
                                                                        

                                                                          
 

 
 
                                            คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ที ่ ๒๒๘๗/๒๕๖๒ 
เรื่อง  แต่งตัง้คณะกรรมการจัดงานแข่งขันกีฬา SPORT DAY & NIGHT “KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ ๘”และ 

กระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ 
........................... 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างหน่วยงาน SPORT 
DAY & NIGHT “KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ ๘”  และกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ 
“KPRU NEW YEAR ๒๐๒๐ ตอน อายแสงนีออน” ระหว่างวันที่  ๑๓ - ๑๕ มกราคม  ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดให้มี
การแบ่งส ีจำนวน ๗ สี ได้แก่ 

- สีชมพู ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย และสำนักบริการวิชากรและ
จัดหารายได้   

- สีม่วง  ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักประกันคุณภาพการศึกษา  

- สีเหลือง ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
- สีแสด  ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
- สีฟ้า  ได้แก่ คณะครุศาสตร์    
- สีแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด และสำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สีเขียว  ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักงานอธิการบดี  

  กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างหน่วยงาน  จำนวน ๑๐ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล               
ฟุตซอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล  เซปักตะกร้อ เปตอง แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และกีฬามหาสนุก  
โดยกำหนดจัดกิจกรรม ดังนี้ 

๑. งานแข่งขันกีฬาเพ่ือคัดทีมผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ ๑๓ –๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
ตั้งแต่เวลา  ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณสนามกีฬาและอาคารกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

๒. งาน SPORT DAY & NIGHT “KPRU รวมใจเกมส์ ครั้งที่ ๘” ในวันที่ ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๓  
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.  โดยกำหนดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด  และกองเชียร์  โดยเริ่มตั้งขบวนบริเวณ
อาคาร ๑๔ และอาคารนวัตกรรมการศึกษา  และจัดการแข่งขันกีฬา ณ อาคารกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร  

๓. งานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ญ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้สำหรับการสร้างเสริมสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมสู่การปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีความสุข 
ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าอาคารทีปังกรรัศมีโชติ  

 
/เพ่ือให้การ... 
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เพ่ือให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจัดงานฯ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและวินิจฉัยตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น 
ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร    ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      รองประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา   กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ   กรรมการ 
ที่ปรึกษาอธิการบดี      กรรมการ 
ประธานสภาคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย -  กรรมการ 
        พนักงานราชการ     
คณบดีคณะครุศาสตร์      กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    กรรมการ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    กรรมการ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย      กรรมการ  
คณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์     กรรมการ 
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม    กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพและการศึกษา   กรรมการ 
 ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้   กรรมการ 
ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร-แม่สอด  กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน     กรรมการ 
ผู้อำนวยการกองกลาง      กรรมการ  
นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย -           กรรมการและเลขานุการ 
        พนักงานราชการ 
นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 

/๒.คณะกรรมการ... 
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๒. คณะกรรมการจัดงาน    มีหน้าที่ในการวางแผนการจัดงาน  ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ   

เพ่ือให้การจัดงานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ   ประกอบด้วย  
                  นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (นางสาวเกศกนก  ไทยแท้)ประธานจัดงาน 
   ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด     ที่ปรึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ วีระพันธ์    ที่ปรึกษา 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์    ที่ปรึกษา 
   นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง      ที่ปรึกษา 
  นายมนัส  หล่อทอง     กรรมการ 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร       กรรมการ   
  อาจารย์นิติพันธ์   บุตรฉุย     กรรมการ 
   นายอนุชิต   อ่อนเกษ      กรรมการ 
   นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     กรรมการ 
  อาจารย์ธัญรดี   บุญปัน         กรรมการ  
   อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ         กรรมการ  
   อาจารย์ ดร. อัญชลี  ทองเสน       กรรมการ   
   อาจารย์ ดร.กนิษฐา   ศรีภิรมย์     กรรมการ  
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิน  มณีโชติ     กรรมการ  
   อาจารย์ ดร.ไตรรงค์   เปลี่ยนแสง      กรรมการ  
   อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ     กรรมการ  
   อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ     กรรมการ  
   นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก       กรรมการ   
  นางสาวคนึงนิจ   สรรคพงษ์     กรรมการ 
  อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา     กรรมการ 
  นางสาววรรณภา  รอดจันทร์     กรรมการ   
  นางสาวคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา     กรรมการ 
   นางชมภัค จารุฑีฆัมพร      กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภโชคชัย  นันทศรี     กรรมการ 
   นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน      กรรมการ 
   อาจารย์ธนสิทธิ์  นิตยประภา       กรรมการ 
   อาจารย์มุทิตา นาคเมือง      กรรมการ 
  อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว      กรรมการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  หวาจ้อย    กรรมการ 
  นายกิตติศักดิ์  นิ่มลพ       กรรมการ 
   นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ      กรรมการ 
  อาจารย์ดร.วิชุรา  วินัยธรรม      กรรมการ 
  นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า      กรรมการ 

นายณะราทิ   น้อยม่วง      กรรมการและเลขานุการ 
   นางสาวกัญญารัตน์  คำมี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

/๒.๑ ฝ่ายพิธี... 
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                         ๒.๑ ฝ่ายพิธีการและพิธีกร   มีหน้าที่จัดทำกำหนดการการแข่งขันกีฬา และการกระชับ
มิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563  ประสานงานรายการกิจกรรม  และเป็นพิธีกรบนเวทีใน
ระหว่างการจัดงาน  ประกอบด้วย 

  ผศ.ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร   หัวหน้า 
 ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี    ผู้ช่วย 
          นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   ผู้ช่วย 

                               นายสมศักดิ์  พูนใจสม    ผู้ช่วย 
            นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    ผู้ช่วย 
   นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ    ผู้ช่วย 
   อาจารย์ศศิกัญชนา บุญนาค   ผู้ช่วย 
   อาจารย์พจน์ธรรม ณรงค์วิทย์   ผู้ช่วย 

มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่น
จุไร) ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                         ๒.๒  ฝ่ายการเงิน  มีหน้าที่ในการเบกิเงิน  ทำบัญชีสรปุรายรับ - รายจ่าย  ในการจัดงาน 
ประกอบด้วย 
                              นางสาวนฤมล  ส่งต่าย    หัวหน้า 
   นางสาวศุภลักษณ์   สมโภชน์    ผู้ช่วย 
    นางมัลลิกา    ปัญญาเทพ    ผู้ช่วย 
   นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต   ผู้ช่วย 

นางสาววิลาวัลย์  ปิ่นมณ ี    ผู้ช่วย 
                              นางสาวปรางทิพย์  น้ำเงินสกุลณี   ผู้ช่วย   
            นางศิรริัตน์  พรมมี    ผู้ช่วย 
            นางปราจิน  ไกรทอง    ผู้ช่วย 
   นางสาววรรณภา  หอมคำแหง   ผู้ช่วย 
   นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก    ผู้ช่วย 
   นางสาวเรณู  ใจหงิม    ผู้ช่วย 
   มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด) ทำ
หน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒.๓ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง ประกอบด้วย 
   นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์    หัวหน้า 
   นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม    ผู้ช่วย 
   นางสาวยอดสร้อย ภู่สงค์    ผู้ช่วย 
   นายวิเชษฐ  เครือวัลย์     ผู้ช่วย 

นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม    ผู้ช่วย  
นายศราวุธ  อ๋ันดอนกลอย    ผู้ช่วย 
นายเอกเพชร   สถาพร     ผู้ช่วย 

   มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด) ทำ
หน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 
 

/๒.๓ ฝ่ายทะเบียน... 
 



- ๕ - 

     ๒.๔ ฝ่ายทะเบียนและจัดทำรายชื่อ มีหน้าที่จัดทำรายชื่อสำหรับลงทะเบียน งานกีฬา
ภายในหาวิทยาลัย   งานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563  และกล่องจับรางวัล/ขอ
ขวัญ  และการลงทะเบียนรับคูปอง “ช้อนไข่รับโชค”  ประกอบด้วย 
                        นางสาวคนึงนิจ   สรรคพงษ์    หัวหน้า 

นางสาวกรรณิกา  อินแผลง   ผู้ช่วย 
นางสาวน้ำทิพย์  สังข์ทอง    ผู้ช่วย 
นายวิทยา  ศรีนรคุตร    ผู้ช่วย 
นางสาววรรณภา  บุญมาก   ผู้ช่วย 
นางสาวสุรีรัตน์  แก้วหร่าย   ผู้ช่วย 
มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด) ทำ

หน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
     ๒.๕  ฝ่ายจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม มีหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนบุคลากรร่วมงาน ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ บันทึกภาพระหว่างการจัดกิจกรรม  ประกอบด้วย 

 ผศ.ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร   หัวหน้า 
 ดร.ศุภโชคชัย  นันทศร ี    ผู้ช่วย 
 อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง    ผู้ช่วย 
 อาจารย์วนัสนันท์ นุชนารถ   ผู้ช่วย 
 อาจารย์วีรวรรณ แจ้งโม้    ผู้ช่วย 
          นางสาววรรณภา  รอดจันทร์   ผู้ช่วย 

                               นายสมศักดิ์  พูนใจสม    ผู้ช่วย 
            นายวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์    ผู้ช่วย 
   นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ    ผู้ช่วย 

นายภูเบศ  มาศธนานันต์    ผู้ช่วย 
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว    ผู้ช่วย 
นายณัฐพล   วรรณ์สุทธะ     ผู้ช่วย 
นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล    ผู้ช่วย 
นายวัชระ แสงจันทร์ไทย     ผู้ช่วย 
นายโกศล  สมนาศรี    ผู้ช่วย 
มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร) 

ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๒.๖ ฝ่ายจัดทำรายงาน  สารสนเทศ และกราฟิกต่างๆ  มีหน้าที่จัดทำรายงาน สรุปการจัด
กิจกรรม และออกแบบกราฟิกต่างๆ    ประกอบด้วย 

 อาจารย์ดร.วิชุรา  วินัยธรรม   หัวหน้า 
   นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ    ผู้ช่วย 

นางสาวชฎาพร  โชติรดาภาณ์   ผู้ช่วย 
นางสาวสุพรรษา  สมหารวงษ์    ผู้ช่วย 
นายสมศักดิ์  พูนใจสม     ผู้ช่วย 
นายวันเฉลิม  พูนใจสม     ผู้ช่วย 
นางสาวอรปรียา  คำแพง    ผู้ช่วย 
นายณะราทิ   น้อยม่วง     ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  คำมี     ผู้ช่วย 

/นายอนุชา... 
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นายอนุชา  พวงผกา     ผู้ช่วย 
นายอธิวัฒน์  ศรีพุก    ผู้ช่วย 
มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร) 

ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                       ๒.๗  ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    มีหน้าที่ในการจัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม เพ่ือให้บริการ 
แก่ผู้มาร่วมงานการแข่งขันกีฬา และงานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีท่ียั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 
   อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา   หัวหน้า 

