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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  3081 / 2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมกีฬำ “รวมใจเกมส์” และงำนเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2561 
“พันผูกและผูกพัน” (แฟนซีหน้ำกำก) 

------------------------------------------ 

  ด้วยสโมสรอำจำรย์  ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำ  พนักงำนมหำวิทยำลัย  
พนักงำนรำชกำร  และเจ้ำหน้ำที่บุคลำกร  (สอข.)  ร่วมกับสโมสรเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร  (สจบ.)  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกีฬำรวมใจเกมส์  และงำนเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่  
พ.ศ.2561  เพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์และเป็นขวัญก ำลังใจในกลุ่มของสมำชิกทั้ง   2  สโมสรฯ ภำยใต้
ชื่องำน “พันผูกและผูกพัน” (แฟนซีหน้ำกำก)  ในวันพุธที่  17  มกรำคม  พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ เวลำ 8.00 น.  
ถึงเวลำ  22.30 น.  ณ  บริเวณอำคำรแข่งขันกีฬำในร่มและบริเวณลำนหน้ำหอประชุมทีปังกรรัศมี
โชติ  เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 
31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ. 2547  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำร  ดังต่อไปนี้ 
 1.  คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำที ่ อ ำนวยกำร  ประสำนงำน  ตัดสินวินิจฉัยปัญหำที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกิจกรรม  ดังกล่ำว  และเข้ำร่วมกิจกรรมเพ่ือเป็นเกียรติและสร้ำงขวัญก ำลังใจแก่สมำชิก 
ประกอบด้วย 
  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร             ประธำนกรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร                                     กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร                                 กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยศิลปวัฒนธรรมและกิจกำรพิเศษ           กรรมกำร          
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ         กรรมกำร 
  รองอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและบริกำรวิชำกำร                กรรมกำร 
  ประธำนสภำคณำจำรย์                                              กรรมกำร 
  ที่ปรึกษำอธิกำรบดี                                         กรรมกำร 
  คณบดีคณะครุศำสตร์                                      กรรมกำร 
  คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์                     กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                      กรรมกำร 
  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร                                   กรรมกำร 

/คณบดี... 
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  คณบดีเทคโนโลยีอุตสำหกรรม    กรรมกำร 
  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  กรรมกำร 
  ก ำแพงเพชรแม่สอด 
  ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริกำรวิชำกำรและจัดหำรำยได้  กรรมกำร 
               รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง     กรรมกำร 
  ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
  รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร 
  หัวหน้ำงำนกำรเงิน     กรรมกำร 
  นำยกสโมสรอำจำรย์ฯ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงาน ประกอบด้วย 
      2.1  ฝ่ายประสานงาน  มีหน้ำที ่ ติดต่อประสำนงำนกับฝ่ำยต่ำง ๆ  ให้กิจกรรมด ำเนินไปด้วย
ควำมเรียบร้อย  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์   หัวหน้ำ 
  นำงมะลิวัลย์   รอดก ำเหนิด  ผู้ช่วย         
  นำงมณฑำ   ตะติยะ              ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แดนชัย    เครื่องเงิน          ผู้ช่วย 
  อำจำรย์กำรันต์              เจริญสุวรรณ         ผู้ช่วย 
  อำจำรย์สุภำภรณ์             หมั่นหำ             ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์     ปิ่นจุไร              ผู้ช่วย 
  นำงคณำรัตน์                สิริเสถียรวัฒนำ         ผู้ช่วย 
  นำงสำวเกศกนก             ไทยแท ้             ผู้ช่วย 
  นำงชมภัค              จำรุฑีฆัมพร        ผู้ช่วย 
  นำงสำวกชพรรณ             พงษ์พยัคเลิศ         ผู้ช่วย 
  นำงสำวรัตติกำล             เรื่อศรีจันทร์         ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พจนภำ              เพชรรัตน์          ผู้ช่วย 
  นำยอนุชิต              อ่อนเกษ             ผู้ช่วย 

/นำงสำวสุภำภรณ์... 
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  นำงสำวสุภำภรณ์             นุชรุงเรือง          ผู้ช่วย 
  นำงมำริตำ              ศรีแก้ว              ผู้ช่วย 
  นำงสำวผดุงพร                       พันธ์พืช                     ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุติมำ                        นครเขต                     ผู้ช่วย 
  นำงมัลลิกำ               ปัญญำเทพ         ผู้ช่วย 

      2.2  ฝ่ายการเงิน  มีหน้ำที ่ ในกำรเบิกเงิน ท ำบัญชีสรุปรำยรับ - รำยจ่ำย ในกำรจัดงำน 
ประกอบด้วย 
                    นำงสำวนฤมล               ส่งต่ำย              หัวหน้ำ 
  นำงสำวปรำงค์ทิพย์         น้ ำเงินสกุลณี         ผู้ช่วย 
  นำงสำวอุมำพร               ขุนพิลึก             ผู้ช่วย 
  นำงสำวปรำจิน               ไกรทอง             ผู้ช่วย 
  นำงสำวศิริรัตน์               ชิตสุระ              ผู้ช่วย 
  นำงสำวเรณู               ใจหงิม              ผู้ช่วย 
  นำงสำววรรณภำ           หอมค ำแหง         ผู้ช่วย 
  นำงสำววรำภรณ์           คล้ำมสถิต          ผู้ช่วย 
  นำยธนำกร               โพธิ์ไกร             ผู้ช่วย 

      2.3  ฝ่ายจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม  มีหน้ำที่  ติดต่อร้ำนอำหำรให้มำจัดเลี้ยงรับรอง
สมำชิก  ดูแลควำมเรียบร้อยของงำนเลี้ยงในวันจัดกิจกรรม  และอ ำนวยควำมสะดวกให้กับสมำชิก สอข.  และ 
สจบ.  ในกำรเข้ำร่วมงำนเลี้ยง  ประกอบด้วย 
                    นำงสำวเกศกนก                      ไทยแท้                      หัวหน้ำ 
  อำจำรย์สุภำภรณ์                  หมั่นหำ                     ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์วรำงค์                       รำมบุตร                     ผู้ช่วย 
                     อำจำรย์ชลธิชำ                       แสงงำม                     ผู้ช่วย 
                   นำงสำวคนึงนิจ                      สรรคพงษ์                   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวธนิสรณ์                      สุขพร้อม                    ผู้ช่วย 
                    นำงสำวนุจรีย์                        สรรคพงษ์                   ผู้ช่วย 
                    นำยทศพร                            ศีลอวยพร                  ผู้ช่วย 
                    นำงสำวยอดสร้อย                    ภู่สงค์                        ผู้ช่วย 
                    นำยชัยรัตน์                           ศรีวงศ์รำช                  ผู้ช่วย 
                    นำยวิเชษฐ์                            เครือวัลย์                    ผู้ช่วย 
                    นำยพีระศักดิ์                         แสงแก้ว                     ผู้ช่วย 

/นำงสำวนิลุบล... 
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                    นำงสำวนิลุบล                        รักงำม                       ผู้ช่วย 
                    นำยวิทยำ                            ศรีนรคุตร                   ผู้ช่วย 
                    นักศึกษำโปรแกรมวิชำกำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม           ผู้ชว่ย 

      2.4  ฝ่ายสถานที่และจัดเตรียมถ้วยรางวัล  มีหน้ำที่  จัดเตรียมตกแต่งสถำนที่ตำม  theme 
“พันผูกและผูกพัน”  (แฟนซีหน้ำกำก)  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์เพ่ง                           วศินวงษ์สว่ำง               หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์      ปิ่นจุไร                      ผู้ช่วย 
  อำจำรย์อ ำไพ                         แสงจันทร์ไทย              ผู้ช่วย 
  นำงสำวกชพรรณ                     พงษ์พยัคเลิศ                ผู้ช่วย 
  นำงสำวรัตติกำล             เรื่อศรีจันทร์         ผู้ช่วย 
  นำงมำลัย                             กลิ่นศรีสุข                   ผู้ช่วย 
  นำยทศพร                            ศีลอวยพร                   ผู้ช่วย 
  นำยชัยรัตน์                           ศรีวงศ์รำช                  ผู้ช่วย 
  นำงสำวน้ ำทิพย์                      สังข์ทอง                     ผู้ช่วย 
  นำงสำวยุวดี                          มำสะอำด                   ผู้ช่วย 
  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำงำนอำคำรสถำนที่                              ผู้ช่วย   
  นักศึกษำโปรแกรมวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์              ผู้ช่วย 

