
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่ 1787/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรสอบแข่งขัน 

เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 
ประจ ำศูนยส์อบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

------------------------------------------ 
ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เป็นสนำมสอบบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 

ประจ ำปี ๒๕๖4 สนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โดยจัดให้มีกำรสอบในวันอำทิตย์ที่ 12 ธันวำคม 2564 
จ ำนวน 10,018 ที่นั่ง โดยใช้อำคำรทั้งสิ้น ๑๙ อำคำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย               
และมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำร        
หรือพนักงำนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖4 เพ่ือท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรคุมสอบข้อเขียน ภำค ก. และภำค ข. ในกำรแข่งขัน
เพ่ือบรรจุบุคคล เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น ประจ ำปี ๒๕๖4 ตำมขั้นตอน วิธีกำรสอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรสอบท่ีคณะกรรมกำรกลำงสอบแข่งขันท้องถิ่นก ำหนด ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการการด าเนินการสอบแข่งขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
ประจ ำปี ๒๕๖4 ประจ ำศูนย์สอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประกอบด้วย 
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร     ประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร           รองประธำนกรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร     กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยฝ่ำยวำงแผน ประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
 และบริกำรวิชำกำร      กรรมกำร 
 รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและศิลปวัฒนธรรม และกิจกำรนักศึกษำ กรรมกำร 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดีงำนด้ำนพัฒนำองค์กรและกิจกำรพิเศษ  กรรมกำร 
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี งำนด้ำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยดิจิทัล  
 และกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบใหม่    กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรฯ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 2. กรรมการกลาง ประจ าสนามสอบ 
 ๑) กรรมกำรกลำงและกรรมกำรกลำง ประสำนงำน ประจ ำสนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ซึ่งมีจ ำนวนทั้งสิ้น ๑๙ อำคำร จ ำนวน 150 ห้องสอบ จ ำนวนที่นั่งสอบ 10,018 ที่นั่ง โดยแบ่งออกเป็น                   
5 ศูนย์สอบดังนี ้
 สนามสอบ ๑ ผู้อ ำนวยกำรสนำมสอบ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์) 
   ส ำนักงำนอ ำนวยกำร  อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14)  

ห้อง Green Office ชั้น 1  
/อำคำร..... 
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   อำคำรรับผิดชอบ  1. อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร  

จ ำนวน 12 ห้อง 1,230 ที่นั่ง 
ห้องสอบที่ 1 - 12 

2. คณะครุศำสตร์ จ ำนวน 12 ห้อง 710 ที่นั่ง 
ห้องสอบที่ 26 - 37 

      3. อำคำรภูมิภำค จ ำนวน 1 ห้อง 80 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 114 

ผู้เข้ำสอบ    2,020 ที่นั่ง 
 จ ำนวนห้องสอบ  25 ห้อง 
 กรรมการกลาง 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ไตรรงค์ เปลี่ยนแสง 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำริชำติ เตชะ 

  4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จิรัฎฐ์ เพ็งแดง 
 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชญำน์นันท์ ศิริกิจเสถียร 
 6. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิษณุเดช นันไชยแก้ว 

   กรรมการประสานงาน 
 1. นำงสำวนริศรำ อินน่วม ห้องสอบที่ 1 - 6 
 2. นำงสำวพรพิมล เขียวสนั่น ห้องสอบที่ 7 - 12 
 3. นำงสำวอุษำ วีระพันธ์  ห้องสอบที่ 26 - 31 
 4. นำงสำวน้ ำทิพย์ สังข์ทอง ห้องสอบที่ 32 - 37 
 5. นำงสำวนฤชล เขื่อนยัง  ห้องสอบที่ 114 
   กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
 1. นำยมนตรี กำไสย 
 2. นำยกรวีร์ วีระพันธ์ 
 3. นำยอดิศักดิ ์กินำ 
 4. นำงสำวเจนจิรำ เกิดพงษ ์
 5. นำงสำวจีรวรรณ ผึ่งบำงแก้ว 

 สนามสอบ ๒ ผู้อ ำนวยกำรสนำมสอบ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต) 
   ส ำนักงำนอ ำนวยกำร อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
      ห้องบุญนำค ชั้น 1 
   อำคำรรับผิดชอบ  1. อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 จ ำนวน 13 ห้อง 620 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 38 - 50 

2. อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ จ ำนวน 17 ห้อง 1,383 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 51 - 67  

ผู้เข้ำสอบ    2,003 ที่นั่ง 
   จ ำนวนห้องสอบ   30 ห้อง  
 

/กรรมกำรกลำง..... 

https://edu.kpru.ac.th/?page_id=161


3 
 
 กรรมการกลาง 

 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต  
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พัจนภำ เพชรรัตน์  
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำสพงษ์ รู้ท ำนอง  
 4. อำจำรย์นันทนัช ตนบุญ  
 5. อำจำรย์บุญญวัฒน์ ศรีวังรำช 

6. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม 
7. นำงสุมำพร จั่นศรี 

  8  นำยตั้ม ค ำพ่วง    
  9. นำยจิรพงษ์ เทียนแขก    
 กรรมการประสานงาน 

1. นำงสำวรุ่งทิวำ ฉัตรชัยสุรยิำ  ห้องสอบที่  38 - 44 
2. นำยชำญยุทธ ชูแผ้ว   ห้องสอบที่  45 - ๕๐ 
3. นำงพรวิลัย วัฒนศิร ิ   ห้องสอบที่  ๕๑ - ๕๗ 
4. นำงสำวรัตติญำภรณ์ รอดตะเภำ   ห้องสอบที่  ๕๘ - ๖๒ 
5. นำยเมตตรัย ตะติยะ   ห้องสอบที่  ๖๓ - ๖๗ 

 กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ฤทธิรงค์ เกำฎีระ 
2. อำจำรย์ศุภฤทธิ์ ธำรำทิพย์นรำ 
3. อำจำรย์จิรพงษ์ ยืนยง 
4. อำจำรย์ธีริทธิ์ กันยำรอง 
5. อำจำรย์ปภำตพงส์ วันภักดี 

 สนามสอบ ๓ ผู้อ ำนวยกำรสนำมสอบ (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ ปัญญำ) 
   ส ำนักงำนอ ำนวยกำร  อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
      ห้องสัมมนำ 48157 (Seminar room) 
   อำคำรรับผิดชอบ  1. อำคำรเรียนอเนกประสงค์(SAC)  

 จ ำนวน 10 ห้อง 504 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 68 - 77 
2. อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 จ ำนวน 12 ห้อง 598 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 115 - 126 
3. หอประชุมรัตนอำภำ จ ำนวน 5 ห้อง 400 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 129 - 133 
4. อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ)  
 จ ำนวน 2 ห้อง 316 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 141 - 142 
5. อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์  
 จ ำนวน 4 ห้อง 220 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 147 - 150 

/ผู้เข้ำสอบ..... 

https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/Ritthirong.Kaoteera
https://arit.kpru.ac.th/ap/KPRUme/Ritthirong.Kaoteera
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   ผู้เข้ำสอบ   2,038 ที่นั่ง 
   จ ำนวนห้องสอบ   33 ห้อง  
  กรรมการกลาง 
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ ปัญญำ 
 2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดำ 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลลักษณ์ สวนมะลิ 
 4. อำจำรย์กีรศักดิ์ พะยะ 
 5. อำจำรย์ ดร.อัจฉรำ ใจดี 
  กรรมการประสานงาน  
 1. อำจำรย์อภิชญำ พัดพิน  ห้องสอบที่ 68 - 72 
 2. อำจำรย์ ดร.ปฐมพงษ์ เที่ยงเพชร ห้องสอบที่ 73 - 77 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พัชรำ ม่วงกำร ห้องสอบที่ 115 - 120 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลทิศ เสือนุ่ม ห้องสอบที่ 121 - 126 
 5. อำจำรย์ ดร.นิภัชรำพร สภำพร  ห้องสอบที่ 129 - 133  
 6. อำจำรย์กอบกุล พิพรรธนจินดำ  ห้องสอบที่ 141 - 142 
 7. อำจำรย์รำตรี บุมี   ห้องสอบที่ 147 - 150 
  กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 

 1. นำยประทีป เพ็ญแจ้ง 
 2. นำยเรืองฤทธิ์ ครุฑรอด 
 3. นำยกิตติ บดีรัฐ 
 4. นำงสำวสิณีนำท บุญปุย 
 5. นำงสำวภำวิณี นุ่มเกลี้ยง 
 6. นำงสำวสุพิชำ รอดแก้ว 

 สนามสอบ ๔ ผู้อ ำนวยกำรสนำมสอบ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ์) 
   ส ำนักงำนอ ำนวยกำร  อำคำรเรียนรวม (อำคำร 12) 

ห้อง Co-Working Space (ห้องออมสิน) อำคำร 12 ชั้น 1 
   อำคำรรับผิดชอบ  1. อำคำรเรียนรวม (อำคำร 12)  