อาจารย์ ดร. กนิษฐา  ศรีภิรมย์    ผู้ช่วย 
อาจารย์ ดร. ธัญรดี บุญปัน   ผู้ช่วย 
นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา    ผู้ช่วย  
นางชมภัค จารุฑีฆัมพร     ผู้ช่วย 
นายณะราทิ   น้อยม่วง     ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  คำมี     ผู้ช่วย 
อาจารย์ราววาด ยิ้มสวัสดิ์    ผู้ช่วย 

   นางสาวนุจรีย์  สรรคพงษ์    ผู้ช่วย 
   นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์    ผู้ช่วย 
   นางสาวธนิสรณ์  สุขพร้อม   ผู้ช่วย 
   นายวิเชษฐ  เครือวัลย์    ผู้ช่วย 
   นายสันติพงษ์  พุ่มคำ    ผู้ช่วย 
   นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย    ผู้ช่วย 
   นายเอกเพชร สถาพร    ผู้ช่วย 
   นางสุทิน  คำเคน     ผู้ช่วย 
                      นางสาวศรีนวล  แยบกสิกิจ   ผู้ช่วย 
   นางสาวกรรณิกา  อินแผลง   ผู้ช่วย 
   นางสาวน้ำทิพย์  สังข์ทอง    ผู้ช่วย 
   นายวิทยา  ศรีนรคุตร    ผู้ช่วย  
 
     ๒.๘  ฝ่ายปฏิคมและประสานงาน    มีหน้าที่ต้อนรับ  ให้ข้อมูลข่าวสาร ต่อบุคลากร และ
อำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย  

๒.๘.๑  มีหน้าที่ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรแต่ละหน่วยงาน ระหว่าง
การแข่งขันกีฬา และงานกระชับมิตรไมตรี สานสามัคคีที่ยั่งยืนต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ ประกอบด้วย 
    นายอนุชิต  อ่อนเกษ    หัวหน้า 

นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน     ผู้ช่วย 
     นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง    ผู้ช่วย 
    นางภัทรวดี  จิตคติ     ผู้ช่วย 
     นางมาริตา  ศรีแก้ว     ผู้ช่วย   
    นางสาวสุติมา  นครเขต     ผู้ช่วย 
    นางสาวสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง    ผู้ช่วย   
    นางสาวพรวิลัย วัฒนศิริ      ผู้ช่วย 

/นางสาว... 
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นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน    ผู้ช่วย 
นางสาวชุติมา  ทอสาร    ผู้ช่วย 

   นางสาววิวรรณ  ธัญญะวัน   ผู้ช่วย 
   นายจักรกริช  มีสี     ผู้ช่วย 
   นายขวัญ  พิกุลทอง    ผู้ช่วย 

นางเกศรินทร์  เมฆโพธิ์    ผู้ช่วย 
   นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช    ผู้ช่วย 

นายณะราทิ   น้อยม่วง     ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  คำมี     ผู้ช่วย 

   ๒.๘.๒   มีหน้าที่รับลงทะเบียนของที่ระลึก จัดระเบียบการมอบของที่ระลึก  อำนวย
ความสะดวกในการมอบของที่ระลึก อำนวยความสะดวกรับมอบของที่ระลึก  ประกอบด้วย  
   อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา    หัวหน้า 
   อาจารย์ยุชิตา กันหามิ่ง                   ผู้ช่วย 

อาจารย์พัตราภรณ์ อารีย์เอ้ือ          ผู้ช่วย 
อาจารย์วรางค์ รามบุตร    ผู้ช่วย 
อาจารย์ชลธิชา     แสงงาม              ผู้ช่วย 
นางสาวนัฐรินทร์   พิชิตปัญญา                ผู้ช่วย 
นายวัชรินทร์      ปัญญาเสน          ผู้ช่วย 
นายอมร  วรรณารักษ์           ผู้ช่วย 
นายวชิรวิทย์  กรรณิการ์           ผู้ช่วย 
นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา           ผู้ช่วย 
นางสาวบุษมาส  คงเกิด                        ผู้ช่วย 

 ๒.๘.๓  มีหน้าที่ควบคุมการ “ช้อนไข่รับโชค” ประกอบด้วย 
นางสาวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้า 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร   ผู้ช่วย    
   อาจารย์นิติพันธ์   บุตรฉุย    ผู้ช่วย 
    นายอนุชิต   อ่อนเกษ     ผู้ช่วย 
    นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    ผู้ช่วย 
   อาจารย์ธัญรดี   บุญปัน        ผู้ช่วย 
    อาจารย์กีรศักดิ์  พะยะ        ผู้ช่วย 
   อาจารย์ ดร. อัญชลี  ทองเสน      ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.กนิษฐา   ศรีภิรมย์    ผู้ช่วย 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิน  มณีโชติ    ผู้ช่วย 
    อาจารย์ ดร.ไตรรงค ์  เปลี่ยนแสง     ผู้ช่วย 
    อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ    ผู้ช่วย 
     อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ปัญญาเทพ    ผู้ช่วย 
    นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก      ผู้ช่วย 

 อาจารย์สุภาภรณ์  หมั่นหา   ผู้ช่วย 
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภโชคชัย  นันทศรี  ผู้ช่วย 
นางสาวธฤษวรรณ   ธรรมสอน   ผู้ช่วย 

  นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ   ผู้ช่วย 
  นางสาววรรณภา  รอดจันทร์  ผู้ช่วย 

นักศึกษาองค์การนักศึกษา 
  นายจันทพร เกษภูงา   ผู้ช่วย 
  นายณัฐกานต์ สอดศรี   ผู้ช่วย 
  นางสาวรฐาพร สนั่นเสียง   ผู้ช่วย 
  นางสาวปิยะนุช ภัสสร   ผู้ช่วย 
  นางสาวปนิดา ชื่นชม   ผู้ช่วย 
  นางสาวพิชชาพร เจ๊กใจ   ผู้ช่วย 
  นายจักรนรินทร์ ปัญญาคำ  ผู้ช่วย 
  นางสาวเบญจรัตน์ แก้วเกตุ  ผู้ช่วย  
  นายมานัส สิงห์สถิต   ผู้ช่วย 
  นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว  ผู้ช่วย  
  นางสาวโสรยา อินบุญส่ง   ผู้ช่วย 

นางสาวกมลวรรณ พลแก้ว  ผู้ช่วย 
นางสาวธิดารัตน์ สำเภาแก้ว  ผู้ช่วย 

๓  ฝ่ายดนตรี  มีหน้าที่ในการจัดเตรียมดนตรี  การแสดงเพ่ือบรรเลงในงาน  
ให้เกิดความรื่นเริง สนุกสนาน วงดนตรีดุริยางค์  ประกอบด้วย 

    อาจารย์มุทิตา นาคเมือง    หัวหน้า 
      อาจารย์สุธีรัชสิน จันทร์แยม้ธรา   ผู้ช่วย 
      อาจารย์จักรกฤษณ์ เรือนวุฒิ    ผู้ช่วย 
      อาจารย์ธีริทธิ์ กันยารอง    ผู้ช่วย 
      อาจารย์ประพีร์  ประสิทธิพันธ์    ผู้ช่วย 
      อาจารย์ปภาทพงษ์ วันภักดี    ผู้ช่วย 
                   ๔  ฝ่ายการแสดง จัดการขบวนทัพกีฬา และพิธีเปิดงานกีฬา  มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการ
แสดงในพิธีเปิดงานกีฬา จัดการขบวน และประสานงานการแสดงจากหน่วยงานบนเวที   ประกอบด้วย    

      อาจารย์ธนสิทธิ์  นิตยประภา      หัวหน้า 
      นายณะราทิ   น้อยม่วง    ผู้ช่วย 

 นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน     ตัวแทน สีเหลือง   
 นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง    ตัวแทน สีแดง 

 นางภัทรวดี  จิตคติ      ตัวแทน สีเขียว 
 นางมาริตา  ศรีแก้ว      ตัวแทน สีฟ้า  

 นางสาวสุติมา  นครเขต     ตัวแทน สีม่วง 
 นางสาวสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง     ตัวแทน สีชมพู  
 นางสาวพรวิลัย วัฒนศิริ      ตัวแทน สีแสด 

 มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร
และนายอนุชิต  อ่อนเกษ) ทำหน้าที่กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 
/๔.ฝ่ายกีฬา... 
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  ๕. ฝ่ายกีฬา  มีหน้าที่จัดโปรแกรมการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยระหว่างหน่วยงาน และ
บริหารจัดการการตัดสินการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย  
 อาจารย์นิติพันธ์  บุตรฉุย    หัวหน้า 
 อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว    ผู้ช่วย 
 อาจารย์ภูมสิทธิ์ สัจจหัทยาศรม    ผู้ช่วย  
 นายขวัญ  พิกุลทอง     ผู้ช่วย  
 นายอานนท์ ปลื้มเนตร     ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์  หวาจ้อย   ผู้ช่วย  
 อาจารย์ลัดดาวัลย์   แก้วใส    ผู้ช่วย  
 นักศึกษาพลศึกษา     กรรมการตัดสินกีฬา 

          ๖.  ฝ่ายของขวัญ   มีหน้าที่ในการจัดหาของขวัญ ของที่ระลึก สำหรับงานกระชับมิตรไมตรี 
สานสามัคคีที่ยั่งยืน ต้อนรับปีใหม่ 2563   ประกอบด้วย 

     นางสาวเกศนก ไทยแท้    หัวหน้า  
                          ผูช้่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน์                    ที่ปรึกษา  
 นายมนัส  หล่อทอง     ผู้ช่วย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร       ผู้ช่วย   
 อาจารย์นิติพันธ์   บุตรฉุย     ผู้ช่วย 
 นายอนุชิต   อ่อนเกษ     ผู้ช่วย 
 นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    ผู้ช่วย 
       นางสาวนฤมล ส่งต่าย                        ผูช้่วย  
       นางปราจิณ ไกรทอง                        ผูช้่วย         
       นางสาวคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา    ผู้ช่วย  
       นางชมภัค จารุฑีฆัมพร              ผู้ช่วย   
  ๗. ฝ่ายถ้วยรางวัล  มีหน้าที่จัดเตรียมถ้วยรางวัล  และจัดลำดับการมอบรางวัล ประกอบด้วย 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ      วีระพันธ์  หัวหน้า 
   อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ    ผู้ช่วย 
   ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี     ผู้ช่วย 
   อาจารย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์   ผู้ช่วย 
   อาจารย์สุวิชญา บัวชาติ    ผู้ช่วย 
   นายสุรเชษฐ  ขอนทอง    ผู้ช่วย 
   นายอดิเทพ  มั่งทอง     ผู้ช่วย 
   นายวงศกร  เฮี้ยนเจริญ    ผู้ช่วย 
                    ๘.  ฝ่ายจัดสถานที่และตกแต่งเวที  มีหน้าที่จัดสถานที่และออกแบบตกแต่งสถานที่ให้
เรียบร้อยสวยงาม จัดโต๊ะ เก้าอ้ี ควบคุมดูแลอำนวยความสะดวกในการใช้สถานที่   ประกอบด้วย   

     นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง    หัวหน้า 
                          ผูช้่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร   ผู้ช่วย 
                          อาจารย์อำไพ  แสงจันทร์ไทย    ผู้ช่วย 
       นายทศพร  ศีลอวยพร    ผู้ช่วย 
       นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   ผู้ช่วย 

/นางสาว... 
 