      2.5  ฝ่ายจัดเตรียมของขวัญส าหรับจับฉลาก  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมของขวัญส ำหรับจับฉลำก
โดยประสำนไปยังผู้บริหำรมหำวิทยำลัย  และคณะ  ศูนย์  ส ำนัก  ประกอบด้วย 
  อำจำรย์สุภำภรณ์   หมั่นหำ                 ผู้ช่วย 
  นำงมณฑำ   ตะติยะ              ผู้ช่วย 
  นำงบุษบำ   เหมือนวิหำร         ผู้ช่วย 
  อำจำรย์กำรันต์   เจริญสุวรรณ  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ยุชิตำ   กันหำมิ่ง                    ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ธวชินี   ลำลิน                       ผู้ช่วย 
          อำจำรย์จินดำพร             อ่อนเกตุ             ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ขวัญฤทัย             ทองบุญฤทธิ์         ผู้ช่วย 
  ดร.สุรเชษฐ์              ตุ้มมี              ผู้ช่วย 
  อำจำรย์วรรณวณัช                   ด่อนคร้ำม                   ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พัตรำภรณ์          อำรีย์เอื้อ          ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ประภัสสร          กลีบประทุม         ผู้ช่วย 

/อำจำรย์พลอยณัชชำ... 
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  อำจำรย์พลอยณัชชำ         เดชะเศรษฐศิริ         ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ชลธิชำ              แสงงำม             ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พรนรินทร์                  สำยกลิ่น              ผู้ช่วย 
  นำยอนุชิต                            อ่อนเกษ                     ผู้ช่วย 
  นำงสำวอุทุมพร                      สอนบุญเกิด                 ผู้ช่วย 
  นำยอธิวัฒน์                          ศรีพุก                       ผู้ช่วย 
  นำงสำวศิริลักษณ์               เปลี่ยนแสง                  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพนิดำ                        อินทร์ลับ                    ผู้ช่วย 
  นำงสุภำภรณ์                         นุชรุ่งเรือง                   ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุมิตรำ                       น้ ำทิพย์                     ผู้ช่วย 
  นำงสำวณัฐรินทร์                    พิชิตปัญญำ                 ผู้ช่วย 
  นำยวัชรินทร์              ปัญญำเสน         ผู้ช่วย 
  นำยอมร                  วรรณำรักษ์         ผู้ช่วย 
  นำยวชิรวิทย์              กรรณิกำร์          ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุพัชรี              ท้ำยนำวำ          ผู้ช่วย 
  นำงสำวบุษมำศ                      คงเกิด                       ผู้ช่วย 

      2.6  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร  จัดท ำประกำศเชิญชวนสมำชิก สอข.  และ สจบ. เข้ำร่วม
กิจกรรมและบันทึกภำพ  มีหน้ำที่   ในกำรให้ข้อมูลประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกำรจัดงำนแก่คณำจำรย์  
ข้ำรำชกำร  เจ้ำหน้ำที่  นักกำรภำรโรง  ในรูปแบบป้ำยโฆษณำ  สำรประชำสัมพันธ์เสียงตำมสำย  รวมทั้ง
บันทึกเทปวิดีทัศน์  ถ่ำยภำพ  กำรติดตั้งเครื่องฉำยจอภำพในระหว่ำงกำรจัดงำน  จัดท ำก ำหนดกำรกิจกรรม 
ประสำนงำนรำยกำรกิจกรรม  และเป็นพิธีกรบนเวทีในระหว่ำงกำรจัดงำน  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ    ประภัสสร                   หัวหน้ำ 
                    นำงสำววรรณภำ                     รอดจันทร์                   ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญล้อม         ด้วงวิเศษ                    ผู้ช่วย 
  อำจำรย์เลเกีย                        เขียวดี                       ผู้ช่วย 
  ดร.ประจักษ์                           กึกก้อง                      ผู้ช่วย 
  อำจำรย์อรทัย                        บุญเที่ยง                    ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พจน์ธรรม                   ณรงค์วิทย์                   ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ปำริชำติ             สำยจันดี          ผู้ช่วย 
  นำยสมศักดิ์                          พูนใจสม               ผู้ช่วย 
                    นำยวุฒิชัย                            ตรุษลักษณ์                  ผู้ช่วย 
                    นำยภูเบศ                             ละอินทร์                    ผู้ช่วย 

/นำยนฤเบศร์... 
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                    นำยนฤเบศร์                          กลัดภิบำล  ผู้ช่วย 
                    นำยประทีป                          เพ็ญแจ้ง                     ผู้ช่วย 
                    นำยธำดำ                             พรมทับ                     ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ธนกิต                        โคกทอง                     ผู้ช่วย 

      2.7  ฝ่ายปฎิคม  มีหน้ำที ่ ต้อนรับผู้บริหำรและสมำชิกเข้ำร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย 
                    อำจำรย์กำรันต์                       เจริญสุวรรณ  หัวหน้ำ 
          นำงสำวเกศกนก             ไทยแท ้             ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ     กลิ่นจันทร์                  ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬำลักษณ์ ตั้งตัว                        ผู้ช่วย 
  ดร.กนิษฐำ              ศรีภิรมย์             ผู้ช่วย         
  อำจำรย์ประพล                      จิตคติ                       ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ธัญรดี                        บุญปัน                      ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ธิดำรัตน์                     พรมมำ                      ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ปำริชำติ                     สำยจันดี                     ผูช้ว่ย 
  อำจำรย์พัจนภำ                      เพชรรัตน์                   ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จันทิมำ                      ก้อนจันทร์เทศ              ผู้ช่วย 
  นำงสำวเมศิยำ                        อ่อนตำ                      ผู้ช่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์                     บุญมำก                     ผู้ช่วย 
  นำงรัชนีวรรณ                        หลิมมงคล                   ผู้ช่วย 

      2.8  ฝ่ายประสานงานการแสดงและการประกวดแฟนซีหน้ากาก  มีหน้ำที่  ประสำนงำน
ให้กับชุดกำรแสดงต่ำง ๆ  ที่เข้ำร่วมประกวดและมีหน้ำที่ประสำนงำนให้กับผู้ที่เข้ำร่วมประกวดตำมคอนเซปต์ 
คัดเลือกผู้ที่สวมหน้ำกำกภำยในงำน  เพ่ือจัดเตรียมส่งชื่อให้ประกำศชื่อและขึ้นประกวดบนเวทีพร้อมจัดเตรียม
ของรำงวัลส ำหรับผู้ชนะกำรประกวด  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ    ประภัสสร  หัวหน้ำ 
  ดร.วรพรรณ                          ขำวประทุม  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์จุฑำทิพย์                    โอบอ้อม                     ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ปำริชำติ              เตชะ              ผู้ช่วย 
  อำจำรย์วิยุดำ              ทิพย์วิเศษ          ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ชญำนันท์          ศิริกิจเสถียร         ผู้ช่วย 
  อำจำรย์วีระวรรณ          แจ้งโม้              ผู้ช่วย 
  นำงสำวรุ่งทิพย์                       แสนพรมมี                   ผู้ช่วย 

/นำงวำสนำ... 
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  นำงวำสนำ                           มณีโชติ                      ผู้ช่วย 

      2.9  ฝ่ายคณะกรรมการตัดสิน  มีหน้ำที ่ ในกำรตัดสินผู้ประกวดแฟนซีหน้ำกำก  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย            พวกดี   หัวหน้ำ 
  ดร.ปรียำนุช                          พรหมภำสิต                 ผู้ช่วย     
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์        ผลประเสริฐ                 ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.รัชนีวรรณ   บุญอนนท์                   ผู้ช่วย 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุภำดี         ปณะรำช                   ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญลอ้ม ด้วงวิเศษ                  ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พบพร                        เอ่ียมใส                    ผู้ช่วย 
  อำจำรย์วนัสนันท์             นุชนำรถ             ผู้ช่วย 

      2.10  ฝ่ายดนตรี  การแสดง  มีหน้ำที ่ ในกำรจัดเตรียมเครื่องเสียง  ดนตรี  และกำรแสดงเพ่ือ
บรรเลงและแสดงในงำนให้เกิดควำมรื่นเริง  สนุกสนำน  ประกอบด้วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ    ประภัสสร  หัวหน้ำ 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์ ใจวิสุทธ์หรรษำ             ผู้ช่วย 
  อำจำรย์อนุลักษณ์                    อำสำสู้                      ผู้ช่วย                   
  อำจำรย์เอกวุฒิ                โลหะกำรก                 ผู้ช่วย 
                    นำงสำวสุวลัย                        อินทรัตน์                    ผู้ช่วย 
                    นำงสำวธฤษวรรณ                   ธรรมสอน                   ผู้ช่วย 
                    นำงสำวอภิญญำ                     แซ่ยั้ง                        ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์      ปิ่นจุไร                      ผู้ช่วย 
  อำจำรย์พจนภำ              เพชรรัตน์          ผู้ช่วย 
  นำยอนุชิต              อ่อนเกษ             ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุภำภรณ์             นุชรุ่งเรือง          ผู้ช่วย 
  นำงมำริตำ              ศรีแก้ว              ผู้ช่วย 
  นำงมัลลิกำ               ปัญญำเทพ         ผู้ช่วย 