จ ำนวน 13 ห้อง 1,006 ที่นั่ง 
ห้องสอบที่ 13 - 25 

      2. คณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 17 ห้อง 1,228 ที่นั่ง 
      ห้องสอบที่ 78 – 94 
      3. อำคำรน้ ำเพชร จ ำนวน 2 ห้อง 120 ที่นั่ง 
      ห้องสอบ 112 – 113 
   ผู้เข้ำสอบ   2,354 ที่นั่ง 
   จ ำนวนห้องสอบ  32 ห้อง  
  กรรมการกลาง 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ์  

 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์  
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กนิษฐำ ศรีภิรมย์  

/4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พลอยณัชชำ..... 
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 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิริ  
 5. อำจำรย์ชลธิชำ แสงงำม 

  กรรมการประสานงาน 
  1. นำยสำมำรถ ยืนยงพำนิช ห้องสอบที่ 13 - 17 
  2. นำงสำวมำลี ประสงค์ดี ห้องสอบที่ 18 - 25 
  3. นำงสำววำณิสำ ธัญญะวัน       ห้องสอบที่ 78 - 82 
  4. นำงสำวอลิสำ ชัยบัง  ห้องสอบที่ 83 - 88 
  5. นำงสำวชุติมำ ทอสำร  ห้องสอบที่ 89 - 94 
  6. นำงสำววรวลัญช์ คงเกิด ห้องสอบที่ 112 - 113 
 กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 

 1. นำงสำวนภำลัย บุญค ำเมือง 
  2. นำงสุภำภรณ์ นุชรุ่งเรือง 
  3. นำยณัฏฐำกร บุญค้ ำ  
  4. นำงสำวเพชรลัดดำ บุษบงค์   
  5. นำงสำววีรยำ กระจ่ำงบ้ำน 

 สนามสอบ ๕ ผู้อ ำนวยกำรสนำมสอบ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกูล) 
   ส ำนักงำนอ ำนวยกำร  อำคำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

ห้องส ำนักงำนคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ชั้น 1 
อำคำรรับผิดชอบ  1. อำคำรเรียน 2 จ ำนวน 10 ห้อง 455 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 95 – 104 

2. อำคำรเรียน 3 จ ำนวน 7 ห้อง จ ำนวน 294 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 105 - 111 
3. อำคำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
 จ ำนวน 2 ห้อง 136 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 127 - 128 

      4. อำคำรกำรจัดกำรโลจิสติกส์ จ ำนวน 4 ห้อง 308 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 134 - 137 
      5. อำคำรกำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 3 ห้อง 210 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 138 - 140 
      6. อำคำรคณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 4 ห้อง 200 ที่นั่ง 
 ห้องสอบที่ 143 - 146 
   ผู้เข้ำสอบ    1,603 ที่นั่ง 
   จ ำนวนห้องสอบ  30 ห้อง  
   กรรมการกลาง 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ เกื้อทวีกูล 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์ ปิ่นจุไร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภำคิณ มณีโชติ 
 4. อำจำรย์ธนกิจ โคกทอง 

 
/5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จำรุกิตติ์..... 
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 5. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จำรุกิตติ์ พิบูลนฤดม 
 6. อำจำรย์พบพร เอ่ียมใส 

  กรรมการประสานงาน 
 1. นำงสำวคัทลียำ ปัญญำอูด   ห้องสอบที่ 95–99 
 2. นำงสำวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์  ห้องสอบ 101-104  
 3. อำจำรย์ธนธรณ์ แจ้งโม้   ห้องสอบ 105–111  
 4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวุฒิ บุตรดี  ห้องสอบ 127–128   

 5. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัน หยวกวัด  ห้องสอบ 134–137  
 6. อำจำรย์นิวดี คลังสีดำ   ห้องสอบ 138–140 
 7. อำจำรย์ธนสิทธิ์ นิตยะประภำ  ห้องสอบ 143-146  
   กรรมการรับ-ส่งข้อสอบ 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.มนูญ บูลย์ประมุข 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำนนท์ วงษ์มณี 
 3. อำจำรย์ ดร.อิทธิพล เหลำพรม 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัษฎำงค์ บุญศรี 
 5. นำยทนงศักดิ์ ก๋ำค ำต๊ะ   
 6. นำงสำวงำมศิริ พินกลำง 

  ๒) เจ้ำหน้ำที่ประจ ำห้องมั่นคง ประจ ำสนำมสอบ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ประกอบด้วย 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์   อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 3. อำจำรย์อนุชำ พวงผกำ    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วันวิสำ พวงมำลัย  อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 5. อำจำรย์จินดำพร อ่อนเกตุ    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 6. อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 7. นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 8. นำงสำวรติกำนต์ เรื่อศรีจันทร์    อำคำรห้องมั่นคงและส่วนกลำง 
 9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์จิรพงค์ พวงมำลัย  อำคำรห้องมั่นคง 
 10. นำงบุษบำ เหมือนวิหำร    อำคำรห้องมั่นคง 
 11. นำยสุรเชษฐ ขอนทอง    อำคำรห้องมั่นคง 
 12. นำยเจษฎำกร ใจแสน    อำคำรห้องมัน่คง  
 13. นำยศำศวัต ธรรมบุตร    อำคำรห้องมั่นคง 
 ๑4. นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว    อำคำรห้องมั่นคง 
 ๑5. นำยอภิชำติ โตยิ่ง     อำคำรห้องมั่นคง 
 16. นำยสุริยำ คชฤทธิ์     อำคำรห้องมั่นคง 
 17. นำงสำวจีรวรรณ สุขมำก   อำคำรห้องมั่นคง 
 18. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ศุภวัฒน์ วิสิฐศิริกุล  อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ 1 
 ๑9. นำงสำวผดุงพร พันธ์พืช    อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ 2 
 20. นำงสำวกนกกร ทองค ำ    อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ 3 
 

/21. นำงสำวชุลีพร..... 
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 21. นำงสำวชุลีพร แสงสุวรรณ์   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ 4 
 22. นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์   อำคำรห้องมั่นคงและดูแลสนำมสอบ 5 
 23. นำยวรวฒุิ ดำรำพัฒน์    อำคำรห้องมั่นคง 
 24. นำยวิรุฬห์ศักดิ์ ชัยรินทร์    อำคำรห้องมั่นคง 
 25. นำยหัสดิน บ้ำนนำไพสิฐ    อำคำรห้องมั่นคง 
 26. นำงสำวพรทิพย์ แซ่ฟุ้ง    อำคำรห้องมั่นคง 
 27. นำงสำวพัชรำวรรณ เกิดพันธ์   อำคำรห้องมั่นคง 
 28. นำยจิรศักดิ์ สิงหบุตร    อำคำรห้องมั่นคง 
 29. นำงสำวมุธิตำ พลภักดี    อำคำรห้องมั่นคง 
 30. นำงสำวอนันตพร อรุณฉำย   อำคำรห้องมั่นคง 
 31. นำยนรำวิชญ์ รอดวงษ์    อำคำรห้องมั่นคง 
 32. นำยวิษณุ ป้องศรี    อำคำรห้องมัน่คง 
 33. นำยชัยเดช ขัตติยะ    อำคำรห้องมั่นคง 

 3. กรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นำงสำวนฤมล ส่งต่ำย 

 2. นำงสำวปรำงค์ทิพย์ น้ ำเงินสกุลณี 
 3. นำงสำวอุมำพร ขุนพิลึก 
 4. นำงสำวปรำจิน ไกรทอง 
 5. นำงสำวศิริรัตน์ ชิตสุระ 
 6. นำงสำวเรณู ใจหงิม 
 7. นำงสำวภัสสร ดำรำน้อย 
 8. นำงสำวศิริกัญญำ เจนเขตกิจ 
 9. นำยภิญญำพัชญ์ แฉล้มฉัตร 
 10. นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล 
 11. นำงสำวกนิษฐำ กิ่งกังวำลย์ 
 13. นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ 
 14. นำยรัฐศำสตร์ แก้วเอ่ียม 
 15. นำงสำวอัญชลี จันทะเสน 
 16. นำงสำวชุติกำญจน์ พวงทอง 
 17. นำงสำวกำญจนำ ทรัพย์ประเสริฐ 
 18. นำงสำวปนัดดำ สมใส 

 4. กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ ประภัสสร  
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี  
 3. อำจำรย์ ดร.พิมพ์นำรำ บรรจง    
 4. นำงวรรณภำ สุวรรณพงษ์    
 5. นำยสมศักดิ์ พูนใจสม     
 6. นำยวุฒิชัย ตรุษลักษณ์ 

/5. กรรมกำร..... 
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 5. กรรมการฝ่ายรับ-ส่งข้อสอบ ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 1. รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ 
 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นรุตม์ บุตรพลอย 
 ๔. อำจำรย์ ดร.สุรเชษฐ์ ตุ้มมี 

