
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 โทรศัพท์ ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๐๐ ต่อ ๑๑๗๑ โทรสาร ๐ ๗๔๓๑ ๗๑๓๕  

ที ่  อว  ๐๖๕๕.๑๓/ วันที ่       เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง  ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและ

สัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ ๓.๓) 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

เรียน  คณบดี / ผู้อำนวยการ 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ ๓.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในวันอังคารที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๕ นั้น  

 ในการนี้ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอส่งคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ที่ ๗๕๕ /๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ ๓.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อม
หนังสือนี้ฉบับนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์  เพียรเจริญ)       
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๓๓๗ ๒๑
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เรียน  คณบดี 

          เพ่ือโปรดทราบ 

          สวท.ส่งคาํสัง่ฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวฒิุและสมัภาษณ์ฯ 

          เห็นควรมอบงานการเรียนการสอนดาํเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

                                      21 เม.ย. 65



 

 
  

 
 

 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที่          / ๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
(รอบรับตรงอิสระ ๓.๓)  

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
------------------------------------ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ดำเนินการรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโท (รอบรับตรงอิสระ ๓.๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสาขาวิชาต่างๆ เพ่ือให้การรับนักศึกษา  
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะกรรมการอำนวยการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)  ประธานกรรมการ 
 รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค  จันทร์ย่อง)  กรรมการ 
 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ      กรรมการ 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์      กรรมการ 
 คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     กรรมการ 
 คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี   กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองคลัง      กรรมการ 
 ผู้อำนวยการกองกลาง      กรรมการ  
 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที ่  ๑.  อำนวยการ และกำกับการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
 ๒.  ประสานงานติดตาม และประเมินผล 

๒.  คณะกรรมการดำเนินการ ประกอบด้วย 

 ๒.๑  คณะกรรมการกลาง 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕     
 ๑.  รศ.จารุวัฒน ์ เจริญจิต     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวอังคณา  สีม่วง     กรรมการ 
 

/๓.นางสาวพัชรี ... 

๗๕๕



๒ 
 

๓.  นางสาวพัชรี  ทองช่วย     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอัชฌา  ทิมกุล      กรรมการ 

๕.  ว่าที่ ร.ต.หญิงสุพรรณี  เกตุแก้ว    กรรมการ 
 ๖.  นางโยทกา  ศรีบุรุษ      กรรมการ 
 ๗.  นางนภาพร  สมบูรณ์      กรรมการ 
  ๘.  นางสาวภรชนก  ณ สงคราม     กรรมการ 
 ๙.  นางสาวปิยะวรรณ  บุญชืน่     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาววิลาวัลย์  ทองนิมิตร     กรรมการและเลขานุการ  

 หน้าที ่ ๑.  แจกแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กับกรรมการ 
 ๒.  ดำเนินการและประสานงานการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 

  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทันที 
     ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   

  ๔.  จดัทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
       ไปยังกองคลัง 

 คณะบริหารธุรกิจ  ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕     
 ๑.  ผศ.สชุาดา  ก่อตระกูล     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวนลินรัตน์  คลังธารชูสิน    กรรมการ 
 ๓.  นางณัฏฐนันท์  นิวาสวุฒกิิจ     กรรมการ 

๔.  นางวิไลพร  ฟุ้งเกียรติไพบูลย์     กรรมการ 
๕.  นางสาวจริยา  จันทวงศ ์     กรรมการ 
๖.  นางสาวกิติต์ธัญญา  มานพสิน     กรรมการ 
๗.  นางสาวเปมิกา  แป้นประดิษฐ์     กรรมการ 
๘.  นางสาวพัชรี  เถาว์ถวิล     กรรมการ 
๙.  นางพิมพ์อักษร  แก้วภักดี     กรรมการ 
๑๐. นางสาววิริยา  ปิ่นสุวรรณ     กรรมการ 
๑๑. นางสาวกานต์รวี  สงค์หนูนธินี    กรรมการ 
๑๒. นางสาวสริตา  ชื่นชม     กรรมการ  
๑๓. นางสาวน้ำทิพย์  สุขแก้ว     กรรมการ 
๑๔. นางสาวรัตดาวรรณ  แก้วสวัสดิ์    กรรมการ 
๑๕. นางสาวประทุม  แก่นคง     กรรมการ 
๑๖. นางสาวอารมณ์  รอดลอยทรัพย์    กรรมการ 
๑๗. นางสาวศิราณี  สุนทรวิจติร     กรรมการ 
๑๙. นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยกิจ     กรรมการ 
 