      2.11  ฝ่ายไฟฟ้า  แสง  เสียง  มีหน้ำที ่ ในกำรจัดระบบไฟฟ้ำ  เครื่องเสียง  (งำนกีฬำ)  และ
ดูแลจัดระบบไฟฟ้ำประดับบริเวณภำยใน  ภำยนอกของสถำนที่จัดงำนปีใหม่  จัดและก ำกับดูแลกำรใช้แสง 
เสียง  ประกอบด้วย 
  นำงมะลิวัลย์                          รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
  นำงสำวบวรลักษณ์                   แสงกล้ำ   ผู้ช่วย 
  นำยมนตรี                            ประชุม   ผู้ช่วย 

/เจ้ำหน้ำที่... 
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  เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไฟฟ้ำและอนุรักษ์พลังงำน   ผู้ช่วย 

      2.12  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย  มีหน้ำที่  ในกำรจัดสถำนที่จอดรถ  ดูแลรักษำควำมปลอดภัย
ในงำน  ประกอบด้วย 
  นำยเพ่ง                               วศินวงษ์สว่ำง  หัวหน้ำ 
  นำงสำวรัตติกำล                     เรื่อศรีจันทร์  ผู้ช่วย 
  เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย    ผู้ช่วย 

      2.13  ฝ่ายยานพาหนะ  มีหน้ำที ่ ในกำรจัดยำนพำหนะตำมที่คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
ฝ่ำยต่ำง ๆ  ประกอบด้วย 
  นำงมะลิวัลย์                          รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
  นำยอภิชำติ                           โตยิ่ง                         ผู้ช่วย 
  พนักงำนขับรถยนต์ทุกคน                                        ผู้ช่วย 
      2.14  ฝ่ายประเมินผล  มีหน้ำที ่ จัดประเมินผลกำรจัดงำนในภำพรวม  ประกอบด้วย 
                    อำจำรย์จินดำพร                     อ่อนเกตุ   หัวหน้ำ 
                     อำจำรย์ขวัญฤทัย             ทองบุญฤทธิ์                ผู้ช่วย 
                    นำยธีศิษฏ์                            กระต่ำยทอง                ผู้ช่วย 
                    นำงสำวกัญญำรัตน์                  ศรีณรงค์               ผู้ช่วย 

      2.15  ฝ่ายการจัดงานกีฬา “รวมใจเกมส์”  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมงำนแข่งขันกีฬำภำยใน
มหำวิทยำลัยในทุกประเภทกีฬำ  เพ่ือเตรียมคัดเลือกนักกีฬำไปแข่งขันกีฬำ  “มอกล้วยไข่เกมส์”  ที่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  รวมถึงกำรจัดเตรียมกรรมกำรตัดสินและประมวลผลกำรแข่งขัน  
ประกอบด้วย 
                   อำจำรย์นิติพันธ์                     บุตรฉุย   หัวหน้ำ 
  อำจำรย์กำรันต์                       เจริญสุวรรณ                ผู้ช่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรี ธีศิษฏ์          กระต่ำยทอง         ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แดนชัย          เครื่องเงิน                   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ภูมิสิทธิ์                      สัจจหทยำศรม              ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ทวิโรฒ                       ศรีแก้ว                      ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วัลลภ                        ทิพย์สุคนธ์                  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เลเกีย                        เขียวดี                       ผู้ช่วย 
  อำจำรย์สุรพล                        เพชรบัว   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ลัดดำวัลย์                    แก้วใส                       ผู้ช่วย 
                   นำงสำวระพีพร                       พุ่มอ่ิม                       ผู้ช่วย 

/นำงสำวเกศกนก... 
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                   นำงสำวเกศกนก                      ไทยแท้                      ผู้ช่วย 
                   นำยทวิช                              ปิ่นวิเศษ                     ผู้ช่วย 
                   นำยอนุชิต                            อ่อนเกษ                     ผู้ช่วย 

      2.16  ฝ่ายจัดนักกีฬา  มีหน้ำที ่ จัดเตรียมนักกีฬำแต่ละประเภทเข้ำแข่งขันและจัดขบวน
พำเหรดตำมก ำหนดกำรในวันที่  17  มกรำคม  พ.ศ. 2561  ประกอบด้วย 

 1)  คณะครุศาสตร์ (สีฟ้า) 
          รองศำสตรำจำรย์ ดร.วชิระ      วิชชุวรนันท์         หัวหน้ำ 
                    รองศำสตรำจำรย์ ดร.บัณฑิต      ฉัตรวิโรจน ์  ผู้ช่วย 
                    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุภำดี      ปณะรำช  ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธงชัย          ช่อพฤกษำ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล  ผู้ช่วย 
               อำจำรย์อมรำ                ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรอนงค์      แจ่มผล   ผู้ช่วย 
  รองศำสตรำจำรย์.ดร.สุณี         บุญพิทักษ์  ผู้ช่วย 
  รองศำสตรำจำรย์พัทธนันท์        วงษ์วิชยุตม์  ผู้ช่วย 
                    ดร.สุภำพร                พงศ์ภิญโญโอภำส ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังสุรีย์      พันธ์แก้ว  ผู้ช่วย 
                    รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมชัย     วงษ์นำยะ  ผู้ช่วย 
                    รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทวนทอง     เชำวกีรติพงศ์  ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชัยรัตน์     บุม ี   ผู้ช่วย 
                    รองศำสตรำจำรย์ธวัช          วีระศิริวัฒน์  ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์อรวรรณ           สุ่มประดิษฐ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุมำลี                วิทยรัตน์  ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ก่อเกียรติ       วิทยรัตน์  ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ มล.ปัทมวดี สิงหจำรุ   ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี  ชัยมงคล   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์มำนพ   ศรีเทียม   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ภูมิสิทธิ์             สัจจหทยำศรม  ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ศิริโสภำ            แสนบุญเวช  ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ภคมน                ตะอูบ   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์โกมินทร์               บุญชู   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ศรวัส                ศิริ   ผู้ช่วย 

/อำจำรย์สุพล... 
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                    อำจำรย์สุพล                เพ็ชรบัว   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ลัดดำวัลย์           แก้วใส   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์นุชจรีย์               สีแก้ว                         ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์นันทิยำ              หมูค ำ                         ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์สุภำพร               สำยเขื่อนสี         ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์มงคล                มณฑลศิริ                    ผู้ชว่ย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญลอ้ม    ด้วงวิเศษ                    ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุสิษฐ์       พันธ์กล่ ำ                     ผู้ชว่ย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลชลิตำ       แตงนำรำ                    ผูช้ว่ย 
                    อำจำรย์ศรินญำ               หวำจ้อย                      ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธิดำรัตน์            ทวีทรัพย์                     ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชูวิทย์       ไชยเบ้ำ                       ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ธำรณำ               สุวรรณเจริญ                ผูช้ว่ย 
                    อำจำรย์อรทัย                บุญเที่ยง             ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ศุภวัฒน์            วิสิฐศิริกุล          ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ทวิโรฒ               ศรีแก้ว              ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ธัชนิติ                วีระศิริวัฒน์         ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์นิติพันธ์            บุตรฉุย              ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์อุไรวรรณ            ปำนทโชติ          ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปำริชำต       เตชะ                          ผู้ช่วย 
                     อำจำรย์ชลธิชำ               สว่ำงไตรภพ                 ผู้ชว่ย 
                    อำจำรย์สมหญิง            กัลป์เจริญศรี         ผู้ช่วย 
                    ดร.ปรำณี                เลิศแก้ว             ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ไตรรงค์               เปลี่ยนแสง                  ผู้ช่วย 
                    ดร.วรพรรณ              ขำวประทุม         ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์รัตติกำล               โสภัคค์ศรีกุล         ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์เฉลิม     ทองจอน                 ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์ยุทธนำ     พันธ์มี                        ผูช้ว่ย 
                    อำจำรย์วิวัฒน์     ทวีทรัพย์                   ผู้ช่วย 
                    อำจำรย์มนตรี     หลินภู                        ผู้ชว่ย 
                    อำจำรย์วชิระ      พิมพ์ทอง                     ผู้ช่วย 
                    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล                   ผู้ช่วย 