 6. กรรมการฝ่ายพยาบาลและประจ าจุดคัดกรองประจ าอาคาร 
 ๑. อำจำรย์รำตรี โพธิ์ระวัช 
 2. นำงสำวปรำณี แผนดี 
 3. นำงสำวศิริพร เงินทอง 
 4. นักศึกษำโปรแกรมวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

 7. กรรมการฝ่ายยานพาหนะ 
 ๑. นำงมะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด 
 2. นำยอภิชำติ โตยิ่ง 
 3. ชวนเจริญ ดำรำน้อย  
 4. นำยชัยพร กุลฉิม  
 5. นำยศรำม เด็ดเดี่ยว  
 6. นำยนิพน ชัยชุ่ม  
 7. นำยณัฐเดช แสงจันทร์  
 8. นำยบัณฑิต พรมร้ำย  
 9. นำยสัมพันธ์ ชัยชุ่ม 

 8. กรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความเรียบร้อย 
 1. นำงสำวกชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ   
 2. อำจำรย์พัตรำ ค ำสีหำ 
 3. นำยณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 
 4. นำยชัยรัตน์ ศรีวงค์รำช 
 5. นำยวทัญญ สังค์ค ำ 
 6. นำยทศพร ศีลอวยพร 
 7. นำยสุทิวัส ฟื้นตน 
 8. นักศึกษำวิชำกำรทหำร 
 9. ดำบต ำรวจมำโนช อิ่มสุขศรี 
 10. พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย 

9. กรรมการฝ่ายไฟฟ้า 
 1. นำงสำวบวรลักษณ์ แสงกล้ำ 
 2. นำยมนตรี ประชุม 
 3. นำยจตุรงค์ สีม่วง 
 4. นำยสุวิทย์ เหล่ำส ี
 5. นำยสุทธีรักษ์ ข ำทอง 

/6. นำยสุพรรณ..... 
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 6. นำยสุพรรณ แจงทอง 
 7. นำยธำนินทร์ มณีเขียว 

 10. กรรมการฝ่ายสวัสดิการ 
  1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำลี ตระกูล 
  2. อำจำรย์สุภำภรณ์ หมั่นหำ 
  3. นำยขวัญ พิกุลทอง 
  4. นำงรุ่งทิพย์ แสงสว่ำง 
  5. นำงสำวกำญจนำ สุริยะธรรม 
  6. นำยบดินทร์ สังวรินทะ 
  7. นำงจำรุวรรณ อุดม 
  8. นำยเฉลิมศักดิ์ ห้วยหงษท์อง 
  9. นำงสำวสุนิสำ ตีอินทอง  
  10. นำงสำวกำญจนำ สุริยะธรรม 
  11. นำงสำวสุรภีรณ์ ถมอินทร์ 
  12. นำยธีรพงษ์ ใจสิน 
  14. นำงสำวกฤตยำ พลเก่ง 
  15. นำงสำวชำมำณัฎฐ์ ธงชัย 
  16. นำงสำวกรกนก ยืนยั่ง 
  17. นำงสำวลดำวัลย ์ลันดำ 
  18. นำงสำวฐปนัท ยะสินธ ์
  19. นำยจิรวัฒน์ ขันทอง 
  20. นำยทักษิณ มะยมทิน 
  21. นำงสำวศิรภัสสร พรมบุตร 

 11. กรรมการฝ่ายจัดสนามสอบ 
 1. อำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร 14 ) จ ำนวน 12 ห้อง 1,230 ที่นั่ง 
 นำงศรันย์ภัทร ดีจันจ้อย  
 นำงสวรรยำ เริศรัมย์   
 นำงสุทิน ค ำเคน   
 นำงศิริขวัญ หลวงยศ   
 นำงบังอร ทองมี   
 นำงวรรณรัตน์ จิตรตรง 
 นำยธนำกร คงคำวำรี 
 นำยไพทูร คะตะอินทร์ 
 นำยนิมนต์ โชหนู 
 นำยสุธี ขุนพิลึก 
 2. อำคำร 12 จ ำนวน 13 หอ้ง 1,006 ที่นั่ง 
 นำงจ ำลอง ชมภูผล   
 นำงดวงรัตน์ มำขุนทด  

/นำงกญัญำพร.... 
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 นำงกัญญำพร กุลฉิม 
 นำงมะลิ กุลฉิม  
 นำงน้ ำทิพย์ ใจแสน 
 3. อำคำรคณะครุศำสตร์ (อำคำร 46) จ ำนวน 12 ห้อง 710 ที่นั่ง 
 นำงวำสนำ มณีสัย   
 จ่ำเอกรักไทย ทรัพย์เฉลิม   
 นำงสำวปุยุรฉัตร บุษรำภรณ์  
 นำงสำวกนกวรรณ เมฆช่วง 
 นำงสุดใจ ป้อมภำ 
 นำยมำโนช บูชำบุญ 
 นำงสำววันเพ็ญ พยัคศิริ 
 4. อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ (อำคำร 38) จ ำนวน 13 ห้อง 620 ที่นั่ง 

 นำงสุมำพร  จั่นศรี       
 นำยจิรพงษ์  เทียนแขก     
 นำงพรวิลัย  วัฒนศิริ     
 นำยอิสรำวัชร  เฟื่องอ่ิม     
 นำงรุ่งทิวำ  เหมืองอ๋อง     
 นำยตั้ม  ค ำพ่วง      
 นำยเมตตรัย  ตะติยะ     
 นำงสำวรุ่งทิวำ  ฉัตรชัยสุริยำ    
 นำงสำวจิตรำภรณ์  ขำวจุ้ย  
 นำงสำวรัตติญำภรณ์  รอดตะเภำ      
 นำงขนิษฐำ  ศิริรัตน์     
 นำยชำญยุทธ  ชูแผ้ว     
 นำงสำวชลอ ข ำมำ     
 นำงจันทร์ดี หอมมำ   
 นำงสำวนิภำพรรณ ใจฟู   
 นำงสำวสุภำพร ทองอยู่  
 นำงยุพำ เสือสูงเนิน 

 5. อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ จ ำนวน 17 ห้อง 1,383 ที่นั่ง 
  นำยนรำ โพธิ์ไกล 
  นำยสุวิทย์ อั๋นดอนกลอย 
  นำยวันชัย ส ำลีด ี
  นำยสุดเขตต์ รัฐพรไพบูลย์ 
  นำยคมสันต์ ฉวีพัฒน์ 
  นำยสมศักดิ์ วันเชื้อ 
  นำยสุพจน์ พุ่มศรี 
  นำยสมชำย ศิริไพบูลย์ 

/นำยหอมกรุ่น..... 
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  นำยสุชำติ กุลฉิม 
  นำยดุสิทธิ์ ฉลอมพงษ์ 
  นำยหอมกรุ่น แจ่มปำแดง 
  นำยนรินทร์ สุวรรณ 
  นำงเอ้ือง เกี๊ยวสันเทียะ   
 นำงวันเพ็ญ ยวงแก้ว  
 6. อำคำรเรียนอเนกประสงค์ (SAC) จ ำนวน 10 ห้อง 504 ที่นั่ง 

 นำงสำวอรอนงค์ บ ำรุงอักษร  
 นำงดอกอ้อ สุกใส   
 นำงสำวมะลิลำ อำจกล้ำ   
 นำงสำวธนพร อนันต์ศิริ   
 นำงสำวมำริสำ โกทัน   
 นำงเสวย เหลี่ยมไทย   
 นำงสำวอัศนีย์  แผนดี  

 7. อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร จ ำนวน 17 ห้อง 1,228 ที่นั่ง 
นางมัทรี ขาวจุ้ย  
นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง  
นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  
นางสาวนัฐรินทร์ พิชิตปัญญา  
นายอมร วรรณารักษ์  
นายวชิรวิทย์ กรรณิกา  
นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ  
นางสาววรวลัญช์ คงเกิด  
นางสาวสุพัชรี ท้ายนาวา  
นายณัฐพล วรรณ์สุทธะ  

 นำงอัมพร อ่ึงน่วม   
 นำงสำววิลำวัณย์ ทองอยู่  
 นำงสำวสุรีพรย์ ไกรศิริ   
 นำงอรสำ อ่อนค ำ   
 นำงมำลัย รัฐพรไพบูลย์ 
 นำยบุญเกื้อ คงคะดี 
 นำงวันเพ็ญ หล่อทอง 
 นำงสำวสังวำล โยธำนัน 
 นำงสำวสุภำพ ทองจิตติ 
 นำงสำวชณนภำ สิงห์ว ี
 8. อำคำร 2 จ ำนวน 10 ห้อง 455 ที่นั่ง 
 นำงแน่งน้อย อินทร์จันทร์   
 นำยแทน ค ำประพันธ์   
 นำงสำวโสภำ อินแนม 

/นำงสำวอังกำบ.... 