/๒๐. นางสาวชาตยา ... 



๓ 
 

๒๐. นางสาวชาตยา  ลิ่มเจรญิ     กรรมการ 
๒๑. นางสาววรทิพย์  ลิ่มวชิรโชต ิ     กรรมการ 
๒๒. นางสาวกรณ์พณัฏฐ์  ชนะชนม์    กรรมการ 
๒๓. นายเมธี  จันทโร      กรรมการ 
๒๔. นายกมลเทพ  เซี้ยนอุ้ย           กรรมการ 
๒๔. นายนันทชัย  แก้วขวัญ      กรรมการ 
๒๖. นายณรงค์กร  ศรีสวัสดิ์       กรรมการ 
๒๗. นายฐาปกรณ์  จารุวรรณกุล     กรรมการ 
๒๘. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร  พันธุ์ทอง     กรรมการ 
๒๙. นายศรัณยู  สงนวล      กรรมการ 
๓๐. นายณัฐกฤษณ์  พฤกษ์เลิศตระกูล    กรรมการ 
๓๑. นางสาวนนลษร  ดำเป็นไฝ     กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑.  แจกแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กับกรรมการ 
   ๒.  ดำเนินการและประสานงานการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทันที 

     ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   
  ๔.  จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
       ไปยังกองคลัง 

 คณะศิลปศาสตร์  ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕     
 ๑.  ผศ.ณิชา  ประสงค์จันทร์     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวมัธนา  อำภา      กรรมการ 
 ๓.  นางลัดดา  สุวรรณศร ี     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวสภุารัตน์  คงประดิษฐ์     กรรมการ 
 ๕.  นางรจวรรณ  รามแก้ว     กรรมการ 
 ๖.  นางสาวนราธร  ศรีสมบัติ     กรรมการ 
 ๗.  นางสาวอรพรรณ  วิสมิตะนันทน์    กรรมการ 
 ๘.  นางสาวชลินฎา  อ่อนประชู     กรรมการ 
 ๙.  นางชัญญภัทร  สุกแก้ว     กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวบงกช  สุวรรณ์รัตน์     กรรมการ 
 ๑๑. นางสุพิชชา  แก้วหวัง     กรรมการ  
 ๑๒. นางสาวจุฑารัตน์  เพ็งลักษ ์     กรรมการและเลขานุการ 
 หน้าที ่ ๑.  แจกแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กับกรรมการ 

 ๒.  ดำเนินการและประสานงานการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
 

/๓. ส่งผลการตรวจสอบวุฒิ ... 



๔ 
 

  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทันที 
     ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   

  ๔.  จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
       ไปยังกองคลัง 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ดำเนนิการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   
 ๑.  ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอนุกูล  นันทพุธ      กรรมการ 
 ๓.  นางสาวรุ่งนภา  ชุมทอง     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวภารดี  พงศ์จินต์     กรรมการ 
 ๕.  นางสาวฟารีดา  หีมชูด     กรรมการ 

๖.  นางสาวจุฑาทิพย์  ดำมาก     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑.  แจกแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒแิละสัมภาษณ์ให้กับกรรมการ 
 ๒.  ดำเนินการและประสานงานการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 

  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทันที 
     ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที ่๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   