/อำจำรย์เลเกีย... 
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                    อำจำรย์เลเกีย     เขียวดี                        ผู้ชว่ย 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรัฎฐ์   เพ็งแดง   ผู้ช่วย 
  อำจำรย์เบญจวรรณ    ชัยปลัด   ผู้ช่วย 
  อำจำรย์ธิดำรัตน์    พรหมมำ  ผู้ช่วย 
              อำจำรย์เทพกำญจนำ    เทพแก้ว   ผู้ช่วย 
             อำจำรย์จุฑำทิพย์    โอบอ้อม   ผู้ช่วย 
              อำจำรย์กษมำ     สุรเดชำ   ผู้ช่วย 
              อำจำรย์ศุภรดำ    สุขประเสริฐ  ผู้ช่วย 
            อำจำรย์รุ่งณภำ     บุญธรรมมี  ผู้ช่วย 
                    ดร.ขวัญชัย     ขัวนำ   ผู้ช่วย 
            ดร.จำรุนันท์     ขวัญแน่น  ผู้ช่วย 
          อำจำรย์จิรพงค์     พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
            ดร.มณฑำ     หมีไพรพฤกษ์  ผู้ช่วย 
                  ดร.ประจบ     ขวัญมั่น   ผู้ช่วย 
                อำจำรย์เมธี     มธุรส   ผู้ช่วย 
                 อำจำรย์นันทิวัน    อินหำดกรวด  ผู้ช่วย 
            อำจำรย์นันท์นภัส    ชิตนุรัตน์  ผู้ช่วย   
  นำยพรหมธร     พูลสุข   ผู้ช่วย 
         นำงสำวระพีพร     พุ่มอ่ิม   ผู้ช่วย 
            นำงสำวฉวีวรรณ    จันทร์อ่อน                   ผู้ชว่ย 
              นำงมำริตำ      จิตชู                          ผู้ชว่ย 
            นำงสำววำสนำ     สุระพำ                       ผู้ชว่ย 
                นำงสำวกรรณิกำ    จันสำยทอง  ผู้ช่วย 
                     นำงสำวณิชำรีย์     วุฒิชมพู   ผู้ช่วย 
                     นำงสำวภัทวรรณ์    ไชยภักดิ์   ผู้ช่วย 
                     นำงสำวกัลยำรัตน์    มำลำศรี   ผู้ช่วย 
                     นำยศำสตรำวุธ     กิมิพันธ์   ผู้ช่วย 
                     นำยอำนนท์     ปลื้มเนตร  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววิรำพัตร    กำวิละพันธ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววำสนำ     จันทร์ผ่อง  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพัทธนันท์   ปรัชธันยพร  ผู้ช่วย 
                   นำยแทน    ค ำประพันธ์  ผู้ช่วย 

/นำงมะลิ... 
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                   นำงมะลิ    กุลฉิม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวน้ ำทิพย์    ใจแสน   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวมำลี    บ่อน้อย   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวยุพำ    ไพโรจน์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวบุญช่วย    จันทร์ฉำย  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกำญจนำ   นำคสวำท  ผู้ช่วย 
                   นำยวิทยำ    ภัยมณ ี   ผู้ช่วย 
                   นำงแน่งน้อย    อินทร์จันทร์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวละเอียด    ช่วงสุวรรณ ์  ผู้ช่วย 
                   นำงวำสนำ    มณีสัย   ผู้ช่วย 
                     นำงสำวปยรุฉัตร   บุษรำภรณ์  ผู้ช่วย 
                   นำยสันติ    สงวนศรี   ผู้ช่วย 
                   นำงสุนีย์    ทับมนเทียน  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีอุดมศักดิ์   แสงอรุณ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวล ำแพน    ชัชวำล   ผู้ช่วย 
                   นำยวัฒนำ    บุญจันทร์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวธนวรรณ   ตุงคะศิริ   ผู้ช่วย 
                   นำยบุญเกื้อ    คงคะดี   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวโสภำ    อินแนม   ผู้ช่วย 
                   นำยไกรศร    สิงห์ไผ่แก้ว  ผู้ช่วย 
                   นำยพินิต    มณีเขียว   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภิญญดำพัชญ์   อ่อนยิ้ม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศิริพร    วงษ์ศรี   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอริศรำ    เทพำชมพู  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุจินต์    สงเชื้อ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเพ็ญนภำ   บูลย์ประมุข  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภัสสร    ศิศำริกรณ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเกศรินทร์   แก่งศิริ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววิไลลักษณ์   มำตำ   ผู้ช่วย 
                   นำงน้ ำทิพย์    ทวีทรัพย์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพิชญนันท์     ดอนไพวัลย์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุพรรษำ    สมหำรวงค์  ผู้ช่วย 

/2)  คณะมนุษยศำสตร์... 
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  2)  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (สีแสด) 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชิน    รอดก ำเหนิด  หัวหน้ำ 
                   ดร.ปรียำนุช       พรหมภำสิต  ผู้ช่วย 
                   ดร.วิชุรำ       วินัยธรรม                 ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พัจนภำ     เพชรรัตน์           ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ตรรกพร    สุขเกษม                  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สำยพิณ      เขียวมูล                      ผูช้ว่ย 
                   ดร.อัครพล    ชูเชิด                          ผูช้่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย    พวกดี                         ผูช้่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์    วงษ์บุญมำก           ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์กวี   ครองแก้ว                 ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัลลภ   ทองอ่อน  ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์อรุณลักษณ์   รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 
                   ดร.กมลวัฒน์      ภูวิชิต   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อภิชำติ     บวบขม   ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุนทรี   ดวงทิพย์  ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรัณย์   วงศ์ค ำจันทร์  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประดิษฐ์   นำรีรักษ์   ผู้ช่วย 
                   ดร.วิทยำ     คำมุณี   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิศำกร   ประคองชำติ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชวงศักดิ์   เขียวเขิน  ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์มัย   ตะติยะ   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์   ใจวิสุทธิ์หรรษำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จ ำเนียนน้อย   สิงหะรักษ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อิฎฐำรมณ์   มิตสุวรรณ  สิงหรำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วัชรัศน์     ศรีวิริยะกิจ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์บุญญวัฒน์    ศรีวังรำช  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วำสนำ     อำจสำลิกรณ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุวภัทร     หนุ่มค ำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นำรถนรี    พอใจ   ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีหญิงอิสสรำพร   กล่อมกล่ ำนุ่ม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นิฐิณี     ทองแท้   ผู้ช่วย 

/อำจำรย์ภูริณัฐร์... 
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                   อำจำรย์ภูริณัฐร์     โชติวรรณ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุธำสินี     ขุนทองนุ่ม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์บัญชำ     วัฒนำทัศนีย์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ภำวิณี     ภูจริต   ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีสุธีรัชสิน   จันทร์แย้มธรำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อำนนท์     คล้ำยผำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วำลินำ     สังวรินทะ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อำชัญญำ    ศรีวรรธนศิลป์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ดุจรวี     กรรมถัน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กันยำรัตน์   ทองแก้ว   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นชำภำ    ไก่งำม   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กิตติณัฏฐ์    ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์บุญญำบำรมี     สว่ำงวงศ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จันทิมำ     ก้อนจันทร์เทศ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์โอกำม่ำ    จ่ำแกะ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิษณุ     บุญนิยม   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธวชินี     ลำลิน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชำลิสำ     ศิริธรรมเกตุ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อนุลักษณ์    อำสำสู้   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชุตินธร     ฉิมสุข   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วิยุดำ     ทิพย์วิเศษ  ผู้ช่วย 
                     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปำลวรรธก์  ผู้ช่วย 
                   ดร.อภิญญำ     จอมพิจิตร  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ศุภฤทธิ์     ธำรำทิพย์นรำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วนัสนันท์    นุชนำรถ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ปำริชำติ    สำยจันดี  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์มำลัยรัตน์    คณิตชยำนันท์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กรรณิกำ    อุสสำสำร  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ณัฐพล      บ้ำนไร่   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวประทับใจ    ทัศนแจ่มสุข  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ประภัสสรำ    ห่อทอง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อรัญญำรัตน์    ศรีสุพัฒนะกลุ  ผู้ช่วย 