       นางสาวรติกานต์  เรื่อศรีจันทร์    ผู้ช่วย 
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       นายณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ    ผู้ช่วย 
                          นายชัยรัตน์  ศรีวงค์ราช    ผู้ช่วย 
       นายวทัญญู  สังค์คำ     ผู้ช่วย 
       นายสุทิวัส  ฟื้นตน     ผู้ช่วย 
                          เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่    ผู้ช่วย 

๙.  ฝ่ายไฟฟ้า  แสง  เสียง  น้ำประปา และอำนวยความสะดวก   มีหน้าทีใ่นการจัดระบบ
ไฟฟ้า เครื่องเสียงและดูแลจัดระบบไฟฟ้าประดับบริเวณภายใน ภายนอกของสถานที่จัดงาน จัดและกำกับดูแล
การใช้แสงเสียงรวมทั้งดูแลระบบการบริการน้ำประปาในงาน  ประกอบด้วย 
       นางมะลิวัลย์  รอดกำเหนิด      หัวหน้า 
       อาจารย์เพ่ง  วศินวงศ์สว่าง    ผู้ช่วย 
       นางสาวบวรลักษณ์  แสงกล้า    ผู้ช่วย 
       นายกิตติ  นุชเทียน     ผู้ช่วย 
       นายจตุรงค์  สีม่วง     ผู้ช่วย 
       นายมนตรี  ประชุม     ผู้ช่วย 

     นายกิตติวัฒน์  ขำทอง    ผู้ช่วย 
     นายสุวิทย์  เหล่าส ี     ผู้ช่วย 

       นายเสน่ห์  สุกสด     ผู้ช่วย 
๑๐.  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร   มีหน้าที่ในการจัดสถานที่จอดรถ   

ดูแลรักษาความปลอดภัยในระหว่างการจัดงาน  ประกอบด้วย 
     อาจารย์เพ่ง  วศินวงศ์สว่าง    หัวหน้า 

       นายวทัญญู  สังค์คำ     ผู้ช่วย 
       เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย    ผู้ช่วย 

         ๑๑.  ฝ่ายยานพาหนะ   มีหน้าที่ในการจัดยานพาหนะตามท่ีคณะกรรมการดำเนินงาน 
ฝ่ายต่างๆ ร้องขอ  ประกอบด้วย 
                          นายอธวิัฒน์  ศรีพุก      หัวหน้า 
                          นายอภชิาติ  โตยิ่ง      ผู้ช่วย 
                          พนักงานขับรถยนต์ทุกคน    ผู้ช่วย 
  ๑๓. ฝ่ายประเมินผล  มีหน้าที่จัดทำแบบประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย 
 นางสาวชุติมา  ทอสาร    หัวหน้า 
 นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ    ผู้ช่วย 
 นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ์     ผู้ช่วย 
 นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช     ผู้ช่วย 

 มอบหมายรองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการฯ (นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด) ทำหน้าที่
กำกับ ติดตาม ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๑๔. ฝ่ายพยาบาล  มีหน้าที่จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและวางแผนการดูแลผู้เข้าแข่งขัน
กีฬาประจำแต่ละสนามกีฬา ประกอบด้วย 
 อาจารย์ราตรี  โพธิ์ระวัช    หัวหน้า 
 อาจารย์พิมลพรรณ ดีเมฆ    ผู้ช่วย 
 นางสาวปราณี  แผนดี    ผู้ช่วย 
 

/นายอัจฉริยะ ... 
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 นายอัจฉรยิะ  งามงอนคีรี    ผู้ช่วย 
 นักศึกษาโปรแกรมวิชาสาธรณสุขศาสตร์  ผู้ช่วย 

 
  ๑๕. ฝ่ายสวัสดิการกลาง มีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับการบริหารจัดการแต่ละสี และ
คณะกรรมการกลาง และทั่วๆไป ให้มีความเรียบร้อย ประกอบด้วย  
   นางคณารัตน์ สิริเสถียรวัฒนา   หัวหน้า 

นางชมภัค จารุฑีฆัมพร     ผู้ช่วย 
นายณะราทิ   น้อยม่วง     ผู้ช่วย 
นางสาวกัญญารัตน์  คำมี     ผู้ช่วย 
นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ    ผู้ช่วย 
นักศึกษาองค์การนักศึกษา 

  นายจันทพร เกษภูงา   ผู้ช่วย 
  นายณัฐกานต์ สอดศรี   ผู้ช่วย 
  นางสาวรฐาพร สนั่นเสียง   ผู้ช่วย 
  นางสาวปิยะนุช ภัสสร   ผู้ช่วย 
  นางสาวปนิดา ชื่นชม   ผู้ช่วย 
  นางสาวพิชชาพร เจ๊กใจ   ผู้ช่วย 
  นายจักรนรินทร์ ปัญญาคำ  ผู้ช่วย 
  นางสาวเบญจรัตน์ แก้วเกตุ  ผู้ช่วย  
  นายมานัส สิงห์สถิต   ผู้ช่วย 
  นายออมทรัพย์ ประสาทแก้ว  ผู้ช่วย  
  นางสาวโสรยา อินบุญส่ง   ผู้ช่วย 

นางสาวกมลวรรณ พลแก้ว  ผู้ช่วย 
นางสาวธิดารัตน์ สำเภาแก้ว  ผู้ช่วย 

 ๑๖. ฝ่ายคณะกรรมการกลางและสมาชิกจำแนกตามประเภทสี  ได้แก่ 
   ๑๖.๑ กรรมการกลาง  มีหน้าที่ตัดสินการประกวดต่างๆ อย่างเป็นธรรม ประกอบด้วย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร     ประธานกรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ        กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา     กรรมการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนาและบริการวิชาการ     กรรมการ 

   นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานราชการ และบุคลากร      กรรมการและเลขานุการ 

 
   ๑๖.๒ สมาชิกสี รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่ง 
 

/๑๗.การแข่งขัน... 
 
 
 ๑๗. การแข่งขันกีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ๘ แห่ง ครั้งที่ ๓ 
“พิงคนครเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๓  ประกอบด้วย 



- ๑๒ - 

  ๑๗.๑ ฝ่ายคณะจัดเตรียมบุคลากรและความพร้อมในการแข่งขันกีฬา ประกอบด้วย 
  นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย   หัวหน้า 
   พนักงานราชการ และบุคลากร (นางสาวเกศกนก ไทยแท้)   
  นายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (นายมนัส หล่อทอง)  ผู้ช่วย 
  รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยควบคุมขบวนพาเหรด 

พนักงานราชการ และบุคลากร  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐิกานต์ ปิ่นจุไร)   

รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยควบคุมกีฬา 
พนักงานราชการ และบุคลากร (อาจารย์นิติพันธ์   บุตรฉุย)     

รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยควบคุมการแสดง 
พนักงานราชการ และบุคลากร (นายอนุชิต   อ่อนเกษ)      

รองนายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย  ผู้ช่วยควบคุมสวัสดิการ 
พนักงานราชการ และบุคลากร (นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด)     

  อาจารย์สุภาภรณ์ หมั่นหา      ผู้ช่วยจัดการที่พัก 
  นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์     ผู้ช่วยจัดการเบี้ยเลี้ยง 
  นายวิเชษฐ เครือวัลย์      ผู้ช่วยจัดการสวัสดิการ 
  นางสาวนฤมล ส่งต่าย      ผู้ช่วยจัดการการเงิน 
  นายอธิวัฒน์  ศรีพุก      ผู้ช่วยจัดการยานพาหนะ 
  อาจารย์ธนสิทธิ์  นิตยประภา       ผู้ช่วยจัดการขบวนพาเหรด 
          และการแสดง 
  อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง      ผู้ช่วยจัดการกองเชียร์ 

และนันทนาการ 
  นายกิตติศักดิ์ นิ่มลพ      ผู้ช่วยจัดการกองเชียร์ 

และนันทนาการ 
  นางสาวระพีพร พุ่มอ่ิม      ผู้ช่วยจัดการกีฬา 

นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน       ผู้ช่วยประสานงาน 
นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง      ผู้ช่วยประสานงาน 
นางภัทรวดี  จิตคติ       ผู้ช่วยประสานงาน 

  นางมาริตา  ศรีแก้ว       ผู้ช่วยประสานงาน
  นางสาวสุติมา  นครเขต       ผู้ช่วยประสานงาน 
  นางสาวสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง      ผู้ช่วยประสานงาน
  นางสาวพรวิลัย วัฒนศิริ        ผู้ช่วยประสานงาน 
   
 
 

   / ๑๗.๒ ผู้ประสานงาน... 
 
 
 
 

๑๗.๒ ผู้ฝึกซ้อมกีฬาและประสานงานนักกีฬา  ประกอบด้วย 
 ๑.ฟุตซอล 
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  รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปัญญา ผู้จัดการทีม  
  อาจารย์ปฐมพงษ์  เที่ยงเพชร  ผู้ฝึกสอน  
  นายอภิชาติ  โตยิ่ง   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายสมศักดิ์ พวงใส   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายขวัญ  พิกุลทอง   ประสานงาน 
 ๒.ฟุตบอล 
  ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชิต   ผู้จัดการทีม 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประดิษฐ์ นารีรักษ์ ผู้ฝึกสอน 
  รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  ปัญญา ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  อาจารย์ภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายขวัญ  พิกุลทอง   ประสานงาน 
 ๓.กรีฑา 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์แดนชัย เครื่องเงิน ผู้จัดการทีม 
  อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว   ผู้ฝึกสอน 
  นายกิตติกร กล้าแข็ง   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายกิตติกร กล้าแข็ง   ผู้ประสานงาน 
 ๔.บาสเกตบอล 
  นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล   ผู้จัดการทีม 
  นายทวิช ปิ่นวิเศษ   ผู้ฝึกสอน 
  นายธีศิษฏ์  กระต่ายทอง   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล   ผู้ประสานงาน 
 ๕.วอลเลย์บอล 
  ทีมชาย 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์  ผู้จัดการทีม 
  นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์  ผู้ฝึกสอน 
  นางสาวบุษยมาส คงเกิด   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์  ผู้ประสานงาน 
  ทีมหญิง 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุ ธัชยะพงษ์  ผู้จัดการทีม 
  อาจารย์นิติพันธ์ บุตรฉุย   ผู้ฝึกสอน 
  นายณะราทิ น้อยม่วง   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์  ผู้ประสานงาน 
 ๖.แชร์บอล 
  นางสาวเกศกนก ไทยแท ้   ผู้จัดการทีม 
  อาจารย์ลัดดาวัลย์  แก้วใส  ผู้ฝึกสอน 
  นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นางสาวนุจรีย์ สรรคพงษ์   ผู้ประสานงาน 
 
 

/๗.เซปัก... 
 