12 
 
 นำงสำวอังกำบ คงคะดี 
 9. อำคำร 3 จ ำนวน 7 ห้อง 294 ที่นั่ง 
 นำยถนอม ใจฟู    
 นำงรัชดำ เกษำพร   
 นำงทองย้อย ปำนจีน  
    10. อำคำรน้ ำเพชร จ ำนวน 2 ห้อง 120 ที่นั่ง 

นำงละมูล สุขส ำรำญ 
นำงสำวอมรรัตน์ แก้วใส 

   11. อำคำรภูมิภำค จ ำนวน 1 หอ้ง 80 ที่นั่ง 
   นำงสำวจีรวรรณ ผึ่งบำงแก้ว 
 นำยเสน่ห์ ก้อล่อ 

นำยเสนอ ก้อล่อ 
   12. อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (อำคำร 48) จ ำนวน 12 ห้อง 598 ที่นั่ง 

นำยอนุชิต อ่อนเกษ   
 นำงสำวนงนุช ดวงอ่อน 
 นำยประทีป เพ็ญแจ้ง 
 นำยกฤษณะ จันทร 
 นำยธำดำ พรมทับ 
 นำยเรืองฤทธิ์ ครุฑรอด 
 นำงสำวกัญญำรัตน์ ศรีณรงค์ 
 นำงสำวหนึ่งฤทัย จักรศรี 

  นำงสำวยุพิน ค ำมูล 
  นำยสินธพ ทำดี 
  นำงอัมพร มหึมำ 
 นำยฝน ค ำตั้งหน้ำ 
 นำงสำวสมสกุล สมจิตร 
 นำงสำวรุ่งนภำ จันทร์น้อม  

  13. อำคำรคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม (อำคำร 18) จ ำนวน 2 ห้อง 136 ที่นั่ง 
 นำงสำวสุติมำ นครเขต 
 นำงสำวโสภำ ด ำเนิน   
 นำงอำรุญ โจ้กุล   

  14. หอประชุมรัตนอำภำ จ ำนวน 5 ห้อง 400 ที่นั่ง 
 นำงสำวศรีนวล แยบกสิกิจ 

 นำงสมนึก เพ็ญฉำย 

 นำยพีรพงศ์ ห้อยแดง 
 นำยโชคชัย สุวิบัว 

 นำยสมหมำย เกศำพร 
 

/15. อำคำร..... 
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  15. อำคำรกำรจัดกำรโลจิสติกส์ จ ำนวน 4 ห้อง 308 ที่นั่ง 
 นำงหนึ่งฤทัย สุวรรณ 

 นำยชำญชัย กำญจนจันทร์  
 นำงสำววำณี ทิมทอง 

  16. กำรศึกษำพิเศษ จ ำนวน 3 ห้อง 210 ที่นั่ง 
 นำงสุณีย์ ทับมนเทียน 

 นำยนก กระต่ำยทอง  

  17. อำคำรวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (เก่ำ) จ ำนวน 2 ห้อง 316 ที่นั่ง 
 นำงสำววิกำนดำ กิ่งวัน   

 นำงสำวสุกัญญำ ทองค ำ    

 นำงสำวสำยทอง เสือสูงเนิน  

 นำงสำวสุภำวดี พุทธศรี  

 นำงสำวอทิตยำ ยิ้มพระ  

  18. อำคำรคณะพยำบำลศำสตร์ จ ำนวน 4 ห้อง 200 ที่นั่ง 
 นำงนิรินทร์ จันที 
 นำยมนัส หล่อทอง 
 นำยสัญญำ กลิ่นเรณู 
 นำงสมปอง เคียนสันเทียะ 
  19. อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 ห้อง 220 ที่นั่ง 

 นำยอนันต์ บุญส่ง  
 นำงส ำพรรณ สุดใจ  
 นำงระเอียด พิโยค  
 นำงจันเหรียน ทองอยู่  
 นำงสำวน้ ำฝน ปิ่นโรจน ์

   20. อำคำรห้องมั่นคง (อำคำรวิเทศสัมพันธ์และกิจกำรอำเซียน) 
 นำงชนก จิตรตรง  

 21. กรรมกำรฝ่ำยประปำ 

 นำยเสน่ห์ สุกสด  

 นำยสมศักดิ์ พวงใส 

 นำยสุฤทธิ์ ต๊ะใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /12. กรรมกำรคุมสอบ..... 



14 
 
 12. กรรมการฝ่ายคุมสอบ 

ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 
1 14301 อำคำรเรยีนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 
 
  
  
  
  
  
  
  

3 180 นายอนุพงศ์ รุ่งน้อย หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสุววรรณี โพเทพ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวปำจรีย์ เงินรุ่ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวโสรยำ สมภักด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวรำตรี พลไกร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำยวันธนะพล หมั่นหำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงขนิษฐำ ศิริรัตน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำยอมร วรรณำรักษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงมัทรี ขำวจุ้ย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

2 14501 อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 
  
  
  
  

5 100 นางคนึงนิตย์ เพรียวพานิช หัวหน้าห้องสอบ 
  

      
นำงสำวนัฐรินทร์  
พิชิตปัญญำ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวนิตยำ พิชิตปัญญำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

      
ว่ำท่ีร้อยตรี ธีศิษฏ์  
กระต่ำยทอง 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวมลธยำ นันทวัฒน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
3 14502  อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 
  
  

5 80 ดร.ขวัญชัย ขัวนา หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสำวศุภนิดำ จอมทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวชรินรัตน์ บญุมำก เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวชญำนันท ์กำฬภักด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

4 14503 อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 

5 150 นางสาวชลธิชา จับคล้าย หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสำววีรวรรณ ชอบธรรม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวพรวิมล ปำนสุด เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวศิริประภำ วงค์ครี ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงเพ็ญศรี ทองนวม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวฐิติรตัน์ เพชรทูล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวศิรลิักษณ์ เพชรทูล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องสอบที่.... 
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ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

5 14601 
 

อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 

6 
 

100 
 

นางสาวเพ็ญพโยม  
เชยสมบัติ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวสุนสิำ เทียนทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวศิรลิักษณ์ ขำวจุ้ย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำยวีระ วัดพ่วงแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวสุวลยั อินทรรัตน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
6 14602 อำคำรเรยีนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 
6 80 ดร.กนกพร ไพศาลสุจารกีุล หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงจันที รู้รอบด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวนิสรำ สิงห์ทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวปวีณำ รักชำติพำณิช เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
7 14603 

 
อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 

6 
 

100 
 

นางสาวจิราพร  
ภูวรัตนาวิวธิ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวปนัดดำ พุทธรตัน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

  
  

    
นำงสำวภัทรพร  
ฐิติชญำสภุำกร 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงมำรำตรี ก๋ำวงค์วิน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงขวัญดำว จงจอหอ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
8 14604 อำคำรเรยีนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 
6 80 นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวสำยใจ ปรำบนอก เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวอนัญชนำ นินสว่ำง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวทิพย์วิมล ทองอนันต ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
9 14701  อำคำรเรียนรวมและ

อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 
  
  
  

7 100 นางสาวโอกามา จ่าแกะ หัวหน้าห้องสอบ 
        จ่ำโทวิทยำธร โคยำมำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวพรปวีณ์ จ๋องบุญ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวอุษำ ชศักดิ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำยปิยะพงษ ์มั่นคง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

10 14702 
 

อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 

7 
 

80 
 

นางสาวประภัสสรา  
ห่อทอง 

หัวหน้าห้องสอบ 

  
  

  
    

ว่ำท่ีร้อยตรีปรินทร  
ปรมปณต 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวสุมติตำ จั่นศร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

  
  

    
นำงสำวเบญจพร  
บุญยะโรจน ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 
 
 
 
 

/ห้องสอบที่.... 
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ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

11 14703 อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 

7 100 นายวัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสุชำดำ ธนพันธ์สมบรูณ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำยศรณัย์ภัทร สุตวรำกร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

      
นำงสำวศรณัย์รัชต์  
สมัครธญัญกิจ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวฐิติพัชร ภู่สงค ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
12 14704 

 
อำคำรเรยีนรวมและ
อ ำนวยกำร(อำคำร 14) 

7 
 

80 
 

นางสาวประพัสสร  
บัวเผ่ือน 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงชลิดำ เทียนชัย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวอำรี มำลำกรอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำยธนำอนันต์ ค ำชู เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

13 12102 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12) 

1 42 ผศ.ดร.เพ็ญศรี จันทร์อินทร์ หัวหน้าห้องสอบ 
  

      
นำงสำวอำรีวรรณ  
มิตสันเทียะ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

14 12201 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
  
  
  
  

2 130 รศ.ดร.เพชรา บุดสีทา หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสมทรง สถิตย์อยู ่ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวน้ ำอ้อย คงผ่อง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวอภิชญำ อินสมพันธุ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงณัฐชำ ทองคุ้ม เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
        นำงสำวพิมพ์พิชชำ จันโสดำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

15 12203 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  

2 42 ผศ.วสุนธรา รตโนภาส หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสำวนริศรำ ดวงจันทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

16 12204 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12) 
  
  

2 60 นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงจันทร์ธิภำ เรืองรุ่ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำยสุดใจ เจริญพรชัย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

17 12205 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
 
  

2 60 ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำววิจิตตรำ ปำนด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงเนตรนภำ ทุมอำริยะ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

18 12301 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
  
  
  
  

3 130 นางสาวิตรี พรหมรักษา หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวจรินทร ศภุดิษฐ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวจริยำ เกตุเจริญผล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวศิริวรรณ หล ำเทียน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงอำภำณี วรินทรเวช เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงทรำยรุ้ง จงรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
/ห้องสอบที่.... 