/ดร.รัษฎำกร... 
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                   ดร.รัษฎำกร     วินิจกุล   ผู้ช่วย 
                   ดร.สุรศักดิ์     บุญเทียน  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นันทนัช    ตนบุญ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุทธีรำ     ค ำบุญเรือง  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จิรพงศ์     ยืนยง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุภำสพงษ์    รู้ท ำนอง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ฤทธิรงค์    เกำฎีระ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิรฎำ     ทองประเสริฐ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พัตรำ     ค ำสีหำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จิรำพร     ภูวรัตนำวิวิธ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ประสิทธิ์    สิทธิดำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชุติมำ     สังวรินทะ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์มุทิตำ     นำคเมือง                     ผูช้่วย 
                   นำงขนิษฐำ     ศิริรัตน์   ผู้ช่วย 
                   นำงสุมำพร     จั่นศรี   ผู้ช่วย 
                   นำงพรวิลัย     วัฒนศิริ   ผู้ช่วย 
                   นำยจิรพงษ์     เทียนแขก  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวรุ่งทิวำ     เหมือนอ่อง  ผู้ช่วย 
                   นำยตั้ม     ค ำพ่วง   ผู้ช่วย 
                   นำยอิสรำวัชร     เฟ่ืองอ่ิม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวปรำงค์ทิพย์    น้ ำเงินสกุณี  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวจันทร์จีรำ    โยหงส์   ผู้ช่วย 
                   นำยชัยเดช     ขัตติยะ   ผู้ช่วย 
                   นำยอภิชำติ     โตยิ่ง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววรำภรณ์    คล้ำมสถิต  ผู้ช่วย 
                   นำงรัชดำ    เกศำพร   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวชลอ    ข ำมำ   ผู้ช่วย 
                   นำงจันทร์ดี    หอมมำ   ผู้ช่วย 
                   นำงทองย้อย    ปำนจีน   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววัชรำ    เนตรข ำ   ผู้ช่วย 
                   นำยถนอม    ใจฟู   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวชฎำพร     โชติรดำภำณ์  ผู้ช่วย 

/นำยเมตตรัย... 
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                   นำยเมตตรัย    ตะติยะ   ผู้ช่วย 
                   นำยเสนอ    ก้อล่อ   ผู้ช่วย 
                   นำยกฤษณะ    จันทร   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอรสำ    อ่อนค ำ   ผู้ช่วย 
                   นำยแสงประเสริฐ    แซ่กือ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวณฤมน    เสริมสนธิ  ผู้ช่วย 
                   นำยเสฎฐวุฒิ    ฟูเต๊ป   ผู้ช่วย 
                   นำงยุพำ    เสือสูงเนิน  ผู้ช่วย 
                   นำงไพรัตน์    พวงผกำ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวชุติมำ    สุขทรัพย์  ผู้ช่วย 
                   นำยนก     กระต่ำยทอง  ผู้ช่วย 
                   นำงอรวรรณ    คชฤทธิ์   ผู้ช่วย 
                   นำยพีระพล    ฮุงหวล   ผู้ช่วย 
                   นำงจันทนำ    คุ้มกล่ ำ   ผู้ช่วย 
                   นำงชนิกำ    ศรีวรรธนศิลป์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอำทิตยำ    เชียงมูล   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภัทรำนิษฐ์   เลิศกสิกรณ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศรีนวล    แยบกสิกิจ  ผู้ช่วย 
                   นำงจำรุวรรณ    อุดม    ผู้ช่วย 
  นำยสุริยำ     คชฤทธิ์   ผู้ช่วย 
  นำงสำวอรปรียำ      ค ำแพ่ง   ผู้ช่วย 
  นำงสำวรุ่งรุจี     ศรีดำเดช  ผู้ช่วย 

 3)  คณะวิทยาการจัดการ (สีชมพู) 
                   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ  หัวหน้ำ 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนวีรรณ  บุญอนนท์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ประพล     จิตคติ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ศิริพร     โสมค ำภำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พลอยพรรณ    สอนสุวิทย์  ผู้ช่วย 
                   ดร.กนิษฐำ     ศรีภิรมย์   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐรดำ  วงษ์นำยะ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อมรำ     ครองแก้ว  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนุ    ธัชยะพงษ์  ผู้ช่วย 

/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ์... 
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                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรภรณ์  โพธิ์เงิน   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ถมรัตน์  ชื่นเชย   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำลี   ตระกูล   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปำณิสรำ  จรัสวิญญู  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รำตรี     สิทธิพงษ์  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เพชรำ  บุดสีทำ   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรีย์      ด่อนคร้ำม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เอกวินิต    พรหมรักษำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชูเกียรติ    เนื้อไม้   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ประพัสสร   บัวเผื่อน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์คุณัญญำ    เบญจวรรณ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ประภัสสร    กลีบประทุม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พัตรำภรณ์    อำรีเอื้อ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุภำภรณ์    หมั่นหำ   ผู้ช่วย 
                   ดร.ประจักษ์     กึกก้อง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วรรณพรรณ    รักษ์ชน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จิระ     ประสพธรรม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิมพ์นำรำ    บรรจง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธัญรดี     บุญปัน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จักรพันธ์    หวำจ้อย   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อนุธิดำ     เพชรพิมูล  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิมพ์ผกำ    วงศ์กองแก้ว  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชลธิชำ     แสงงำม   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กำรันต์     เจริญสุวรรณ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์มนตรี     ใจแน่น   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิมกำญดำ    จันดำหัวดง  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พลอยณัชชำ    เดชะเศรษฐ์ศิริ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วิษณุเดช    นันไชยแก้ว  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชญำน์นันท์    ศิริกิจเสถียร  ผู้ช่วย 

/อำจำรย์อนันธิตรำ... 
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                   อำจำรย์อนันธิตรำ    ดอนบรรเทำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ยุชิตำ     กันหำมิ่ง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ฉัตรชัย     อินทรประพันธ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วีรวรรณ    แจ้งโม้   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วรำงค์     รำมบุตร   ผู้ช่วย 
                   นำงมัทรี      ขำวจุ้ย   ผู้ช่วย 
                   นำงสุภำภรณ์     นุชรุ่งเรือ  ผู้ช่วย 
                   นำยวัชรินทร์     ปัญญำเสน  ผู้ช่วย 
                   นำยอมร     วรรณำรักษ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวนัฐรินทร์    พิชิตปัญญำ  ผู้ช่วย 
                   นำยวชิรวิทย์     กรรณิกำ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุมิตรำ     หอมอรุณ  ผู้ช่วย 
                   นำยเอนก     บัวส ำล ี   ผู้ช่วย 
                   นำงประไพ     สุขพร้อม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสรัลชนำ    น้ ำเงินสกลุณี  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกรรณิกำ    อินแผลง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุวลัย      อินทรัตน์  ผู้ช่วย 
                   นำยเพ่ง     วศินวงศ์สว่ำง  ผู้ช่วย 
                   นำยชัยรัตน์     ศรีวงค์รำช  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอุมำพร     ขุนพิลึก   ผู้ช่วย 
                   นำยมนตรี     ประชุม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวคนึงนิจ     สรรคพงษ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวปรำจิน     ไกรทอง   ผู้ช่วย 
                   นำงศิริรัตน์     ชิตสุระ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววิลำวัลย์    ปิ่นมณี   ผู้ช่วย 
                   นำยณะรำทิ     น้อยม่วง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศุภลักษณ์     สมโภชน ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวนุจรีย์      สรรคพงษ์  ผู้ช่วย 
  นำยทวิช   ปิ่นวิเศษ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุพัชรี    ท้ำยนำวำ  ผู้ช่วย 
                   นำงอัมพร    อ่ึงน่วม   ผู้ช่วย 
                   นำงสุจิตรำ    ฉวีพัฒน์   ผู้ช่วย 