 ๗.เซปักตะกร้อ  
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  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัน หยวกวัด  ผู้จัดการทีม 
  อาจารย์เกรียงไกร กันละตีมูล  ผู้ฝึกสอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ บุตรดี  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  อาจารย์เกรียงไกร กันละตีมูล  ผู้ประสานงาน 
 ๘.เปตอง 
  นายเพ่ง วศินวงศ์สว่าง   ผู้จัดการทีม 
  นายชัยรัตน์  ศรีวงคราช   ผู้ฝึกสอน 
  นายทศพร ศีลอวยพร   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า  ผู้ประสานงาน 
 ๙.แบดมินตัน 
  อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ  ผู้จัดการทีม 
  นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร  ผู้ฝึกสอน 
  อาจารย์สุรเชษฐ์ ตุ้มมี   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน  
  นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร  ผู้ประสานงาน 
 ๑๐.เทเบิลเทนนิส 
  อาจารย์อภิชาติ บวบขม   ผู้จัดการทีม 
  ดร.รัษฎากร วินิจกุล   ผู้ฝึกสอน 
  นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว  ผู้ประสานงาน 
 ๑๑. เทนนิส 
  นายธีศษิฏ์  กระต่ายทอง    ผู้จัดการทีม 
  รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์ ผู้ฝึกสอน 
  อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายธีศิษฏ์  กระต่ายทอง   ผู้ประสานงาน 
 ๑๒. หมากกระดาน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง ผู้จัดการทีม 
  อาจารย์เกรียงไกร กันละตีมูล  ผู้ฝึกสอน 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ขุนทอง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
   อาจารย์เกรียงไกร กันละตีมูล  ผู้ประสานงาน 
 ๑๓. สนุ๊กเกอร์ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์ เขียวเขิน ผู้จัดการทีม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี  ผู้ฝึกสอน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
นางสาวเกศกนก ไทยแท ้   ผู้ประสานงาน 
 
 
 

/๑๔.กอล์ฟ... 
 
 

๑๔. กอล์ฟ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย พวกดี  ผู้จัดการทีม 
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ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้ฝึกสอน 
  ผศ. ดร.นิรุตติ์ พิพรรธนจินดา  ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  ผู้ช่วยศาตราจารย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนา ผู้ประสานงาน 
 ๑๕. จักรยานเพื่อสุขภาพ 
  ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ์     ผู้จัดการทีม 
  นายณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ  ผู้ฝึกสอน 
  อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง   ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 
  นายณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ  ผู้ประสานงาน 
 ๑๖. กองเชียร์ 
  อาจารย์อรทัย บุญเที่ยง   ผู้จัดการทีม 
  นายกิตติศักดิ์  นิ่มลพ   ผู้ฝึกสอน 
 ๑๗. กีฬามหาสนุก 
  นายมนัส หล่อทอง   ผู้จัดการทีม 
  นายกิตตศิักดิ์ นิ่มลพ   ผู้ฝึกสอน 

 
ทั้งนี้  มอบหมายให้นายกสโมสรอาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  

และบุคลากร และนายกสโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร กำกับดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ 
  

สั่ง  ณ  วันที ่ ๑๖  ธันวาคม  พ. ศ.  ๒๕๖๒ 
        

                                                  
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
รองอธิการบดี  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://mc.kpru.ac.th/mc/index.php?nu=dashboard&status=2&citizen_id_3=3620100945863&password_3=25012524
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บัญชีรายชื่อสมาชิกสีแนบท้ายคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ที่ ๒๒๘๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๖  ธันวาคม  พ. ศ.  ๒๕๖๓ 
 
รายช่ือสมาชิก สีชมพู จำนวน 93 ท่าน 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

1. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. การันต์  เจริญสุวรรณ 

2. คณะวิทยาการจัดการ รศ. ดร.เพชรา  บุดสีทา 

3. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ปาณิสรา  จรัสวิญญู 

4. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. อมรา  ครองแก้ว 

5. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ถมรัตน์  เงินทอง 

6. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. วรภรณ์  โพธิ์เงิน 

7. คณะวิทยาการจัดการ รศ. ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ 

8. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์ 

9. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. อิสรีย์  ด่อนคร้าม 

10. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. อนุ  ธัชยะพงษ์ 

11. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.ชาลี  ตระกูล 

12. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ราตรี  สิทธิพงษ์ 

13. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์ 

14. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.คุณัญญา  เบญจวรรณ 

15. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ อนันธิตรา  ดอนบันเทา 

16. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ พัตราภรณ์  อารีเอื้อ 

17. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ จิระ  ประสพธรรม 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

18. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.พธูรำไพ  ประภัสสร 

19. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. วรรณวณัช  ด่อนคร้าม 

20. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ศิริพร  โสมคำภา 

21. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ วรรณพรรณ  รักษ์ชน 

22. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.กนิษฐา  ศรีภิรมย์ 

23. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ธัญรดี  บุญปัน 

24. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.ประจักษ์  กึกก้อง 

25. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ อนุธิดา  เพชรพิมูล 

26. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ชลธิชา  แสงงาม 

27. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์ 

28. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ประพล  จิตคติ 

29. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. จักรพันธ์  หวาจ้อย 

30. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ พิมพ์นารา  บรรจง 

31. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ สุภาภรณ์  หมั่นหา 

32. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ 

33. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ พิมพ์ผกา  วงศ์กองแก้ว 

34. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ มนตรี  ใจแน่น 

35. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ชญาน์นันท์  ศิริกิจเสถียร 

36. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง 

37. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์ 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

38. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ยุชิตา  กันหามิ่ง 

39. คณะวิทยาการจัดการ ผศ. ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี 

40. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ วีรวรรณ  แจ้งโม้ 

41. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ วิษณุเดช  นันไชยแก้ว 

42. คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ ประภัสสร  กลีบประทุม 

43. คณะวิทยาการจัดการ นางสุภาภรณ์  นุชรุ่งเรือง 

44. คณะวิทยาการจัดการ นางมัทรี  ขาวจุ้ย 

45. คณะวิทยาการจัดการ นายวัชรินทร์  ปัญญาเสน 

46. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนัฐรินทร์  พิชิตปัญญา 

47. คณะวิทยาการจัดการ นายอมร  วรรณารักษ์ 

48. คณะวิทยาการจัดการ นายวชิรวิทย์  กรรณิกา 

49. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสุมิตรา  หอมอรุณ 

50. คณะวิทยาการจัดการ นายชูเกียรติ  เนื้อไม้ 

51. คณะวิทยาการจัดการ นายเอกวินิต  พรหมรักษา 

52. คณะวิทยาการจัดการ นางสุจิตรา  ฉวีพัฒน์ 

53. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวบุษยมาส  คงเกิด 

54. คณะวิทยาการจัดการ นางรำไพ  พยัฆเกรง 

55. คณะวิทยาการจัดการ นางอัมพร  อึ่งน่วม 

56. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวสุพัชรี  ท้ายนาวา 

57. คณะวิทยาการจัดการ นายณัฐพล  วรรณ์สุทธะ 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

58. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวประพัสสร  บัวเผื่อน 

59. คณะวิทยาการจัดการ นางสาวนภาลัย  บุญคำเมือง 

60. คณะวิทยาการจัดการ นางประไพ  สุขพร้อม 

61. บัณฑิตวิทยาลัย นายทวิทัติ  ริ้วมงคล 

1. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวพิกุล  อินไผ่ 

2. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวกิตติยา  ลาเต๊ะ 

3. บัณฑิตวิทยาลัย นายจักกริช  มีสี 

4. บัณฑิตวิทยาลัย นายสมชัย  วงษ์นายะ 

5. บัณฑิตวิทยาลัย นางพิสมัย  รบชนะชัย พูลสุข 

6. บัณฑิตวิทยาลัย นางจำลอง  ชมภูผล 

7. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวเฉลิมรัตน์  จันทร์กระจ่าง 

8. บัณฑิตวิทยาลัย ว่าที่ร้อยตรีกฤษติญาณี  สิงห์หลอ 

9. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวศุภนิดา  จอมทอง 

10. บัณฑิตวิทยาลัย นางสาวภิราวรรณ  นุตเวทย์ 

1. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางวาสนา  มณีโชติ 

2. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางรุ่งทิพย์  แสงสว่าง 

3. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวพิชญนันท์  ดอนไพวัลย์ 

4. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายขวัญ  พิกุลทอง 

5. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางจารุวรรณ  อุดม 

6. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวศรีนวล  แยบกสิกิจ 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

7. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวมณฑา  ไม้ป่า 

8. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางวันเพ็ญ  ยวงแก้ว 

9. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางเอ้ือง  เกี้ยวสันเทียะ 

10. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายบดินทร์  สังวรินทะ 

11. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางละมูล  สุขสำราญ 

12. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ ว่าที่ร้อยตรีเจษฎาวุฒิ  อุทธา 

13. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางนงค์นุช  ยาสกุล 

14. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสมนึก  เพ็ญฉาย 

15. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวเกตุแก้ว  สร้อยอ่วม 

16. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายโชคชัย  สุวิบวั 

17. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายมิตร  ชัชวาล 

18. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวภัทรานิษฐ์  เลิศกสิกรณ์ 

19. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายธนน  เอี่ยมอ่ำ 

20. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางอมรรัตน์  แก้วใส 

21. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นายวัชระ  ห้าวหาญ 

22. สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ นางสาวหนูการณ์  บุตรมาลา 
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รายช่ือสมาชิก สีฟ้า จำนวน 127 ท่าน 
 

ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

1. คณะครุศาสตร์ รศ. ดร.วชิระ  วชิชุวรนันท์ 

2. คณะครุศาสตร์ รศ. ดร.ยุภาดี  ปณะราช 

3. คณะครุศาสตร์ รศ. พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์ 

4. คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.อังสุรีย์  พันธ์แก้ว 

5. คณะครุศาสตร์ รศ. ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์ 

6. คณะครุศาสตร์ รศ. ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์ 

7. คณะครุศาสตร์ รศ. ธงชัย  ช่อพฤกษา 

8. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส 

9. คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.ชัยรัตน์  บุม ี

10. คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.ภูมิพิพัฒน์  รักพรมงคล 

11. คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล 

12. คณะครุศาสตร์ ผศ. บุญล้อม  ด้วงวิเศษ 

13. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ อุไรวรรณ  ปานทโชติ 

14. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ยุทธนา  พันธ์มี 

15. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ อรทัย  บุญเที่ยง 

16. คณะครุศาสตร์ ผศ. รัตติกาล  โสภัคค์ศรีกุล 

17. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ นิติพันธ์  บุตรฉุย 

18. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ทวิโรฒ  ศรีแก้ว 

19. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ธัชนิติ วีระศิริวัฒน์ 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

20. คณะครุศาสตร์ ผศ. ชูวิทย์  กมุทธภิไชย 

21. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล 

22. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ สมหญิง  กัลป์เจริญศรี 

23. คณะครุศาสตร์ ผศ. ดร.ปาริชาต  เตชะ 

24. คณะครุศาสตร์ ผศ. ชลชลิตา  กมุทธภิไชย 

25. คณะครุศาสตร์ ผศ. อนุสิษฐ์  พันธ์กล่ำ 

26. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ธารณา  สุวรรณเจริญ 

27. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ศุภรดา  สุขประเสริฐ 

28. คณะครุศาสตร์ ผศ. อมรา  ศรีแก้ว 

29. คณะครุศาสตร์ ผศ. ศรินญา  หวาจ้อย 

30. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ไตรรงค์  เปลี่ยนแสง 

31. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ปราณี  เลิศแก้ว 

32. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 

33. คณะครุศาสตร์ ผศ. วรพรรณ  ขาวประทุม 

34. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ เฉลิม  ทองจอน 

35. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์  ทวีทรัพย์ 

36. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ กษมา  สุรเดชา 

37. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี 

38. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ เบญจวรรณ    ชัยปลัด 

39. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ วชิระ  พิมพ์ทอง 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

40. คณะครุศาสตร์ ผศ. จิรัฎฐ์  เพ็งแดง 

41. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จุฑาทิพย์  โอบอ้อม 

42. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ธิดารัตน์  พรหมมา 

43. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ณัฐพฤทธิ์  นพเก้า 

44. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ชลธิชา  สว่างไตรภพ 

45. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ เทพกาญจนา  เทพแก้ว 

46. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ นันทิวัน  อินหาดกรวด 

47. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ มนตรี  หลินภู 

48. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ จิรพงค์  พวงมาลัย 

49. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์ 

50. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ รุ่งณภา  บุญยิ้ม 

51. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ เมธี  มธุรส 

52. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั่น 

53. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา 

54. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์ 

55. คณะครุศาสตร์ อาจารย์ ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น 

56. คณะครุศาสตร์ นางมาริตา  จิตชู 

57. คณะครุศาสตร์ นางสาวฉวีวรรณ  จันทร์อ่อน 

58. คณะครุศาสตร์ นางสาวกรรณิกา  จันสายทอง 

59. คณะครุศาสตร์ นายพรหมธร  พูลสุข 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

60. คณะครุศาสตร์ นางสาววิราพัตร  กาวิละพันธ์ 

61. คณะครุศาสตร์ นางสาวระพีพร  พุ่มอ่ิม 

62. คณะครุศาสตร์ นางสาวณิชารีย์  วุฒิชุมภู 

63. คณะครุศาสตร์ นายศาสตราวุธ  กิมิพันธ์ 

64. คณะครุศาสตร์ นางสาวกัลยารัตน์  มาลาศรี 

65. คณะครุศาสตร์ นางสาววาสนา  สุระพา 

66. คณะครุศาสตร์ นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักดิ์ 

67. คณะครุศาสตร์ นายอานนท์  ปลื้มเนตร 

68. คณะครุศาสตร์ นางสาววาสนา  จันทร์ผ่อง 

69. คณะครุศาสตร์ นางสาวณิชา  มั่นคงพิพัฒน์ 

70. คณะครุศาสตร์ นางสาวอรวรรณ  สุ่มประดิษฐ์ 

71. คณะครุศาสตร์ นางสาวศิริโสภา  แสนบุญเวช 

72. คณะครุศาสตร์ นางสุมาลี  วิทยรัตน์ 

73. คณะครุศาสตร์ นางน้ำทิพย์  ทวีทรัพย์ 

74. คณะครุศาสตร์ หม่อมหลวงปัทมาวดี  สิงหจารุ 

75. คณะครุศาสตร์ นายก่อเกียรติ  วิทยรัตน์ 

76. คณะครุศาสตร์ นายไกรศร  สิงห์ไฝแก้ว 

77. คณะครุศาสตร์ นายภูมิสิทธิ์  สัจจหทยาศรม 

78. คณะครุศาสตร์ นางสาวบุญช่วย  จันทร์ฉาย 

79. คณะครุศาสตร์ นางนงลักษณ์  บันดาล 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

80. คณะครุศาสตร์ นางสาวศิริพร  จันทะรัตน์ 

81. คณะครุศาสตร์ นางสาวกัลยา  บุญจันทร์ 

82. คณะครุศาสตร์ นางวัลยา  ภู่ทอง 

83. คณะครุศาสตร์ นางวาสนา  มณีสัย 

84. คณะครุศาสตร์ นางสาวมาลี  บ่อน้อย 

85. คณะครุศาสตร์ นายแทน  คำประพันธ์ 

86. คณะครุศาสตร์ นางสุนีย์  ทับมนเทียน 

87. คณะครุศาสตร์ นายวิทยา  ภัยมณี 

88. คณะครุศาสตร์ นายภิเชต  ภู่แก้ว 

89. คณะครุศาสตร์ นายธวัช  วีระศิริวัฒน์ 

90. คณะครุศาสตร์ นายมานพ  ศรีเทียม 

91. คณะครุศาสตร์ นางสาววนิดา  ทับทิม 

92. คณะครุศาสตร์ นายถาวร  สารวิทย์ 

93. คณะครุศาสตร์ นายสุวัฒน์  วรานุสาสน์ 

94. คณะครุศาสตร์ นายศรวัส  ศิริ 

95. คณะครุศาสตร์ นางมะลิ  กุลฉิม 

96. คณะครุศาสตร์ นางสาวโสภา  อินแนม 

97. คณะครุศาสตร์ นางดรุณี  ชัยมงคล 

98. คณะครุศาสตร์ นายสันติ  สงวนศรี 

99. คณะครุศาสตร์ นางสาวอริศรา  เทพาชมภู 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

100. คณะครุศาสตร์ นางสาวสุจินต์  สงเชื้อ 

101. คณะครุศาสตร์ นางสาวละเอียด  ช่วงสุวรรณ์ 

102. คณะครุศาสตร์ นางน้ำทิพย์  ใจแสน 

103. คณะครุศาสตร์ นางสาวกาญจนา  นาคสวาท 

104. คณะครุศาสตร์ นางสาวปยุรฉัตร  บุษราภรณ์ 

105. คณะครุศาสตร์ นายมาโนช  บูชาบุญ 

106. คณะครุศาสตร์ นางสาวภัสสร  ศิศาริกรณ์ 

107. คณะครุศาสตร์ นางแน่งน้อย  อินทร์จันทร์ 

108. คณะครุศาสตร์ นางสาวลัดดาวัลย์  แก้วใส 

109. คณะครุศาสตร์ นายพินิต  มณีเขียว 

110. คณะครุศาสตร์ นายโกมินทร์  บุญชู 

111. คณะครุศาสตร์ นางสาวเกศรินทร์  แก่งศิริ 

112. คณะครุศาสตร์ นางศันสนีย์  โพธิ์ทอง 

113. คณะครุศาสตร์ นางสาวนิลาวรรณ  จิตสนธิ 

114. คณะครุศาสตร์ นางสาวเพชรลัดดา  โตทิม 

115. คณะครุศาสตร์ นางสาวนวิยา  ทองลิ่ม 

116. คณะครุศาสตร์ นางสาวธัญญนาถ  สุวรรณเจริญ 

117. คณะครุศาสตร์ นางสุภาภรณ์  บัณฑิตย์ 

118. คณะครุศาสตร์ นางสาวอารยา  ก้อนทอง 

119. คณะครุศาสตร์ นางสาวอังกาบ  คงคะดี 
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ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

120. คณะครุศาสตร์ นางอัฐณีญา  สัจจะพัฒนกุล 

121. คณะครุศาสตร์ นางสาวชุติกานต์  เอี่ยวเล็ก 

122. คณะครุศาสตร์ นายพีรพัฒน์  พวงจิตร 

123. คณะครุศาสตร์ นางสาวสุภัตชา  จำปา 

124. คณะครุศาสตร์ นางสาววรรษวัลย์  วงศ์กำแหง 

125. คณะครุศาสตร์ นายสุทธิพงษ์  งามรั้ว 

126. คณะครุศาสตร์ นางสาวจิตลดา  หนูดอนทราย 

127. คณะครุศาสตร์ นางสาวกัลยรัตน์  วงษ์มณี 
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รายช่ือสมาชิก สีเขียว จำนวน 149 ท่าน 
 

ลำดับที ่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร. นำพิชญ์  ธรรมหิเวศน ์

2. คณะพยาบาลศาสตร์ ผศ. ดร.จินตนา  ลี้ละไกรวรรณ 

3. คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.อัญชลี  ทองเสน 

4. คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.รุจิระชัย  เมืองแกว้ 

5. คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์ ดร.จิราวัลณ์  วินาลัยวนากูล 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ อาจารย์สมิตรา  กันทาหงส์    

7. คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวววิรรณ  ธัญญะวัน 

1. สำนักงานอธกิารบด ี ดร.มะลิวัลย์  รอดกำเหนิด 

2. สำนักงานอธกิารบด ี นางปวีณณัฎฐ์  คงสมนาม 

3. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวปรางค์ทิพย ์ น้ำเงินสกุณี 

4. สำนักงานอธกิารบด ี นายภาณุพงศ์  สืบศิร ิ

5. สำนักงานอธกิารบด ี นายเอนก  บวัสำล ี

6. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวนฤมล  ส่งต่าย 

7. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวนุจรีย ์ สรรคพงษ์ 

8. สำนักงานอธกิารบด ี นายณะราทิ  น้อยม่วง 

9. สำนักงานอธกิารบด ี นางชมภัค  จารุฑิฆัมพร 

10. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวคณารัตน์  สิริเสถียรวัฒนา 

11. สำนักงานอธกิารบด ี นางภัทรวดี  จิตคติ 

12. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวศิริรัตน์  ชิตสุระ 

13. สำนักงานอธกิารบด ี นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 

14. สำนักงานอธกิารบด ี นายเพ่ง  วศินวงศ์สว่าง 
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ลำดับที ่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

15. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกจิ 

16. สำนักงานอธกิารบด ี นายภิญญาพัชญ ์ แฉล้มฉัตร 

17. สำนักงานอธกิารบด ี นายทศพร  ศิลอวยพร 

18. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ 

19. สำนักงานอธกิารบด ี นายมนตรี  ประชุม 

20. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววรรณภา  รอดจันทร์ 

21. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวศุภลักษณ ์ สมโภชน ์

22. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวคนึงนิจ  สรรคพงษ์ 

23. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวธนิสรณ์  สขุพร้อม 

24. สำนักงานอธกิารบด ี นายกิตติกร  กลา้แข็ง 

25. สำนักงานอธกิารบด ี นายชัยรัตน์  ศรีวงค์ราช 

26. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวบวรลกัษณ์  แสงกล้า 

27. สำนักงานอธกิารบด ี นางรัชนีวรรณ  หลิมมงคล 

28. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววิลาวัลย ์ ปิ่นมณ ี

29. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด 

30. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวปราณี  แผนด ี

31. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวอุมาพร  ขุนพิลึก 

32. สำนักงานอธกิารบด ี ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิชา  ขวัญอ่อน 

33. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวปราจิน  ไกรทอง 

34. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวชฎาพร  โชติรดาภาณ์ 

35. สำนักงานอธกิารบด ี นายอนวุัฒน์  แนไพร 

36. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวโสรยา  วรนุช 

37. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวรติกานต ์ เร่ือศรีจันทร์ 
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38. สำนักงานอธกิารบด ี นายวิทยา  ศรีนรคุตร 

39. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกันยา  มั่นคง 

40. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววรรณภา  หอมคำแหง 

41. สำนักงานอธกิารบด ี นายอธิวัฒน์  ศรีพุก 

42. สำนักงานอธกิารบด ี นายอภิชาติ  โตยิ่ง 

43. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกนิษฐา  กิ่งกังวาลย์ 

44. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววราภรณ์  คล้ามสถิต 

45. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวยอดสร้อย  ภู่สงค์ 

46. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกรรณิกา  อินแผลง 

47. สำนักงานอธกิารบด ี นางผ่องศรี  พิกุลทอง 

48. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวน้ำทิพย์  สังข์ทอง 

49. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวอารยี์  ยินดีรส 

50. สำนักงานอธกิารบด ี นายโภคสมบัติ  คำปิ่น 

51. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุทธีรักษ์  ขำทอง 

52. สำนักงานอธกิารบด ี นายเสน่ห์  สุกสด 

53. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวเรณู  ใจหงิม 

54. สำนักงานอธกิารบด ี นายสมศักดิ์  พวงใส 

55. สำนักงานอธกิารบด ี นางบังอร  ทองม ี

56. สำนักงานอธกิารบด ี นายสัญญา  กลิ่นเรณู 

57. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวมะลิลา  อาจกลา้ 

58. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวสุทิน  คำเคน 

59. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุธ ี ขุนพิลึก 

60. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุดเขตต์  รัฐพรไพบูลย ์
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61. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวดวงรัตน์  มาขุนทด 

62. สำนักงานอธกิารบด ี นายสมชาย  ศิริไพบูลย ์

63. สำนักงานอธกิารบด ี นายสมศักดิ์  วันเช้ือ 

64. สำนักงานอธกิารบด ี นายจตุรงค์  สีม่วง 

65. สำนักงานอธกิารบด ี นายเสนอ  ก้อล่อ 

66. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวเพชรลัดดา  โพธิ์สิงห์ 

67. สำนักงานอธกิารบด ี นายณัฐพล  อนุรักษ์วัฒนะ 

68. สำนักงานอธกิารบด ี นายชัยพร  กุลฉิม 

69. สำนักงานอธกิารบด ี นายวิเชษฐ  เครือวัลย ์

70. สำนักงานอธกิารบด ี นายนิมนต์  โชหน ู

71. สำนักงานอธกิารบด ี นายเสกสรรค์  ชีวะโต 

72. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุชาติ  กุลฉิม 

73. สำนักงานอธกิารบด ี นางเสวย  เหลีย่มไทย 

74. สำนักงานอธกิารบด ี นางสุวิมล  ภิญโญวัย 

75. สำนักงานอธกิารบด ี นายจกัรพรรด์ิ  เนียมนาค 

76. สำนักงานอธกิารบด ี นายธนศักดิ ์ ศรีนิล 

77. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวธนพร  อนันต์ศิริ 

78. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกนกวรรณ  เมฆชว่ง 

79. สำนักงานอธกิารบด ี นายชวนเจริญ  ดาราน้อย 

80. สำนักงานอธกิารบด ี นางชนก  จิตรตรง 

81. สำนักงานอธกิารบด ี นางสุภา  กันธยิะวงษ ์

82. สำนักงานอธกิารบด ี นายวทัญญ ู สังข์คำ 

83. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุฤทธิ ์ ต๊ะใจ 
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84. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุวิทย์  เหล่าส ี

85. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวศิริลักษณ์  เปลีย่นแสง 

86. สำนักงานอธกิารบด ี นายสมศักดิ์  พูนใจสม 

87. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกัญญารัตน์  คำม ี

88. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวอรสา  ออ่นคำ 

89. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุวิท  อั๋นดอนกลอย 

90. สำนักงานอธกิารบด ี นายอานนท์  ศรีสุข 

91. สำนักงานอธกิารบด ี นายเจริญพร  พิลึก 

92. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวมาลิน  เต็มดวง 

93. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววรรณรัตน์  จิตรตรง 

94. สำนักงานอธกิารบด ี นายกิตติศักดิ์  นิ่มลพ 

95. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววันเพ็ญ  พยัคศิริ 

96. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวจิรพงษ์  ห้อยแดง 

97. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววราภรณ์  สีสุกสด 

98. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวกัญญาพร  กุลฉิม 

99. สำนักงานอธกิารบด ี นายฐิติวัจน ์ จิตชยัเจริญกุล 

100. สำนักงานอธกิารบด ี นายวุฒิชยั  ตรุษลกัษณ ์

101. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวพนิดา  อินทร์ลับ 

102. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุพจน ์ พุ่มศร ี

103. สำนักงานอธกิารบด ี นายอัจฉริยะ  งามงอนศีร ี

104. สำนักงานอธกิารบด ี นายทนงศักดิ์  ก๋าคำต๊ะ 

105. สำนักงานอธกิารบด ี นายดุสิต  ฉลอมพงษ ์

106. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวนันท์ภสร  พุทธสาร 
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107. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุพรรณ  แจงทอง 

108. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววันด ี วงษ์เขยีด 

109. สำนักงานอธกิารบด ี นางบุบผา  เฮงทรัพย ์

110. สำนักงานอธกิารบด ี นายทรงวุฒิ  กุยพันธ์ไข ่

111. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวจันทร์จิรา  แรงเขตการ 

112. สำนักงานอธกิารบด ี นายนิพล  ชัยชุ่ม 

113. สำนักงานอธกิารบด ี นายสัมพันธ์  ชยัชุ่ม 

114. สำนักงานอธกิารบด ี นายศรราม  เด็ดเดี่ยว 

115. สำนักงานอธกิารบด ี นายศราวธุ  อั๋นดอนกลอย 

116. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวรัตติญาภรณ์  รอดตะเภา 

117. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุทิวัส  ฟื้นตน 

118. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวศรัณย์ภัทร  ดีจันจ้อย 

119. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวสุภาพร  อาจหาญ 

120. สำนักงานอธกิารบด ี นายวุฒิชยั  อาจกล้า 

121. สำนักงานอธกิารบด ี นางศิริขวัญ  หลวงยศ 

122. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวนารีรัตน์  กนกสิงห์ 

123. สำนักงานอธกิารบด ี นายนรา  โพธิ์ไกร 

124. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวสวรรยา  เยิดรัมย ์

125. สำนักงานอธกิารบด ี นายเอกเพชร  สถาพร 

126. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวอัศนีย ์ แผนด ี

127. สำนักงานอธกิารบด ี นางกาญจนา  กลิ่นเรณู 

128. สำนักงานอธกิารบด ี นายสมาน  บุตรพยาสาร 

129. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาววรรณภา  บญุมาก 
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130. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวสุรีรัตน์  แก้วหรา่ย 

131. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวจิตราภรณ์  ขาวจุย้ 

132. สำนักงานอธกิารบด ี นางทองสุข  คุ่ยจาด 

133. สำนักงานอธกิารบด ี นางอารุญ  โจ้กุล 

134. สำนักงานอธกิารบด ี นายคมสันต์  ฉวีพัฒน ์

135. สำนักงานอธกิารบด ี นายสุชิน  สังวาลย์ทอง 

136. สำนักงานอธกิารบด ี นางสาวอรอนงค์  บำรุงอักษร 

137. สำนักงานอธกิารบด ี นายธนากร  คงคาวาร ี

138. สำนักงานอธกิารบด ี นายณัฐเดช  แสงจันทร ์

139. สำนักงานอธกิารบด ี นางมาลัย  กลิ่นศรีสุข 

140. สำนักงานอธกิารบด ี นายอุดม  พรมณี 

141. สำนักงานอธกิารบด ี นายกิตติ  นุชเทียน 

142. สำนักงานอธกิารบด ี นายชุน  ประสงค์ดี 
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รายช่ือสมาชิก สีม่วง จำนวน 90 ท่าน 
 

ลำดับที ่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. นรุตม์  บุตรพลอย 

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รศ. สฤษณ์  พรมสายใจ 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. โยธิน  ป้อมปราการ 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ดร.นพคุณ  ชูทัน 

5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ภาคิณ  มณีโชต ิ

6. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ธัชชัย  ช่อพฤกษา 

7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ วสันต์  เพชรพิมูล 

8. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  ธงทอง 

9. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. สัญญา  พรหมภาสิต 

10. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. อัษฎางค์  บญุศรี 

11. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พัชรีรัต  หารไชย 

12. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.ธงเทพ  ชูสงฆ ์

13. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ณัฐธิกานต์  ปิ่นจุไร 

14. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. อนัน  หยวกวัด 

15. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์ 

16. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ นวิดี  คลังสีดา 

17. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ปรีชาภรณ์  ขันบุรี 

18. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. วรวุฒิ  บุตรด ี

19. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ บัณฑิต  ศรีสวัสดิ์ 

20. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. จารุกิตติ์  พิบูลนฤดม 

21. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. มนูญ  บูลย์ประมุข 
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22. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ธนิรัตน์  ยอดดำเนิน 

23. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ดร.วิษณุ  บัวเทศ 

24. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. อานนท์  วงษ์มณี 

25. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ วีระพล  พลีสัตย ์

26. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ. ดร.เทพ  เกื้อทวีกุล 

27. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ธนกิจ  โคกทอง 

28. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ จตุรงค์  ธงชัย 

29. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พจน์ธรรม     ณรงค์วิทย์ 

30. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พบพร  เอีย่มใส 

31. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ กนกวรรณ  เขยีววัน 

32. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ธนสิทธิ  นิตยะประภา 

33. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มม ี

34. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ เอกสิทธิ์  เทียนมาศ 

35. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์ 

36. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ เศวต  สมนักพงษ ์

37. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสุพิชา  จันทร์ละมูล 

38. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนา 

39. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวคัทลียา  ปัญญาอูด 

40. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวสุติมา  นครเขต 

41. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวยวุธิดา  พรมสายใจ 

42. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวเมศิยาห ์ ออ่นตา 

43. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายเจด็จ  สินพากร 

44. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาววาณี  ทิมทอง 



- ๓๗ - 

ลำดับที ่ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล 

45. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวอำไพ  แสงจันทร์ไทย 

46. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายอิทธิพล  เหลาพรม 

47. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายสมโภชน์  วงษ์เขียด 

48. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายดำรงค์  เฉยปัญญา 

49. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวิตรี  พรหมรักษา 

50. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายชาญชยั  กาญจนจันทร ์

51. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวโสภา  ดำเนิน 

52. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวชมภ ู สร้อยเกลียว 

53. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ว่าที่ร้อยตรีชุติเดช  ทันจันทร ์

54. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวนิสรา  สิงห์ทอง 

55. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวศศิธร  หม่อนกันทา 

56. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวบุญเรือง  ผลบุญ 

57. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นางสาวปวีณา  รกัชาติพานิช 

1. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวพันทิพา  เย็นญา 

2. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวสุนันท์  แหวนประดับ 

3. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 

4. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ว่าที่ร้อยตรธีีศิษฏ์  กระตา่ยทอง 

5. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา นางสาวจันทนี  น้อยเอี่ยม 

1. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางบุษบา  เหมือนวิหาร 

2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวน้ำพกั  ข่ายทอง 

3. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายคมกริช  กลิ่นอาจ 

4. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวผดุงพร  พันธ์พืช 

5. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ์ 
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6. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายสุรเชษฐ  ขอนทอง 

7. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายชัยเดช  ขัตติยะ 

8. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวกนกกร  ทองคำ 

9. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวณฤมน  เสริมสนธ ิ

10. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาววิรัลพัชร์  แก้วคำพิศุทธิ์ 

11. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวภนิดา  กิจวรรณ 

12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายวงศกร  เฮ้ียนเจริญ 

13. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายอดิเทพ  มั่งทอง 

14. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นายธนพล  กันภยั 

15. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นางสาวแพรวพรรณ  เข็มตรง 

1. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาวชุติมา  ทอสาร 

2. สถาบันวิจยัและพัฒนา นายทวิช  ปิ่นวิเศษ 

3. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาวสุมาภรณ์  บดีรัฐ 

4. สถาบันวิจยัและพัฒนา นายเอกลกัษณ์  หลิมมงคล 

5. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาวประภา  วังน้อย 

6. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาวพรอุมา  ส้มแป้น 

7. สถาบันวิจยัและพัฒนา นายรณชัย  หมูสุปาบ 

8. สถาบันวิจยัและพัฒนา นายเอกพงษ์  เครือคำจิว๋ 

9. สถาบันวิจยัและพัฒนา นายศศิพงษ์  บุญยงค์ 

10. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาวธิดารัตน์  จันโทสถ 

11. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาวปาริชาติ  ไชยภักดิ ์

12. สถาบันวิจยัและพัฒนา นางสาววกิานดา  กิ่งวัน 
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รายช่ือสมาชิก สีแดง จำนวน 156 ท่าน 
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1. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. ดร.วนัสนันท์  ศิริรัตนะ 

2. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ วรางค์  รามบุตร 

3. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ มัลลิกา  ทองเอม 

4. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. คมสันต์  นาควังไทร 

5. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. ดร.ธีรศิลป์  กันธา 

6. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ศุภมาส  ผกากาศ 

7. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ถิรวิท  ไพรมหานิยม 

8. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. พิริยะ  กาญจนคงคา 

9. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. วันชัย  เพ็งวัน 

10. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ดร.เอกรัฐ  ปญัญาเทพ 

11. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ สามารถ  ยืนยงพานิช 

12. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. ชัยรัตน์  ขันแก้ว 

13. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ นิพิฐพนธ์  ฤาชา 

14. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ น้ำฝน  สะละโกสา 

15. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ธนวิทย์  ฟองสมุทร์ 

16. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. พรรษพร  เครือวงษ ์

17. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ อภินันท์  ธรรมธีระศิษฏ์ 

18. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ วาสนา  จรูญศรีโชติกำจร 

19. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. นงลักษณ์  จิ๋วจ ู

20. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ พัชรมณฑ์  อ่อนเชด 

21. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ เกรียงไกร  กันตีมูล 
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22. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ สันติ  คู่กระสังข ์

23. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ กญัญาณัฐ  เสือคง 

24. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ทิพย์หทยั  ทองธรรมชาติ 

25. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ทิพย์วรรณ  ศิบุญนันท์ 

26. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ราววาด  ยิ้มสวัสดิ ์

27. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว 

28. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ณัฐภาณี  บวัดี 

29. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฏ์ 

30. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ กฤติเดช  จินดาภัทร ์

31. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ อังคณา  ตาเสนา 

32. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ภัคพล  รื่นกลิ่น 

33. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด ผศ. ดร.สุขเกษม    ขุนทอง 

34. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข 

35. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ช่อพฤกษ ์ ผวิกู ่

36. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ศศิกัญชณา  บุญนาค 

37. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ สุธิดา  ทับทิมศรี 

38. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ วิชานนท์  ผ่องจิตต ์

39. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ ธนัชพร  หาได ้

40. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด อาจารย์ กันตก์นิษฐ์  จูรัตน์ 

41. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางมัลลิกา  ปัญญาเทพ 

42. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวภัทรวลัญช์  บางทิพย์ 

43. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายธวัชชัย  แดงชิว 

44. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายวีระ  วนาเจริญเขต 
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45. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายแชน  ต๊ะปกุ 

46. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายสุวัต  ชมอุต 

47. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวพุทธรักษ์  เป็งมอย 

48. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวพัชรีญา  ใจโปร่ง 

49. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายดวงดี  ทองคูณคณาลาภ 

50. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวภชิสา  ปัทมภวูนนท ์

51. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายณัฐพงษ์  ลำจะเรา 

52. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวปิยวรรณ  คำหอม 

53. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวอลิษรา  ศรีสุคนทารัตน์ 

54. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายสุรศักดิ์  วังวงษ ์

55. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายกำภ ู สุจริตจันทร ์

56. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวศิริทร  ศิริคุณ 

57. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวสิริจรรยาวรรณ์  แก้วสะแสน 

58. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายพงศกร  ฝา่ยอุประ 

59. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายธีระพงษ์  นามมณีวงค์ 

60. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางจันทรา  เมคี 

61. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางฟองจันทร์  ทาชา้ง 

62. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายทัศไนย์  ศิริมา 

63. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายศุภชยั  จันทร์สุระตระกุล 

64. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายวิชาญ  จันทร์ทา 

65. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางเทียมใจ  เปี๊ยส ุ

66. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางอุไรวรรณ  หมื่นสมบัต ิ

67. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายภูรวิัจน์  ยอดคำ 
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68. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายชลันธ์ชยั  คำวัน 

69. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวแสงเดือน  คำอุ้ย 

70. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายณรงค์  คำหล้า 

71. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางกรองทอง  ทรัพยป์ระเสริฐ 

72. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายวธิวัช  กรสนธิ ์

73. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางดวงกมล  ปิมลื้อ 

74. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายจันคำ  ยอดคำ 

75. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางอารีย์  เข็มศาสตร 

76. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายอุเทน  ตาคำ 

77. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางกรรณิกา  กุยสอน 

78. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวสุพรรษา  กรสนธิ ์

79. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายวรกิตติ์  หงษ์สา 

80. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางสาวศิริพร  บวัคำ 

81. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายณัฐพงษ์  เครือสาร 

82. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายณรงค์วิทย์  จันทร์แจ่ม 

83. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายฉัตรไชย  ไชยสุวรรณ 

84. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายอโนชา  คำตุ้ย 

85. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางอนุสรา  มีบุญ 

86. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายวันชยั  มั่งพิบูล 

87. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายอนวุัฒน์  ศักดิ์ศร ี

88. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายจำเนียร  ใจยาเก ๋

89. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายพรประสิทธิ์  บุญกระจ่าง 

90. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายอำพร  ทรพัย์ประเสริฐ 
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91. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายปฏิภาณ  มาริษะ 

92. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นายสมชาย  ทบัคง 

93. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางนุชลี  วงษ์ปางมูล 

94. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด นางดวงเพียร  สำแดงเดช 

1. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวจันทร์จีรา  โยหงษ ์

2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางกนกวรรณ  นาคเหล็ก 

3. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวอรปรียา  คำแพ่ง 

4. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุริยา  คชฤทธิ ์

5. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวรุ่งรุจี  ศรีดาเดช 

6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางกาญจนา  จันทร์สิงห์ 

7. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุพรรษา  สมหารวงค์ 

8. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวันเฉลิม  พูนใจสม 

9. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวจุฑามาศ  นวลแกว้ 

10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอนุชา  พวงผกา 

11. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสรัลชนา  น้ำเงินสกุณี 

12. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางเกศรินทร์  เมฆโพธิ ์

13. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวดรุณี  สายหยุด ฉิมพลี 

14. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายพีระพล  ฮุงหวล 

15. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสาวพัตร์  ชแูจ่ม 

16. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายภูเบศ  มาศธนานันต์ 

17. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนฤเบศร์  กลัดภิบาล 

18. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุนิษา  ศรีนิ่มนวล 

19. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางอรวรรณ  คชฤทธิ ์
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20. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปฐมพงษ์  สุดเขียว 

21. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวจิิตร  โภคากร 

22. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายมนตรี  กาไสย 

23. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางนริศรา  อินน่วม 

24. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายปัญญา  พิโยค 

25. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางระเอียด  พิโยค 

26. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางวันเพ็ญ  หล่อทอง 

27. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสำพรรณ  สุดใจ 

28. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายนก  กระต่ายทอง 

29. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางอุดม  พรมมา 

30. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางจันเหรียน  ทองอยู ่

31. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสมคเนณ์  ตู้ทอง 

32. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวมาลี  ประสงค์ดี 

33. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางไพรัตน์  พวงผกา 

34. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางยุพา   เสือสูงเนิน 

35. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวน้ำฝน  ปิ่นโรจน ์

36. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสังวาลย์  โยธานัน 

37. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวพสชนัน  ยอดดำเนิน 

38. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุภาพ  ทองจิตต ิ

39. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุนิสา  เหมือนพลอย 

40. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวนันทภัค  กริ่มใจ 

41. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสุภาพ  ทิพจร 

42. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวรัตนพร  กรัดภิรมย ์
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43. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายวิรุฬ  เมฆา 

44. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Rolando  Cempron Jr 

45. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss. Jocelene M. Cacayan 

46. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss Sherry Faith Centes Bernales 

47. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Donald Naidas Macayanan 

48. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss.Joem Zennia Pepito Breis 

49. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss.Monica Mapilis Villanueva 

50. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Reynante Nacasabog Mijares 

51. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Kristian Jude Potingan Epie 

52. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss Tung, Hsiu-Yu 

53. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss Jessah Lim Bolivar 

54. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss Janessa  Kwong Mondol 

55. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr. Joel  Albert  Grisell 

56. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr.Ku, Po-Cheng 

57. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Mr.Frank Joseph Eschenburg 

58. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss. Feng Jiaxin 

59. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss. Ai Xue 

60. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ Miss Kang Ching Wen 

61. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด Miss. Eishil Albon 

62. มหาวิทยาลัยราชภฏักำแพงเพชร แม่สอด Miss May Soe 
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1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.สุชิน  รอดกำเหนิด 

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด 

3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ อภิชาต ิ บวบขม 

4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ. กวี  ครองแกว้ 

5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ. อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ ์

6. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ ์

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณ ี

8. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร.นิศากร  ประคองชาต ิ

9. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม 

10. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ กมลวัฒน์  ภูวิชิต 

11. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ สายพิณ  เขียวมูล 

12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รศ. ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์ 

13. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ พจันภา  เพชรรัตน ์

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ปาริชาติ  สายจันด ี

15. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.โอกามา  จา่แกะ 

16. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ฤทธิรงค์  เกาฎีระ 

17. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ กรรณิกา  อุสสาสาร 

18. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ จิรพงศ์  ยืนยง 

19. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ วิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

20. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ อนุลกัษณ์  อาสาสู ้

21. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ วนัสนันท์  นุชนารถ 
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22. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร.บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ 

23. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล 

24. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ตรรกพร  สุขเกษม 

25. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ 

26. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร 

27. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ชุตินธร  ฉิมสุข 

28. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ บัญชา  วัฒนาทัศนย์ 

29. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ มาลยัรัตน์  คณิตชยานันท์ 

30. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ประทบัใจ  ทัศนแจ่มสุข 

31. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ บุญญวัฒน์  ศรีวังราช 

32. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

33. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์ 

34. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา 

35. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ธวชินี  ลาลิน 

36. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ. สุภาสพงษ์  รู้ทำนอง 

37. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ณัฐพล  บ้านไร่ 

38. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ชุติมา  สังวรินทะ 

39. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล 

40. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทยีน 

41. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ นันทนัช  ตนบุญ 

42. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ประภัสสรา  ห่อทอง 

43. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ พิรฎา  ทองประเสริฐ 

44. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ สุทธีรา  คำบุญเรือง 
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45. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ พัตรา  คำสหีา 

46. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ จิราพร  ภูวรัตนาววิิธ 

47. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ มุทิตา  นาคเมือง 

48. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ภาวิณ ี ภจูริต 

49. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ศรัณย์  จงรักษ ์

50. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ ดร.โชคธำรงค์  จงจอหอ 

51. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสุมาพร  จั่นศร ี

52. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางขนิษฐา  ศิริรัตน์ 

53. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีต้ัม  คำพว่ง 

54. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายจิรพงษ์  เทียนแขก 

55. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางพรวิลัย  วัฒนศิร ิ

56. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวรุ่งทิวา  เหมือนออ่ง 

57. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายอิสราวัชร  เฟือ่งอิ่ม 

58. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเชวงศักดิ์  เขยีวเขิน 

59. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ 

60. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางนารถนรี  เฟื่องอิ่ม 

61. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาววาสนา  อาจสาลิกรณ ์

62. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายถนอม  ใจฟ ู

63. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายศรัณย์  วงศ์คำจันทร์ 

64. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายจำเนียนน้อย  สิงหะรกัษ์ 

65. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวนิศาชล  เถิงจ๋าง 

66. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายกิตติณัฏฐ์  ศิริรัตน์ 

67. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายมัย  ตะตยิะ 
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68. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางรัชดา  เกษาพร 

69. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสุวภัทร  หนุ่มคำ 

70. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีอิสสราพร  กล่อมกลำ่นุ่ม 

71. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวชลอ  ขำมา 

72. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางจันทร์ดี  หอมมา 

73. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางทองย้อย  ปานจีน 

74. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายภูริณัฐร์  โชตวิรรณ 

75. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวสุธาสินี  ขุนทองนุ่ม 

76. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายเมตตรัย  ตะติยะ 

77. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรีสุธีรัชสิน  จันทร์แย้มธรา 

78. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายอานนท์  คล้ายผา 

79. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางวาลินา  สังวรินทะ 

80. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวอาชญัญา  ศรีวรรธนศิลป ์

81. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวดุจรว ี กรรมถัน 

82. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวนิภาพรรณ  ใจฟ ู

83. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวปุณยนุช  โพธิ์อว่ม 

84. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายปภาตพงศ์  วันภกัด ี

85. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายธีริทธิ์  กันยารอง 

86. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายประพีร ์ ประสิทธิพันธ ์

87. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวดวงนภา  ลาภใหญ่ 

88. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางสาวเสาวภา  อินทร์แก้ว 

89. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นางทองสุข  จันนาค 

90. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายบุญมา  กุพันธ ์
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91. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นายอนุพงศ์  รุ่งน้อย 

92. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวอภิญญา  แซ่ยั้ง 

93. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวธฤษวรรณ  ธรรมสอน 

94. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวสุวลยั  อินทรรัตน ์

1. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางเยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 

2. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวจีรวรรณ  ผึ่งบางแก้ว 

3. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางชนิกา  ศรีวรรธนศิลป์ 

4. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางจันทนา  คุ้มกล่ำ 

5. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวจาร ี ชื่นชอบ 

6. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นางสาวจรินทร์  เจริญสุข 

7. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายวิเชียร  กองเพชร 

8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายเสน่ห์  ก้อล่อ 

9. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นายวีระ  วัดพ่วงแก้ว 
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รายช่ือสมาชิก สีเหลือง จำนวน 95 ท่าน 
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1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ปรัชญา  ชะอุ่มผล 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ ์

3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ไพโรจน์  เอกอุฬาร 

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ วิจิตร  ฤทธธิรรม 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รศ. อุมาพร  ฉัตรวิโรจน ์

6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ เสถียร  ทีทา 

7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา 

8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. พรหมเมศ  วีระพันธ ์

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ยุติธรรม  ปรมะ 

10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ธีระ  วงศ์เนตร 

11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม 

12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. บุณยกฤต  รัตนพันธุ ์

13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. วชิระ  เล่ียมแก้ว 

14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รศ. ดร.พงศ์ชัย  กลิ่นหอม 

15. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รศ. มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล 

16. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. วชิระ  สิงห์คง 

17. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รศ. ดร.ปรีชา  ปัญญา 

18. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี รศ. พรเพ็ญ  โชชัย 

19. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ศิลป์ณรงค์  ฉวีพัฒน ์

20. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง 

21. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ วิไลลักษณ์  สวนมะลิ 
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22. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ จินดาพร  อ่อนเกต ุ

23. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ดร.นิรุตติ์  พิพรรธนจินดา 

24. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ พัชรา  มว่งการ 

25. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ อธิรดา  บุญเดช 

26. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. วสุนธรา  รตโนภาส 

27. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ นงลักษณ์  จันทร์พิชยั 

28. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ 

29. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ อภิชญา  พัดพิน 

30. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ราตรี  โพธิ์ระวัช 

31. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. แดนชัย  เครื่องเงิน 

32. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.พิมประไพ  ขาวขำ 

33. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ นพรัตน์  ไชยวโิน 

34. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ดร.ชญาดา  กลิ่นจันทร ์

35. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. ภาเกล้า  ภูมิใหญ ่

36. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.เอนก  หาล ี

37. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ธนากร  วงษศา 

38. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.นิภัชราพร  สภาพพร 

39. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ สุวิชญา  บัวชาต ิ

40. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ผศ. สุรินทร์  เพชรไทย 

41. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ กีรศักดิ ์ พะยะ 

42. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ วันวิสา  พวงมาลัย 

43. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ภูมินทร์  ตันอุตม ์

44. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.บรรจงศักดิ์  ฟกัสมบูรณ์ 
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45. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม 

46. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี อาจารย์ ดร.อัจฉรา  ใจดี 

47. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายอนุชิต  อ่อนเกษ 

48. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน 

49. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวหนึ่งฤทัย  จกัรศรี 

50. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวกัญญารัตน์  ศรีณรงค์ 

51. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายประทีป  เพ็ญแจ้ง 

52. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายกฤษณะ  จันทร 

53. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายธาดา  พรมทับ 

54. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวศศิธร  เมธาววิัฒน ์

55. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวศิริพร  เงินทอง 

56. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสุจิตตรา  เท่ียงสันเทียะ 

57. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางวิไลวรรณ  กระต่ายทอง 

58. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวพรนรินทร์  สายกลิ่น 

59. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวขวญัฤทัย  ทองบุญฤทธิ ์

60. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวราตรี  บุม ี

61. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายระมัด  โชชัย 

62. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายเกษม  คะใจ 

63. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางชูชีพ  คำประพันธ ์

64. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวอทิตยา  ยิ้มพระ 

65. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวสายทอง  เสือสูงเนิน 

66. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางต๋อง  คะใจ 

67. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางมาลัย  รัฐพรไพบูลย ์
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68. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวยพุิน  คำมูล 

69. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางอรอนงค์  ธรรมชัย 

70. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวบุญยืน  โสฬส 

71. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสมปอง  เคียนสันเทียะ 

72. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายปฐมพงษ์  เท่ียงเพชร 

73. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวคมบาง  พรมมา 

74. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวพิมลพรรณ  ดีเมฆ 

75. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวตติภรณ์  ภัทรานุรักษโ์ยธิน 

76. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวดรุณี  มณีทัศน์ 

77. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายพงศกร  แสงหงษ์ 

78. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวสุภาวดี  พุทธศรี 

79. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวสิณีนาท  บุญปยุ 

80. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายนเรศ  ขำเจริญ 

81. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวศิรประภา  มีรอด 

82. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายศักดิ์ศรี  แสนยาเจริญกุล 

83. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์  มณีธรรม 

84. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวอัมพร  มหึมา 

85. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายสุรชัย  มูลมวล 

86. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายฝน  คำตั้งหน้า 

87. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายชยานนท์  บัวงามด ี

88. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายโกศล  สมนาศรี 

89. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายสินธพ  ทาด ี

90. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายกิตติ  บดีรัฐ 
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91. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวสมสกุล  สมจิตร 

92. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวสุกัญญา  ทองคำ 

93. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายบุญธรรม  พาเจริญ 

94. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นายสายชล  อ่วมสถิตย ์

95. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี นางสาวเมทินี  ทวีผล 

 

 