17 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

19 12303 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  

3 42 นายศรวัส ศิริ หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงเสำวนีย ์ทองรักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

20 12304 
 

อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12) 

3 
 

60 
 

อาจารย์พรสุวรรณ  
จารุพันธุ์ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวบัณพร ศรีพล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวพรรณทิอร ร่วมสุข เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

21 12305 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
  

3 60 นางสาววณิชชา คันธสร หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวสรญัญำ เรือนมลู เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวสุธิดำ จันทะดวง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

22 12401 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
  
  
  
  

4 130 อาจารย์ธงเทพ ชูสงฆ ์ หัวหน้าห้องสอบ 

        นำยอภิมุข โรจน์นวกร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงยุพำวรรณ ชำญเชำว ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวสุภำณี อุดมเกต ุ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำยเฉลมิพล สมจิตร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

      
นำงสำวทิพย์พรัตน์  
อุทัยทิพย์ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

23 12404 
 

อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12) 

4 
 

60 
 

นางสาวมาลัยรัตน์  
คณิตชยานันท์ บอยซ์ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวเขมจริำ คงอรุณ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำยนพดล มังคละครี ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

24 12405 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
  

4 60 นางศวิตา ผาบจันตา หัวหน้าห้องสอบ 

        นำยเฉลมิพันธ์ ญำณรังษี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวพจนีย์ ฉวีพัฒน์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

25 12501 อำคำรเรยีนรวม 
(อำคำร 12)  
  
  
  
  

5 130 นายมาณพ ต้นเคน หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงฐิติชยำ บุญรุ่ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวนฤมล เต็มเปยีง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำววำทินี อินสมพันธ์ุ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำยธวัชชัย รำบบ ำเพิง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำยปภำวิน กมลวรำงกูร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 

 
 
 
 
 

/ห้องสอบที่..... 
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ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

26 ห้องประชุม  
คุรุร่มสัก 1 

  
  
  
  
  
  
  
  

อำคำรคณะครศุำสตร์   
  
  
  
  
  

3 180 นายเศวต สมนักพงษ์ หัวหน้าห้องสอบ 
  

    
นำงสำวสุนันท์  
แหวนประดับ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวสุพัตรำ จันทร์ด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  
    

นำงสำวภิญญำพัชญ์  
รัศมีจันทร ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยมงคล โพธิมวง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวสุพัตรำ แสนเปำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวอิงฟ้ำ ศรีโยธำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยนิรันดร์ เสือน่ิม เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 

      นำงสำวธัญญำรัตน์ ยำยอด เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

27 46409 อำคำรคณะครศุำสตร์  4 42 ผศ.ดร.อภิชาติ บวบขม หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวสุมัจฉำ สุวิสุทธิ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
28 46410 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 4 42 นางสาวนงลักษณ์ จิ๋วจู หัวหน้าห้องสอบ 
          นำงสำวปำริชำติ เกดิม ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

29 46411 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 4 42 น.ส.อนันธิตรา ดอนบันเทา หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวสุธีรำ เกียรติทว ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

30 46412 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 4 42 ดร.เอกวินิต พรหมรักษา หัวหน้าห้องสอบ 

          นำยธีรำทร รตันะ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

31 46413 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 4 42 นางมณีรัตน์ พูลศรี หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวศริญญำ วรรณำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

32 46504 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 5 42 นายประวิทย์ หุ่นเท่ียง หัวหน้าห้องสอบ 

  
  

  
    

นำงสำวพิมพ์พิมล  
มูลประเสริฐ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

33 46505 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 5 42 นางสาวศิริลักษณ์ บุญเกต ุ หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวศิรินยำ อำรีสง่ำกุล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

34 46506 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 5 110 นางวิลาวรรณ ยิ้มศิลป์ หัวหน้าห้องสอบ 
          นำยวงศกร แก้วเครือค ำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวพชรภัทร แว่นตำด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวกรีฑำพร จติรชนะ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

  
  

    
ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงวรินทร์  
ค ำหล่อ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

35 46603 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 6 42 นางณัฐวดี พรหมเจียม หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวสกำวเดือน ม่วงอยู ่ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
36 46604 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 6 42 นางสาวรจเรข โตพิทักษ ์ หัวหน้าห้องสอบ 
          นำงสำวอินทุอร มำกเอี่ยม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

/ห้องสอบที่..... 
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ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

37 46605 อำคำรคณะครศุำสตร ์ 6 42 นายชะอ้อน สถิตย์อยู่ หัวหน้าห้องสอบ 
          นำงสำวอัมรำ บุญม ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

38 ห้องประชุม
พิกุล 

  
  
  

อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์
  
  
  

1 80 ดร.รัษฎากร วินิจกลุ หัวหน้าห้องสอบ 
  

    
นำงสำวกนกนำฏ  
อึ่งศรีครำม 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวอัมพวัน พุดเหียง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยทรงวุฒิ จิตต์ประจง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

39 38402 
 

อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร์  

4 
 

42 
 

นางสาวจิตราภรณ์  
สัณฐิติเมธา 

หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวชุติมำ เชือ้กสิกรรม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
40 38501 อำคำร 

คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร์  

5 48 นายสุรัช อุ่นนันกาศ หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวสิริพัชร เฟื่องอิ่ม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

41 38502 อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์
  

5 48 นางจันทร์จิรา ผิวผ่อง หัวหน้าห้องสอบ 

  
      

นำงสำวสิริพร เข็มเพ็ชรโต เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

42 38503 
 

อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร์  

5 
 

42 
 

ว่าที่ร้อยตรีอวยชัย  
พงษ์อุดม 

หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวรัตนำวลี ด้วงปันตำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
43 38504 อำคำร 

คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร์  

5 42 นายเขตรัฐ ต๋าค า หัวหน้าห้องสอบ 
        นำยวรวิทย์ บุญญำวิจิตร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

44 38505 อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร์   

5 60 นางสาวพวงเพชร จั่นศร ี หัวหน้าห้องสอบ 

        นำยโสภณ แสงอะโณ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวฉัตรธดิำ เสือจ ู เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

45 38601 อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

6 42 นายเกียรติศักด์ิ พัดวี หัวหน้าห้องสอบ 

        นำยปิยณัฐ สำระถี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

46 38602 อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

6 42 นายณัฐวัฒน์ ชัยมงคล หัวหน้าห้องสอบ 

  
  

นำงปัทมำ สรรพำนิช เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

47 38603 
 

อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

6 
 

42 
 

นางสาวจินดาลักษณ ์ 
โคตะการ 

หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวนภำพร ปิ่นมณ ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

48 ห้องอัจฉริยะ 
 

อำคำร 
คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

6 
 

36 
 

นางสาวม่านทอง  
เจตเขตกิจ 

หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวภำนุมำศ กุนะค ำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
49 38605 อำคำร 

คณะมนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

6 42 นางสาวดวงหทัย ใจเท่ียง หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสำวรพีพร ทองสุพรรณ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

/ห้องสอบที่.... 
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ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

50 38606 อำคำรคณะ
มนุษยศำสตร ์
และสังคมศำสตร ์

6 54 นางสาวบุรีรัตน์ สือพัฒธิมา หัวหน้าห้องสอบ 
        นำยจิรำยุ เถำว์โท เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำยศุภกิจ บ ำรุงศร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

51 ห้องกำซะลอง อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 2 100 นายยุทธศักดิ์ สังเกตุ หัวหน้าห้องสอบ 
          นำงชนิกำพร ทองเดช เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวณัฏฐำ สีกล่อม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวนิติพร แก่งศิร ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวชุลีกร เมืองแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
52 ห้องทองกวำว อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ

  
  
  
  
  

2 117 นายสมโภชน์ แก้วเทียน หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวหทัยชนก สุรินรัตน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

      
นำงสำวพันธุ์ทิวำ  
จุฬำลักษณส์ิร ิ

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำยธวัชชัย กวินสินทรัพย์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงธัญญำรตัน์ บดีรัฐ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  
      

นำงสำววรำลักษณ์ 
บรรดำศักดิ ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

53 ห้องลีลำวดี 1 อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 2 78 นายนพพล วิบูลวงค์ หัวหน้าห้องสอบ 
          นำงสำวสุนันทำ ใจพันธ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวน้ ำผึ้ง เซ็นกลำง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวนุชบำ จูมำศ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

54 
 
 
 
 
  

ห้องลีลำวดี 2 
 
 
 
 

 

อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ  
  
  

2 78 นายสุเมธ ทับประดิษฐ ์ หัวหน้าห้องสอบ 

 
นำงสำวพิมพ์ประกำย  
บุญประเสริฐ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  
นำงสำวสุทธิศำ  
สมัครเขตกำรณ ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  นำงสำวสุจติรำ ดีศริ ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
55 ห้องลีลำวดี 3 อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 2 78 นางสาวณิชาภา สมพร หัวหน้าห้องสอบ 

          นำยเอกอดุลย์ พิมพำทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวสุรตันำ มะโดด เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงภำณี พิมพำทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

56 ห้องลีลำวดี 4 
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ
  
  

2 
  
  
  

80 นายธีระพัฒน์ ช้อยนิยม หัวหน้าห้องสอบ 

    นำงสำวศิรินภำ วรคง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
    นำงสำววรินทร โพธิ์ทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    นำงสำวศศิวิมล ศรีนวล เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 

 
/ห้องสอบที่..... 