 /นำงสำวบุษยมำส... 
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                   นำงสำวบุษยมำส   คงเกิด   ผู้ช่วย 
                   นำยณัฐพล    วรรณ์สุทธะ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวนฤมล     ส่งต่ำย   ผู้ช่วย 
                   นำยพิพัฒน์พงศ์    อนันต์ศิริ  ผู้ช่วย 
                   นำยโภคสมบัติ    ค ำปิ่น   ผู้ช่วย 
                   นำยยุทธนำ    พิมพิจิตร  ผู้ช่วย 
                   นำยวทัญญู    สังข์ค ำ   ผู้ช่วย 
                   นำยอนุวัฒน์    ศรศรี   ผู้ช่วย 
                   นำยณัฐพล    อนุรักษ์วัฒนะ  ผู้ช่วย 
                   นำยเสน่ห์    สุกสด   ผู้ช่วย 
                   นำยสัญญำ    กลิ่นเรณู  ผู้ช่วย 
                     นำยสุดเขตต์    รัฐพรไพบูลย์  ผู้ช่วย 
                   นำยซวน    ทองอยู่   ผู้ช่วย 
                   นำยสมศักดิ์    วันเชื้อ   ผู้ช่วย 
                   นำยสุชำติ    กุลฉิม   ผู้ช่วย 
                   นำยสุฤทธิ์    ต๊ะใจ   ผู้ช่วย 
                   นำยเจริญพร    พิลึก   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวมำลิน    เต็มดวง   ผู้ช่วย 
                   นำยสุวิท    อ๋ันดอนกลอย  ผู้ช่วย 
                   นำยสุพจน์    พุ่มศรี   ผู้ช่วย 
                   นำยดุสิต    ฉลอมพงษ์  ผู้ช่วย 
                   นำยสุวิทย์    เหล่ำสี   ผู้ช่วย 
                   นำยสุพรรณ    แจงทอง   ผู้ช่วย 
                   นำยจตุรงค์    สีม่วง   ผู้ช่วย 
                   นำยสุทธีรักษ์    ข ำทอง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวปวีณำ    พลเก่ง   ผู้ช่วย 
                   นำงรัตนำภรณ์    สง่ำแสง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภนิดำ    กิจวรรณ  ผู้ช่วย 
                   นำยปัญญำ    พิโยค   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวน้ ำฝน    ปิ่นโรจน์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุภำพ    ทองจิตติ  ผู้ช่วย 
                   นำงจันเหรียน    ทองอยู่   ผู้ช่วย 

/นำงวันเพ็ญ... 
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                   นำงวันเพ็ญ    หล่อทอง  ผู้ช่วย 
                   นำยนฤเบศร์    กลัดภิบำล  ผู้ช่วย 
                   นำยธนำวุฒิ    พูนรอดแก้ว  ผู้ช่วย 
                   นำยปณัยกร    ธรรมสอน  ผู้ช่วย 
                   นำยสุรเชษฐ    ขอนทอง  ผู้ช่วย 
                   นำงจ ำลอง    ชมพูผล   ผู้ช่วย 
                   นำงสุวิษำ    ฉวีพัฒน์   ผู้ช่วย 
                   นำงวันเพ็ญ    ยวงแก้ว   ผู้ช่วย 
                   นำยบดินทร์    สังวรินทะ  ผู้ช่วย   
  นำงสำวจุฑำมำศ    นวลแก้ว   ผู้ช่วย 
  นำงกำญจนำ     จันทร์สิงห์  ผู้ช่วย 
  นำงกนกวรรณ     นำคเหล็ก  ผู้ช่วย 

 4)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สีเหลือง) 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชอุ่มผล   หัวหน้ำ 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์แดนชัย   เครื่องเงิน  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชญำดำ   กลิ่นจันทร์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นพรัตน์    ไชยวิโน   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วสุนธรำ   รตโนภำส  ผู้ช่วย 
                   นำยอนุชิต      อ่อนเกษ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เสถียร      ทีทำ   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรหมเมศ   วีระพันธ์   ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ   โชชัย   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัชนี   นิธำกร   ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์มัณฑนำ  จริยรัตน์ไพศำล  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิระ   เลี่ยมแก้ว  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพโรจน์  เอกอุฬำร  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขวัญดำว   แจ่มแจ้ง   ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์อุมำพร   ฉัตรวิโรจน ์  ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์ธีระ    วงศ์เนตร  ผู้ช่วย 
                   ดร.นุจรินทร์    ปทุมพงษ์  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฆัมภิชำ  ตันติสันติสม  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุณยกฤต  รัตนพันธุ์  ผู้ช่วย 

/อำจำรย์ยุติธรรม... 
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                   อำจำรย์ยุติธรรม    ปรมะ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วิจิตร     ฤทธิธรรม  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์    สิริเสถียรวัฒนำ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิลป์ณรงค์    ฉวีพัฒน์   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิระ    สิงห์คง   ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ   ปัญญำ   ผู้ช่วย 
                   รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศ์ชัย  กลิ่นหอม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ขวัญฤทัย    ทองบุญฤทธิ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์รำตรี     บุมี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิมลพรรณ    ดีเมฆ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นเรศ     ข ำเจริญ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ศิรประภำ    มีรอด   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ศักดิ์ศรี     แสนยำเจริญกุล  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ปฐมพงษ์    เที่ยงเพชร  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร.ต. บรรจงศักดิ์    ฟักสมบูรณ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นิภำรัตน์    สุขเล็ก   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พรนรินทร์    สำยกลิ่น  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุรชัย     มูลมวล   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ประพัชร์    ถูกมี   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุรินทร์    เพชรไทย  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธนำกร     วงษศำ   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุฬำลักษณ์ เขมำชีวะกุล  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นงลักษณ์    จันทร์พิชัย  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิมประไพ    พิพัฒน์นวกุล  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นิภัชรำพร    สภำพพร  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อภิชญำ    เตชิตคุนำนนท์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กีรศักดิ์     พะยะ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ณัฐพงศ์    ดิษฐเจริญ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อธิรดำ     บุญเดช   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วิไลลักษณ์    สวนมะลิ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิรุตติ ์  พิพรรธนจินดำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์รำตรี     โพธิ์ระวัช  ผู้ช่วย 

/ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำเกล้ำ... 
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                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำเกล้ำ   ภูมิใหญ่   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พัชรำ     ม่วงกำร   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุวิชญำ     บัวชำติ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จินดำพร    อ่อนเกตุ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ภูมินทร์    ตันอุตม์   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เอนก     หำลี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วันวิสำ     พวงมำลัย  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อัจฉรำ     ใจดี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชลธิศ     เสือนุ่ม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกัญญำรัตน์    ศรีณรงค์  ผู้ช่วย 
                   นำยประทีป     เพ็ญแจ้ง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวนงนุช     ดวงอ่อน   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวหนึ่งฤทัย    จักรศรี   ผู้ช่วย 
                   นำยธำดำ     พรมทับ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอัฐพร     คริสต์พระพร  ผู้ช่วย 
  นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน  ผู้ช่วย 
  นำงสำวอภิญญำ   แซ่ยั้ง   ผู้ช่วย 
                   นำยวันเฉลิม    พูนใจสม  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุจิตตรำ    เที่ยงสันเทียะ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศศิธร     เมธำวิวัฒน ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศิริพร     เงินทอง   ผู้ช่วย 
                   นำงปวีณณัฐ     คงสมนำม  ผู้ช่วย 
                   นำงเมทินี      ทวีผล   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวดรุณี   สำยหยุด   ฉิมพลี   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกนิษฐำ     กิ่งกังวำลย์  ผู้ช่วย 
                   นำยขวัญ      พิกุลทอง  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสิณีนำท    บุญปุย   ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีนิพนธ์   มณีธรรม  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอัมพร    มหึมำ   ผู้ช่วย 
                   นำยเกษม    คะใจ   ผู้ช่วย 
                   นำงชูชีพ    ค ำประพันธ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสำยทอง    เสือสูงเนิน  ผู้ช่วย 

/นำงต๋อง... 
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                   นำงต๋อง    คะใจ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวยุพิน    ค ำมูล   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสมคิด    โสฬส   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวบุญยืน    โสฬส   ผู้ช่วย 
                   นำงสมปอง    เคียนสันเทียะ  ผู้ช่วย 
                   นำยเรืองฤทธิ์    ครุฑรอด  ผู้ช่วย 
                   นำยมิตร    ชัชวำล   ผู้ช่วย 
                   นำยนิรันดร    พรมมณี   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุภำวดี    พุทธศรี   ผู้ช่วย   
                   นำงอรอนงค์    ธรรมชัย   ผู้ช่วย 
                   นำยสนำม    สุขส ำรำญ  ผู้ช่วย 
                   นำยพงศกร    แสงหงส์   ผู้ช่วย 
                   นำงมำลัย    รัฐพรไพบูลย์  ผู้ช่วย 
                   นำยมำโนช    เพ็งพันธ์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวคมบำง    พรมมำ   ผู้ช่วย 
                   นำยอำคม    มูลน้อย   ผู้ช่วย 
                   นำยเดชำธร    ยิ่งสุขมงคล  ผู้ช่วย 
                   นำยชวนเจริญ    ดำรำน้อย  ผู้ช่วย 
                   นำยอภิชำติ    แซ่ลี้   ผู้ช่วย 
                   นำยชัยพร    กุลฉิม   ผู้ช่วย 
                   นำยสำธิต    ยอดธนำทอง  ผู้ช่วย 
                   นำงระเอียด    พิโยค   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสังวำลย์    โยธำนัน   ผู้ช่วย 
                   นำยปฐมพงษ์    สุดเขียว   ผู้ช่วย 
                   นำยสมคเนณ์    ตู้ทอง   ผู้ช่วย 
                   นำงยุพิน    พะยิ้ม   ผู้ช่วย 
                   นำยภูเบศ    ละอินทร์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวจำรี    ชื่นชอบ   ผู้ช่วย 
                   นำยเอกลักษณ์    หลิมมงคล  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ ร.ต.หญิงสุดำรัตน์   สิงห์ลอ   ผู้ช่วย 
                   นำยโชคชัย    สุวิบัว   ผู้ช่วย 
                   นำงเอ้ือง    เกี้ยวสันเทียะ  ผู้ช่วย 

