาจารย์ขวัญฤทัย   ทองบุญฤทธิ์   ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี    ผู้ช่วย 
อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม์    ผู้ช่วย 
นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน   ผู้ช่วย 
นายอนุชิต  อ่อนเกษ    ผู้ช่วย 
นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน    ผู้ช่วย 
นายประทีป  เพ็ญแจ้ง    ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์   ผู้ช่วย 
นายธาดา  พรมทับ    ผู้ช่วย 
นายกฤษณะ  จันทร    ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย 
นางสาวสุวลัย   อินทรรัตน์   ผู้ช่วย 
นางชนิกา   ศรีวรรธนศิลป์   ผู้ช่วย 
นางสาวอภิญญา   แซ่ยั้ง      ผู้ช่วย 
นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว     ผู้ช่วย 
นางจันทนา  คุ้มกล่ า    ผู้ช่วย 
นางสาวจารี  ชื่นชอบ      ผู้ช่วย 
นายวีระ  วัดพ่วงแก้ว       ผู้ช่วย 
นักศึกษาสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วย  
  

สั่ง ณ วันที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 