21 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

57 ห้องลีลำวดี 5 อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 2 52 นายวีรภัทร ภักดีพงษ ์ หัวหน้าห้องสอบ 

          นำยชวรัฐ สุทธะมสุิก เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวอังสนำ วิทิต เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

58 
  
  
  

ห้องรำชพฤกษ์ 
1 
  
  
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ  
  

3 80 นางสาวณัฏฐณิชา มีศร ี หัวหน้าห้องสอบ 
    นำยขรรคชัย บญุจ้อย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    นำงสำวพัทธนันท์ เดชมัด เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    นำงสำวน้ ำผึ้ง เอียงสันต ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

59 ห้องรำชพฤกษ์ 
2 
  
  
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 3 80 นางศิวพร ทิมาสาร หัวหน้าห้องสอบ 
        นำงสำววนัชพร ภิญโญ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวสุพรรษำ อินจันทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงอรุณรตัน์ มำลีน้อย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

60 ห้องรำชพฤกษ์ 
3 

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ
 

3 
 

80 
 

นางสาวฉวีวรรณ  
เหล่าเขตกิจ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวมำลินี ชูช่ืน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำยสุริชัย กอบธัญกิจ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวสุภำพร ฉำยวงษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

61 ห้องรำชพฤกษ์ 
3 

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ
 

3 
 

80 
 

นางสาวณิชนันทน์  
ราษฎร์สุดใจ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวกนกวรรณ เจรญิอึ๊ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวอุทัยวรรณ เป็กทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำยนรำกร ก้อนจันทรเ์ทศ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

62 ห้องรำชพฤกษ์ 
5 

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ
 

3 
 

80 
 

นางสาวปฏิชญา  
ปะตังทะสา 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำยศุภณัฐ ยศหลำ้ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำยปฏิกรณ์ ก้อนวิมล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำววิไลลักษณ์ มำตำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
63 ห้องรำชพฤกษ์ 

6 
  
  
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชติ  3 80 ดร.อภิเชษฐ จันทนา หัวหน้าห้องสอบ 

    นำงดำรัตน์ ดวงตำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    นำงสำวศุภสิรำ แพรแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    นำงสำวสุนิตำ แก่นสำร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

64 ห้องรำชพฤกษ์ 
7 
  
  
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 3 80 นางสาวพรเพ็ญ ชูทุ่ม หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำววรกมล อยู่สุภำพ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวมณฑำทิพย์ เก็กง้วน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวแสงอรณุ รุ้งกระดี ่ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

/ห้องสอบที่..... 



22 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

65 ห้องรำชพฤกษ์ 
7 

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ
 

3 
 

80 
 

นางสาวจันทร์จิรา  
ทองหล่อ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวเพียงพิศ บรรจงจติต ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวสุดำรัตน์ มำอ่อน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำยสิรวิชญ์ เงินทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

66 ห้องรำชพฤกษ์ 
7 
  
  
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 3 80 นางสาวมนต์นิภา ค าพุฒ หัวหน้าห้องสอบ 

        นำยอรรถพล พลูศร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวณัฐวรรณ ทองมั่ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  
  

    
นำงสำวพรอุมำ  
เพียรธัญญกิจ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

67 ห้องรำชพฤกษ์ 
7 
  
  
  

อำคำรทีปังกรรัศมีโชต ิ 3 80 นางสาวสมมาท ศรชัย หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำววันนลี สุวรรณทัพ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำววำรินทร์ โคสอน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

  
    

นำงสำวกำญจนำพร  
นิธิกรโกศล 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

68 ห้องประชุม  
ช้ัน 2 

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

2 60 นางสาวสุธามาฏ จ าปา หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวนันทวดี แก้ววิเชียร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยสุพจน์ ยำด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

69 47305 
  

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 36 นางสาวปวีณา รักพ่วง หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงภักดี สุวรรณโคตร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

70 47306 อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  
  

3 36 นางส าราญ หมื่นไกร หัวหน้าห้องสอบ 

        นำงสำวพิมพ์รพัส ทุ้ยแป เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

71 47307 อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 36 นายสมชาย จันทัน หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงสุรีรตัน์ กันชำต ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

72 47308 
  

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 36 นายบรรจง เพ่งพิศ หัวหน้าห้องสอบ 
      นำยอธิษฐ์ กันชำติ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

73 47309 
  

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  
  

3 36 นางสาวสุภาลักษณ์ ศรีเพ็ง หัวหน้าห้องสอบ 
  

    
นำงสำวพรวิไล  
สำมงำมเหล็ก 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

74 47310 
  

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 36 นายเมืองดี สมจิโน หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงเรณู โพธิ์จันทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

75 47311 
  

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 36 นางสาวพรรณ พลาพล หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงสำวกำญจนำ สำยทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 

/ห้องสอบที่..... 
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ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

76 47312 อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  

3 36 นายนรงค์ สุ่มสาย หัวหน้าห้องสอบ 

  
    

นำงสำวนฤมล  
นภำพันธ์เสรีกุล 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

77 ห้องประชุม 
สุพรรณิกำ 

  
  
  
  
  
  
  

อำคำรเรยีน
เอนกประสงค์ (SAC)  
  
  
  
  
  
  

3 156 นางสาวกาญจนา อุดเถิน หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยธีรวิทย์ เนียมโภคะ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวชนม์ณภัทร ช้ำงนำม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวพัชริตำ ช่ำงทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวหทัยรัตน์ รุ่งประถม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยสถิตย์ วรรณสุข เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยอภิวิชญ์ เผ่ำฟ ู เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวณิชมนต์ ทองแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

78 ห้องภัตตำคำร 
  
  
  
  

อำคำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  
  
  
  

1 100 นายโยธิน สมภักดี หัวหน้าห้องสอบ 
  

    
ว่ำท่ีร้อยตรีหญิงภัศรำวรรณ 
ชุมเสน 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงนภัสนันท์ ณัฐฐำกิตติคณุ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวธนัชพร ศรีสุบิน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวสุทธิดำ ผดำวลัย ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

79 ห้องประชุม 1 
  
  
  
  
  
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 
  
  
  
  
  

1 126 นางจีราภรณ์ มีขันหมาก หัวหน้าห้องสอบ 
      นำยนวมินทร์ อินต๊ะวงค ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำววริศรำ พึ่งไชย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวแก้วสุดำ เทีย่งวัน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยวัชรำ สุบรรณครุธ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    
 

นำงเสำวนีย ์ตำค ำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

80 11202 
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร  

2 42 นางสาวพรวิสุทธิ์ อ่อนน่วม หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยชลันธร คงอินทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
81 11203 

  
อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร  

2 42 นางสาวจิตรา พันพิพัฒน์ หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงจิดำภำ คงอรณุ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

82 11204 
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

2 42 นางจุฑารัตน์ พรเวียง หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวจุฑำมำศ สิงห์ตะ๊นะ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

83 11301  
  

อำคำร 
คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  
  

3 84 นางกรรณิการ์ เพ็ชรครฑุ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวนพรัตน์ บุญมำตดิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำววีรยำ บุษชะบำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยวิษณุ อินสอำดพล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

84 11302 
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

3 42 นางสาวพรพิหค พูนใจสม หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยวีระพงษ ์แสนมุข เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

/ห้องสอบที่..... 