/นำงสำวพรรณภำ... 
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                   นำงสำวพรรณภำ   ศรีซ้ง   ผู้ช่วย 
  นำยอนุชำ     พวงผกำ   ผู้ช่วย 

 5)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (สีม่วง) 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นรุตม์    บุตรพลอย  หัวหน้ำ 
                   รองศำสตรำจำรย์สฤษณ์     พรมสำยใจ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฐธิกำนต์   ปิ่นจุไร   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กนกวรรณ    เขียววัน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นิวดี      คลังสีดำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิชิต      พจนพำที  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โยธิน    ป้อมปรำกำร  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นพคุณ     ชูทัน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อ ำไพ     แสงจันทร์ไทย  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ด ำรงค์     เฉยปัญญำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สมโภชน์    วงษ์เขียด  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อิทธิพล     เหลำพรม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สำวิตรี    พรหมรักษำ  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร.ต.ชุติเดช     ทันจันทร์  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อนัน    หยวกวัด  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัญญำ   พรหมภำสิต  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำนนท์   วงษ์มณี   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนิรัตน์   ยอดด ำเนิน  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ปรีชำภรณ์    ขันบุรี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เสำวลักษณ์    ยอดวิญญูวงศ์  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิษณุ   บัวเทศ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จักรพันธ์    ธงทอง   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวุฒิ   บุตรดี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วีระพล     พลีสัตย์   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนูญ    บูลย์ประมุข  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วสันต์     เพชรพิมูล  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อัษฏำงค์    บุญศรี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จตุรงค์     ธงชัย   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สิรินำถ     อุ่นเรือน   ผู้ช่วย 

/อำจำรย์ภำคิณ... 
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                   อำจำรย์ภำคิณ     มณีโชติ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์จำรุกิตติ์    พิบูลนฤดม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พัชรีรัต     หำรไชย   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พบพร     เอ่ียมใส   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธนกิจ     โคกทอง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พจน์ธรรม    ณรงค์วิทย์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เอกสิทธิ์    เทียนมำศ  ผู้ช่วย 
                   ดร.สุรเชษฐ์     ตุ้มมี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เศวต     สมนักพงษ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พศวีร์     ศิริสรำญลักษณ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธนสิทธิ์     นิตยะประภำ  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทพ   เกื้อทวีกุล  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธัชชัย     ช่อพฤกษำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธงเทพ     ชูสงฆ์   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์บัณฑิต     ศรีสวัสดิ์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวยุวธิดำ     พรมสำยใจ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุติมำ     นครเขต   ผู้ช่วย 
                   นำงสุพิชำ     จันทร์ละมูล  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรี รุ่งโรจน์    สงวนวัฒนำ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวคัทลียำ     ปัญญำอูด  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเมศิยำห์    อ่อนตำ   ผู้ช่วย 
                   นำยภำณุพงศ์     สืบศิริ   ผู้ช่วย 
                   นำยพิพักตร์     สุขทรัพย์  ผู้ช่วย 
                   นำยชุน     ประสงค์ดี  ผู้ช่วย 
                   นำยมนัส     หล่อทอง  ผู้ช่วย 
                   นำยอุดม     พรมณี   ผู้ช่วย 
                   นำยสำยชล     อ่วมสถิตย์  ผู้ช่วย 
                   นำยค ำกอง     จูมจัตุรัส   ผู้ช่วย 
                   นำยวิรุฬ     เมฆำ   ผู้ช่วย 
                   นำยกิตติ      นุชเทียน   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเกศรินทร์    ทนุกำร   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเกศกนก    ไทยแท้   ผู้ช่วย 

/นำงคณำรัตน์... 
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                   นำงคณำรัตน์        สิริเสถียรวัฒนำ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวบวรลักษณ์    แสงกล้ำ   ผู้ช่วย 
                   นำยทศพร     ศีลอวยพร  ผู้ช่วย 
                   นำงรัชนีวรรณ     หลิมมงคล  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวนิลุบล     รักงำม   ผู้ช่วย 
                   นำยณัฐเวศม์       ชัยมงคล   ผู้ช่วย 
                   นำยภิญญำพัชญ์    แฉล้มฉัตร  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวปรำณี     แผนดี   ผู้ช่วย 
                   นำยกิตติกร     กล้ำแข็ง   ผู้ช่วย 
                   นำยอนุวัฒน์     แนไพร   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวธนิสรณ์     สุขพร้อม  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววำณี    ทิมทอง   ผู้ช่วย 
                   นำยชำญชัย    กำญจนจันทร์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวโสภำ    ด ำเนิน   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวชมภู    สร้อยเกลียว  ผู้ช่วย 
                   นำยชุติพงศ์    วันเสำร์   ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีณิชพน  บุญมำ  วงษ์กันหำ  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีหญิงภำวิณี   พุ่มไม้   ผู้ช่วย 
                   นำยเจด็จ    สินพำกร  ผู้ช่วย 
                   นำงบำนเย็น    ชื่นช ู   ผู้ช่วย 
                   นำงชุติมำ    แอลเล็บ   ผู้ช่วย 
                   นำงอุ่นเรือน    สุดสวำท   ผู้ช่วย 
                   นำงเสวย    เหลี่ยมไทย  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวธนพร    อนันต์ศิริ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกนกวรรณ   เมฆช่วง   ผู้ช่วย 
                   นำงประนอม    ประสงค์ดี  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวมะลิลำ    อำจกล้ำ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววันเพ็ญ    พยัคศิริ   ผู้ช่วย 
                   นำยอัจฉริยะ    งำมงอนศีรี  ผู้ช่วย 
  นำงสำวชรินรัตน์   บุญมำก   ผู้ช่วย 
                   นำงสุวิมล    ภิญโญวัย  ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุนันท์   แหวนประดับ  ผู้ช่วย 

/นำงสำวเรณู... 
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                   นำงสำวเรณู    ใจหงิม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวนันท์ภสร   พุทธสำร   ผู้ช่วย 
                   นำยพีระศักดิ์    แสงแก้ว   ผู้ช่วย 
                   นำยวิเชษฐ    เครือวัลย์  ผู้ช่วย 
                   นำยสันติพงษ์    พุ่มค ำ   ผู้ช่วย 
                   นำยกิติพงษ์    สำรบรรณ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวน้ ำทิพย์    สังข์ทอง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวยุวดี     มำสะอำด  ผู้ช่วย 
  นำงสำวน้ ำพัก   ข่ำยทอง   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศิริวรรณ   หมื่นเอ   ผู้ช่วย 
                   นำงส ำพรรณ    สุดใจ   ผู้ช่วย 
                   นำยวสันต์    ค ำสนอง   ผู้ช่วย 
                   นำยวิจิตร    โภคำกร   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวมำลี    ประสงค์ดี  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวจรินทร์    เจริญสุข   ผู้ช่วย 
                   นำงบุษบำ     เหมือนวิหำร  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววิวรรณ    ธัญญะวัน  ผู้ช่วย 
                   นำยวัฒณำ    จันทร์สังสำ  ผู้ช่วย 
                   นำงสมนึก    เพ็ญฉำย   ผู้ช่วย 
  นำงวำสนำ   มณีโชติ   ผู้ช่วย 
  นำงสำวรุ่งทิพย์   แสนพรมมี  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเกตุแก้ว    สร้อยอ่วม  ผู้ช่วย 
                   นำยไพรสันต์    ฉวีพัฒน์   ผู้ช่วย 
  นำงอุ่นเรือน    สุดสวำสดิ ์  ผู้ช่วย 
  นำงเสวย    เหลี่ยมไทย  ผู้ช่วย 

 6)  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด  (สีแดง) 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วนัสนันท์    ศิริรัตนะ   หัวหน้ำ 
                   อำจำรย์พัชรมณฑ์    อ่อนเชด   ผู้ช่วย 
                   ดร.อดิเรก     ฟ่ันเขียว   ผู้ช่วย 
                   ดร.เอกรัฐ      ปัญญำเทพ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธนวิทย์     ฟองสมุทร์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ศศิกัญชนำ    บุญนำค   ผู้ช่วย 

/อำจำรย์รำววำด... 
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                   อำจำรย์รำววำด    ยิ้มสวัสดิ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์มัลลิกำ     ทองเอม   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ณัฐภำณี    บัวดี   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นิพิฐพนธ์    ฤำชำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อภินันท์    ธรรมธีรศิษฎ์  ผู้ช่วย 
                   ดร.ธีรศิลป์      กันธำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ช่อพฤกษ์    ผิวกู ่   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์คมสันต์    นำควังไทร  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์น้ ำฝน     สะละโกสำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สำมำรถ    ยืนยงพำนิช  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พิริยะ     กำญจนคงคำ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์กฤติเดช    จินดำภัทร์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์พรรษพร    เครือวงษ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ ดร.วำสนำ    จรูญศรีโชติก ำจร  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์อังคณำ     ตำเสนำ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ชัยรัตน์     ขันแก้ว   ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันชัย   เพ็งวัน   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ศุภมำส     ผกำกำศ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุกัญญำ    ธรรมธีระศิษฏ์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ปุณณดำ    ทรงอิทธิสุข  ผู้ช่วย 
                   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุขเกษม   ขุนทอง   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์เกรียงไกร    กันตีมูล   ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ ร.ต.หญิง ทิพย์วรรณ   ศิบุญนันท์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ทิพย์หทัย    ทองธรรมชำติ  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุธิดำ     ทับทิมศรี  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สันติ     คู่กระสังข์  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์นงลักษณ์    จิ๋วจู   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์วิชำนนท์    ผ่องจิตต์   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ธนัชพร     หำได้   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ขนิษฐำ     ชมชำติ   ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์สุมำลี     แก้วสะแสน  ผู้ช่วย 
                   นำยวีระ     วนำเจริญเขต  ผู้ช่วย 

/ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต... 
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                   ว่ำที่ร้อยตรีสุวัต     ชมอุต   ผู้ช่วย 
                   นำงมัลลิกำ     ปัญญำเทพ  ผู้ช่วย 
                   นำยพิพัฒน์     ยอดวีระพงศ์  ผู้ช่วย 
                   นำยธวัชชัย     แดงซิว   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภัทรวลัญช์    บำงทิพย์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพิมวดี     ศิริวัฒน์   ผู้ช่วย 
                   นำยแชน     ต๊ะปุก   ผู้ช่วย 
                   นำยดวงดี     ทองคูณคณำลำภ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภชิสำ     ปัทมภูวนนท์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพุทธรักษ์    เป็งมอย   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพัชรีญำ     ใจโปร่ง   ผู้ช่วย 
                   นำยสุรศักดิ์     วังวงษ์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอลิษรำ     ศรีสุคนทำรัตน์  ผู้ช่วย 
                   นำยณัฐพงษ์     ล ำจะเรำ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวปิยวรรณ    ค ำหอม   ผู้ช่วย 
                   นำงมะลิวัลย์     รอดก ำเหนิด  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ถิรวิท     ไพรมหำนิยม  ผู้ช่วย 
                   อำจำรย์ภัคพล     รื่นกลิ่น   ผู้ช่วย 
                   นำงมณฑำ     ตะติยะ   ผู้ช่วย 
                   นำงมำลัย     กลิ่นศรีสุข  ผู้ช่วย 
                   นำยอธิวัฒน์      ศรีพุก   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวยอดสร้อย     ภู่สงค์   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวรติกำนต์    เรื่อศรีจันทร์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกชพรรณ    พงษ์พยัคเลิศ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวภัทรวดี     ไกรจันทร์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวอุทุมพร    สอนบุญเกิด  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววรรณภำ    รอดจันทร์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวพันทิพำ   เย็นญำ   ผู้ช่วย 
                   นำงชมภัค     จำรุฑีฆัมพร  ผู้ช่วย 
                   นำยวิทยำ     ศรีนรคุตร  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศิชำ     ขวัญอ่อน  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศิริกัญญำ    เจนเขตกิจ  ผู้ช่วย 

/นำงสำวโสรยำ... 



 

- 30 - 

                   นำงสำวโสรยำ     วรนุช   ผู้ช่วย 
  นำงสำวชุลีพร   แสงสุวรรณ์  ผู้ช่วย 
  นำงสำวผดุงพร   พันธ์พืช   ผู้ช่วย 
  นำยคมกริช   กลิ่นอำจ  ผู้ช่วย 
  นำยเสกสรร   ทองนำค   ผู้ช่วย 
  นำงสำวพิกุล   อินไผ่   ผู้ช่วย 
  นำยจักกริช   มีสี   ผู้ช่วย 
  นำยทวิทัต   ริ้วมงคล   ผู้ช่วย 
  นำงสำวกิตติยำ   ลำเต๊ะ   ผู้ช่วย 
  นำงสำวชุติมำ   ทอสำร   ผู้ช่วย 
  นำงสำวสุมำภรณ์   บดีรัฐ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกนกกร     ทองค ำ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวมุกดำ     สุวรรณธนิกำ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววรรณภำ    หอมค ำแหง  ผู้ช่วย 
                   นำยนิมนต์    โชหน ู   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุธำรัตน์    เด็ดเดี่ยว  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเพชรลัดดำ   โพธิ์สิงห์   ผู้ช่วย 
                   นำยวุฒิชัย    ตรุษลักษณ์  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวศิริลักษณ์   เปลี่ยนแสง  ผู้ช่วย 
                   นำยสมศักดิ์    พูนใจสม  ผู้ช่วย 
  ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฐ์   กระต่ำยทอง  ผู้ช่วย  
                   นำยอำนนท์    ศรีสุข   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวผ่องศรี     เทพน้อย  ผู้ช่วย 
                     นำงสำวพนิดำ    อินทร์ลับ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวจีรวรรณ    ผึ่งบำงแก้ว  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวจิรพงษ์    ห้อยแดง  ผู้ช่วย 
                   นำงสำววรำภรณ์   สีสุกสด   ผู้ช่วย 
                   นำยนริศ    ยำหอม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววรรณรัตน์   จิตรตรง   ผู้ช่วย 
                   นำยภูตะวัน    นงค์นิ่ม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวยลดำ    กุลฉิม   ผู้ช่วย 
                   นำงชนก    จิตรตรง   ผู้ช่วย 

/นำงบังอร... 
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                   นำงบังอร    ทองมี   ผู้ช่วย 
                     นำงชวนพิศ    พันธุ์สังวร  ผู้ช่วย 
                   นำงระทวย    ศรีแก้ว   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุทิน    ค ำเคน   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกัญญำพร   กุลฉิม   ผู้ช่วย 
                   นำยสุธี     ขุนพิลึก   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวดวงรัตน์    มำขุนทด  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวกัญญำรัตน์   ค ำมี   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวน้ ำทิพย์    สิงห์ลอ   ผู้ช่วย 
                   นำยกิตติศักดิ์    นิ่มลพ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสลิตำ    เพชรบูรณ์  ผู้ช่วย 
                   นำยทนงศักดิ์    ก๋ำค ำต๊ะ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำววิรัลพัชร์    แก้วค ำพิศุทธิ์  ผู้ช่วย 
                   นำงอุดม    พรมมำ   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพัตร์    ชูแจ่ม   ผู้ช่วย 
                   นำยมนตรี    กำไสย   ผู้ช่วย 
                   นำงนริศรำ    อินน่วม   ผู้ช่วย 
                   นำงสำวสุนิษำ    ศรีนิ่มนวล  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวพสชนัน    บุญญำสิทธิ์  ผู้ช่วย 
                   นำยเสน่ห์    ก้อล่อ   ผู้ช่วย 
                   นำยวิเชียร    กองเพชร  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวเฉลิมรัตน์   จันทร์กระจ่ำง  ผู้ช่วย 
                   ว่ำที่ร้อยตรีเจษฎำวุฒิ   อุทธำ   ผู้ช่วย 
                   นำงละมูล    สุขส ำรำญ  ผู้ช่วย 
                   นำงสำวมณฑำ    ไม้ป่ำ   ผู้ช่วย 

  ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิลปวัฒนธรรม  นำยกโมสร
อำจำรย์ฯ  (สอข.)  และนำยกสโมสรเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกร  (สจบ.)  ควบคุมก ำกับกำรด ำเนินกิจกรรมให้
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและเป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
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สั่ง  ณ  วันที่  14  ธันวำคม  พ.ศ. 2560 
 

                        

(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์   วงษ์บุญมำก) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
 