24 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

85 11303 
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

3 42 นางฐิติมา เฟ่ืองฟุ้ง หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวจิดำภำ เล็กเส็ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
86 11401 

  
  
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 
  
  
  

4 84 นางเยาวพา ศิลมีสัตย์ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยจีรศักดิ์ อินต๊ะยศ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวณัชญ์ชนก แซ่โล้ว เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยชินกฤต ศรีนวล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

87 11402 อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

4 42 นางสาวศิริรัตน์ ศิริอางค์ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยณัฏฐชัย เหมือนอินทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

88 11403 
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

4 42 นางสาวอินทิรา สิงห์แก้ว หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยวรสันต์ ช่ืนชม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

89 11404 
 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

4 
 

42 
 

นายเมธารวินท์  
ถิ่นกาญจนกุล 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงฐปนัท ปัทมะเสว ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

90 11405 อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

4 42 นางวาสนา อินทะเรืองศร หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยธนพลธ ์เพชรวร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

91 11603 
  
  
  
  
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 
  
  
  
  

6 120 นางสาวกิ่งดาว กุลชา หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวฐิติรตัน์ ไชยวงค ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวสุภำพร แก้วนิคม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยเอนก บัวนำค เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงจิตรปฏมิำ มังคละคีร ี เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 
        นำงลัดดำวรรณ แก้วสำคร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

92 11701 
  
  
  

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 
  
  
  

7 84 นางสาวสายรุ้ง ค าเผือก หัวหน้าห้องสอบ 

  
    

นำงสำวกัญญำพัชญ์  
กัลพฤกษ ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  
    

นำงสำววรรณวิษำ  
กระต่ำยเทศ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวจิรำพร จันทร์ศิร ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

93 11801 
 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 
 

42 
 

นางสาวณัฐชนันท์พร  
ทิพมนต์ 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวขวัญใจ เยำวะพินท ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 

 
 
 

/ห้องสอบที่..... 



25 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

94 11802 
 

อำคำรคณะวิทยำกำร
จัดกำร 

8 
 

210 
 

นางสาวธัญญารัตน์ 
วิจารณ ์

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวสุวรรณี เลิกยำม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำยชัยกฤต ทองเพ็ชร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวสุทธิลักษณ์ ช่ืนชอบ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  

  
  

    
นำงสำวเนตรนภำ  
ผะอบนำค 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวปฐมกร วงค์เปี้ย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงกมลวรรณ เพ็งพำด เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวศลิษำ เสือด้วง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
          นำงสำวจินต์จุฑำ ล้วนผำลึก เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวอัมรินทร์ จีนเพชร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

95 2104 
 

อำคำรเรยีน 2 
 

1 
 

42 
 

นางสาวพัชราภรณ์ 
ฟุ่มเฟือย 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวเกศแก้ว อยู่กรัด เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

96 ห้องคุรุร่มสัก 1 
  
  
  

อำคำรเรยีน 2 
  
  

1 77 นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวจันทิมำ เงินทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวศิรลิักษณ์ ง่ำวจำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวสุดำลักษณ์ สุภำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

97 ห้องคุรุร่มสัก 2 อำคำรเรยีน 2 1 36 นางศิริพร มั่นเกษตรกิจ หัวหน้าห้องสอบ 
          นำยไพโรจน์ ไพรมำลำคีร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

98 2106 อำคำรเรยีน 2 1 30 นายนเรศ สดชื่น หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวชมพูนุท เจตะบตุร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

99 2204 
 

อำคำรเรยีน 2 
 

2 
 

60 
 

นางสาวอัฐพร  
คริสต์พระพร 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวสุชำดำ ใหญม่ำก เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวสถิภรณ์ แก้วเกต ุ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

100 2209 อำคำรเรยีน 2 2 42 นายไพโรจน์ ยิ่งคิด หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวเกษประภำ ชัยชนะ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

101 2301 อำคำรเรยีน 2 2 42 นางสาวจุฑามาศ เมฆ ี หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวนิสำภรณ์ เรืองศร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

102 2307 อำคำรเรยีน 2 2 42 นางสาวดาวใจ อยู่สุข หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงเรณู ชมอุต เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

103 2308 อำคำรเรยีน 2 3 42 นายไกรจักร ค าบุญเรือง หัวหน้าห้องสอบ 

          นำยนพเก้ำ วิรัชลำภ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
/ห้องสอบที่..... 



26 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

104 2 Com 3 อำคำรเรยีน 2 3 42 นางสาวสายชล ปัญทีโป หัวหน้าห้องสอบ 
          นำงสำวกัญญำ ชำวสำ้น เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

105 3105 อำคำรเรยีน 3 1 42 นายวิชัย พลับดี หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำววิจิตรำ กังวำล เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

106 3106 อำคำรเรยีน 3 1 42 นางสาวพรทิพย์ หงษ์อาลัย หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำววิภำดำ วุฒิเจริญ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

107 3107 อำคำรเรยีน 3 1 42 นายนพพร แจ่มหม้อ หัวหน้าห้องสอบ 

  
 

 
  

นำงสำวกุลจริำ ฤทธิ์เต็ม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
108 3109 อำคำรเรยีน 3 1 42 นางสาววิมล เกษแก้ว หัวหน้าห้องสอบ 

  
 

 
  

นำงสำวกันต์กมล ชะนะชัย เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

109 3207 
 

อำคำรเรยีน 3 
 

2 
 

42 
 

นาวสาวกรรณิการ์  
ทองดอนเปลี่ยน 

หัวหน้าห้องสอบ 

  
 

 
  

อ.กิตติณฏัฐ์ ศิรริัตน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

110 3208 อำคำรเรยีน 3 2 42 นางสุวิมล กาแก้ว หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวกฤติมำ วงษ์วัน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

111 3209 อำคำรเรยีน 3 2 42 นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา หัวหน้าห้องสอบ 

  
  

  
    

นำงสำวจันทินี  
ศิริวัฒนำโรจน ์

เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 

112 ห้อง 
เพชรน้ ำเอก 

  

อำคำรน้ ำเพชร 2 60 นางสาวเบนฤณ ชูภู่ หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงสำวจ ำนงค์ พูลอนันต ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำววรรทนำ พวงทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

113 ห้อง 
เพชรน้ ำหนึ่ง 

  
  

อำคำรน้ ำเพชร 
  
  

2 60 นายภูมิศักดิ ์คันธะชุมภ ู หัวหน้าห้องสอบ 
  

    
นำงสำวณัฐนันท์  
หยุมปัญญำ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยชัยเดช แสงทองฟ้ำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

114 หอศิลปะ 
ดุริยนำฏ 

อำคำรภูมภิำค 
 

1 
 

80 
 

นางสาวพัณณ์ชิตา  
จันทราภิรมย ์

หัวหน้าห้องสอบ 

  
  

  
    

นำงสำวจรรยวรรธน์  
พนมวำสน ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงวรรณลัย มหำสุวรรณ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวปรำณี ธัญญเจรญิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

115 48158 
 

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี
  

1 
 

60 
 

นางสาวสุพิศตรา  
มั่นเขตวิทย์ 

หัวหน้าห้องสอบ 

        นำยธีระพล กระรินทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

        นำงสำวชมณิชำ อยู่ด ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
/ห้องสอบที่..... 



27 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

116 48223 
 
  
  
  
  
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี
  
  
  
  
  

2 130 นางสุรีย์พร อิกเวโอโคโล หัวหน้าห้องสอบ 
      นำยเอนก ภัทรวิรยิะคณุ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยนิกูล ยิ้มศลิป ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงเสำวลักษณ์ สิงห์มณ ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวเรณู ค ำเลิศ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวศรัญญำ ศรดีำยุทธ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

117 48320 
 
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

3 36 นางสาวศิรประภา เพ็งศิร ิ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวศลิษำ มั่นศลิป ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

118 48324 
 
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

3 36 นางจิตราภรณ์ ดีจิ๋ว หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวหนึ่งฤทัย สุภำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

119 48325 
 
 

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

3 36 นางแสงจันทร์  
เชื้อเขตกรรม 

หัวหน้าห้องสอบ 

    นำยไพบูลย์ หุ่นรูปงำม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

120 48326 
 
 

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

3 36 นายณรงค์ ตระกูล หัวหน้าห้องสอบ 

    นำงสำวประไพ รำชสภุำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

121 48327 
 
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลยี  

3 36 นายสมนึก ศรีอนงค์ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวอำรยำ สระทองอ่อน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

122 48328 
 
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

3 36 นายศุภกร ศรีอาวุธ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำยนำที อินทรสูต เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

123 48433 
 
  
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี
  

4 60 นางสาวสุขสิริ อินจันทร ์ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวปัทมำพร หลั่งมำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวอภิญญำ ภักดโีต เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

124 48434 อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

4 60 นายสมบัติ ชิวหา หัวหน้าห้องสอบ 
        จ่ำเอกศตำยุ น้ ำรักษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
        นำงสำวอนุฉรำ โพธิบัลลังค ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

125 48435 
 
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

4 36 นางสายใจ มะลิวัลย์ หัวหน้าห้องสอบ 

  
    

นำงชุติกำญจน์  
วงษ์ธนเสถียร 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

126 48436 
 
  

อำคำร 
คณะวิทยำศำสตร ์
และเทคโนโลย ี

4 36 นางสาวกนกนันท ์สนใจ หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงเนตรนภำ มลเลื่อน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 
 

/ห้องสอบที่..... 



28 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

127 18203 
  
  
  

อำคำรคณะเทคโนโลย ี
อุตสำหกรรม 
  
  
  

2 80 นายศิริชัย เลี่ยมทอง หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวภัทรีดำ ท้ำวเมือง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยธรรศกร เพชรล้อม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวนภัสญำณ์ ศรีแก้ว เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

128 18504 
  
  

อำคำรคณะเทคโนโลย ี
อุตสำหกรรม 
  
  

5 56 นางสาวสุทธิดา ก้อนสมบัติ หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงสำวตรีนุช สินตำวิสุทธ์ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำววรำภรณ์ กลอนสน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

129 ห้องประชุม 1 
  
  
  

หอประชุมรตันอำภำ 
  
  
  

1 80 นางสาววรรณษิกา รักพ่วง หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงอมรพรรณ อ่อนตำนำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำววรำภรณ์ ธรรมสร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยศุภวัฒน ์นำคทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

130 ห้องประชุม 2 
  
  
  

หอประชุมรตันอำภำ 
  
  
  

1 80 นางพิมพ์พรรณ ค าภิระยศ หัวหน้าห้องสอบ 
  

    
นำงสำวศิรลิักษณ์  
พละทรัพย ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวศศินำ ปำนขลิบ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      วิชำนนท์ กมลรัตน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

131 ห้องประชุม 2 
  
  
  

หอประชุมรตันอำภำ 
  
  
  

1 80 นางสาวภาวิณี ดินแดง หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวสุภสัสรำ เขียวผึ้ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสุพลักษ ์กองทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

  
    

นำงสำวทัศนีย์  
บุญชูเกียรติสกลุ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

132 ห้องประชุม 4 
  
  
  

หอประชุมรตันอำภำ 
  
  
  

1 80 นางปาริชาติ เสาศิลา หัวหน้าห้องสอบ 

    
  

นำงสำวชุติกำญจณ์  
ก้อนจันทร์เทศ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวปัญจพร จำรุวัฒน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวแววตำ กระต่ำยทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

133 ห้องประชุม 5 
  
  
  

หอประชุมรตันอำภำ 
  
  
  

1 80 นายชัยพฤกษ์ จันโทสถ หัวหน้าห้องสอบ 

    
  

นำงสำวจันทร์จิรำ  
เพิ่มสำริกิจ 

เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 

    
  

นำงสำวจำมมำรี  
ศิริวัฒนวงษ ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำววิภำวรรณ เกดิผำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

134 22102 
  

อำคำรโลจิสติกส์  
  
  

1 36 นางนันท์ตา นิลรัตน์ หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวธำรินีย์ จักษุฤทธ์ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
/ห้องสอบที.่.... 



29 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

135 22103 
 

อำคำรโลจิสติกส ์
   

1 36 
 

นางสาวลัดดาวัลย์ 
สุวรรณวงษ ์

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงสำวเชำวเรศ สำร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

136 22201 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อำคำรโลจิสติกส์   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 200 นางสาววัชรี จูด้วง หัวหน้าห้องสอบ 

    
  

นำงสำวอรุณลักษณ์  
ท ำจันทรทำ 

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยจิรศักดิ์ อ ำนำจ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยพงศกร กันนิกำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวปนัดดำ สิงอินทร ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวรัชฎำภรณ์ เรืองวงษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

    
  

นำงสำวอำจินต์  
จันทสงเครำะห ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงมำลี ปู่น ำพำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      จ่ำเอกยนต์ นิลเกษม เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวพะเยำว์ ล ำพูน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

137 22202 
  

อำคำรโลจิสติกส์   2 36 
  

นางสาววรัทยา เจนจบ หัวหน้าห้องสอบ 

    นำงสำวพัชรำภรณ์ กุหลำบ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

138 ห้องกำรศึกษำ 
พิเศษ 1  

อำคำร 
กำรศึกษำพิเศษ 1  

2 55 
  
  

นางสาวพัชราภรณ์ ครฑุจ ู หัวหน้าห้องสอบ 

    ว่ำท่ีร้อยตรีฉตัรชัย สมโภชน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
    นำงสำวสกุลธรำ วงศ์ปัญญำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

139 ห้องกำรศึกษำ 
พิเศษ 2 

  
  

อำคำร 
กำรศึกษำพิเศษ 2 
  

3 100 
 

นางสาวชญาภัคกชกร  
ข าวงศ์สกล 

หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงแสงเดือน ค ำภริำนนท์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวสุรยี์รัตน์ เพ็งอ ำไพ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยนิพนธ ์แสนมุข เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

140 ห้องกำรศึกษำ
พิเศษ 3  

อำคำร 
กำรศึกษำพิเศษ 3 
  

3  55  นายสิธน เพียรอดวงษ์ หัวหน้าห้องสอบ 
  นำงวัลลภำ ทองศร ี เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
  นำงสำววรชน คล้ำยอ้น เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

141 ห้องประชุม  
ช้ัน 1 

 

อำคำร 17 คณะ
วิทยำศำสตร์ (เก่ำ)  

1 36 
  

นายวีระเดช อดุลยาธร หัวหน้าห้องสอบ 

    นำนสุพจน ์วรกรรณ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

 
 
 
 
 

/ห้องสอบที่..... 



30 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

142 ห้องประชุม  
ช้ัน 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อำคำร 17  
คณะวิทยำศำสตร์ (เก่ำ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2 280 นางอนงค์ มีสิทธิ์ หัวหน้าห้องสอบ 
    

  
นำงภัควลัญชน์  
วิจิตรปัญญำเมธ ี

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวสุพิชญำ เปียชำต ิ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวลักษณเ์กล้ำ บตุรดำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวจิรำพร แสนโน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวณิชำภัทร ยะถำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยพิชญ์ พระอ ำพร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยกฤศ เอี่ยมอ่อน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงสำวนุชนำรถ ช่อม่วง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำยศุภกรณ์ แก้วสระแสน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงศรสวรรค์ รำบบ ำเพิง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

      นำงน้ ำค้ำง ใจกันทำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวนันทวัน แผ่ทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยอนุวัตร โพธิ์ประสำท เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

143 4102 
 

อำคำร 4  
คณะพยำบำลศำสตร ์

1 40 
 

นางสาวศศิกัญชนา 
บุญนาค 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำงศิริพร กระต่ำยทอง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

144 4301 
 

อำคำร 4  
คณะพยำบำลศำสตร ์

3 80 
 

ว่าที่ร้อยตรี สราวุฒิ  
เนตรพรม 

หัวหน้าห้องสอบ 

          นำยคมคำย สังคง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำงสำวสุคนธ์ ขันแข็ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

          นำยศุภำกรณ์ จตุพร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

145 4302  อำคำร 4  
คณะพยำบำลศำสตร์  

3 40 นางสาววินัด อ่วมอยู่ หัวหน้าห้องสอบ 
      นำงสำวดำรุนี ค ำอิม่ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

146 4303 
  

อำคำร 4  
คณะพยำบำลศำสตร ์

3 40 นายพเน เพ็ญพิมูล หัวหน้าห้องสอบ 

  นำงสำวสมพร  
วงศ์ยุทธนำนนท ์

เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

147 25401  
(ศูนย์ภำษำ 
ช้ัน 4/1) 

อำคำร 25 ศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร ์

4 36 นายฐานันดร มาลัย หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงสำวดวงเดือน คชรัตน ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

148 25701  
(ศูนย์ภำษำ 
ช้ัน 7/1) 

อำคำร 25 ศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร ์

7 36 นายนพพร โฉมนาค หัวหน้าห้องสอบ 

 
 

นำงสำวกล่อมจติร อินทพงษ ์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

149 25702  
(ศูนย์ภำษำ 
ช้ัน 7/2) 

อำคำร 25 ศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร ์

7 36 นางกฤติยา บรรพตธรรม หัวหน้าห้องสอบ 
   นำงสุดชำดำ อำจอำสำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 

/ห้องสอบที่..... 



31 
 
ห้องสอบที ่ เลขที่ห้องสอบ อาคาร ชั้น จ านวนที่น่ัง ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งผู้คุมสอบ 

150 25801  
(ศูนย์ภำษำ 

ช้ัน 8) 
  
  
  
  

อำคำร 25 ศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร ์
 

8 112 
นางสาวธัลวารี  
พินิจรุ่งเจริญ 

หัวหน้าห้องสอบ 

      นำงน้ ำเพชร เพ็ญสว่ำงวัชน์ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงสำวนัยนำ มำอ่อน เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยวิสูตร พูลสำวจิตร เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำยปฏิวัติ จันทรค์ง เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
      นำงไพรัตน์ พวงผกำ เจ้ำหน้ำท่ีคุมสอบ 
 
  ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุ บรรจุบุคคล     
เป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนท้องถิ่น ประจ ำปี พ.ศ.2564 และมอบหมำยให้รองศำสตรำจำรย์วิสิฐ ธัญญะวัน     
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร ก ำกับติดตำมกิจกรรมให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
               

สั่ง ณ วันที่ 5 ธันวำคม พ.ศ. 2564 
 

  
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิกำรบดี รักษำรำชกำรแทน 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
5 ธันวำคม พ.ศ. 2564 

Signature Code : F6MCiKf81MZrknlQ1oNx 
 

 