  ๔.  จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
       ไปยังกองคลัง 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕     
 ๑.  นางจิฬา  แก้วแพรก      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวชนพรรณ  สังฆกิจ     กรรมการ 
 ๓.  นางสาวจิรัฐติกาญจน์  แก้วยอด    กรรมการ 
 ๔.  นางสาวอธิญา  รัตนมา     กรรมการ 
 ๕.  นางสาวเด่นเดือน  ปัญญาดา     กรรมการ 
 ๖.  นายพัชร  แสงสุวรรณ       กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที ่ ๑.  แจกแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กับกรรมการ 
 ๒.  ดำเนินการและประสานงานการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 

  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทันที 
     ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   

  ๔.  จัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ 
       ไปยังกองคลัง 
 
 
 

/๒.๒ คณะกรรมการ ... 



๕ 
 

 ๒.๒  คณะกรรมการงานธุรการ ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕     
 ๑. ผศ.จีระศักดิ์  เพียรเจริญ     ประธานกรรมการ 
 ๒. ผศ.วรรธนพร  ชีววุฒิพงศ์     กรรมการ 
 ๓. นางสาวจุฬาลักษณ์  โรจนานุกูล    กรรมการ 

๔. นางสาวอุมาภรณ ์ กรีโส     กรรมการ 
 ๕. นางกิตติยา  กาฬสินธุ์      กรรมการ 
 ๖. นายต่อยศ  เจริญ      กรรมการ 
 ๗. นางอมรรัตน์  พันธุ์ทอง     กรรมการ     
 ๘. นางกัลยา  พัลวัน      กรรมการ        
 ๙. นางกรศิรักษ์  สุวรรณรัตน์     กรรมการ   
 ๑๐. นางนพรัตน์  สถิตวรรธนะ     กรรมการ    
 ๑๑. นางสาวชนาพร  นวลนิ่ม     กรรมการ 
 ๑๒. นางกัญญาภัทร  จันทร์ศรีบุตร    กรรมการ    
 ๑๓. นางสาวปัญชนันท์  เลาหสกุล     กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวปุญญารัสมิ์  ขันติสุวรรณ    กรรมการ 
 ๑๕. นางวนิดา  อิซอร์      กรรมการ 
 ๑๖. นางสาวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์     กรรมการ 
 ๑๗. นางสาวปรีชาภรณ์  มีรุ่งเรือง     กรรมการ 
 ๑๘. ผศ.สุรัตน์  พร้อมพุทธางกูร     กรรมการและเลขานุการ 

          หน้าที ่ ๑.  รับแจ้งบัตรประจำตัวสอบหาย  
  ๒.  ออกหลักฐานบัตรประจำตัวสอบ 
  ๓.  ส่งแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิ และสัมภาษณ์ให้กับกรรมการกลาง 
  ๔.  ดำเนินการและประสานงานการตรวจสอบวุฒิ และสัมภาษณ์ 
  ๕.  รับแฟ้มและเอกสารผลการตรวจสอบวุฒิ และสัมภาษณ์ 

๓.  คณะกรรมการตรวจสอบวุฒิ และสัมภาษณ์ 
 ๓.๑  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 
  ระดับปริญญาโท 
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

๑. รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.นันทชัย  ชูศิลป ์      กรรมการ 
๓. ผศ.ชลัท  ทิพากรเกียรติ     กรรมการ 
๔. รศ.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ ห้องเฟืองทอง สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น ๓ อาคารศรีวิศววิทยา  

/สาขาวิชา ... 



๖ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ๔ ปี  
 ๑.  นายอภิรักษ์  เสือเดช      ประธานกรรมการ 
           ๒.  ผศ.ดรุณี  ชายทอง      กรรมการ 
 ๓.  ผศ.ภราดร  เรืองกูล      กรรมการ   
 ๔.  ผศ.สหพงศ์  สมวงศ์      กรรมการ 
 ๕.  ผศ.สายัณ  ละอองโชค     กรรมการ 
 ๖.  ผศ.เสนอ  สะอาด      กรรมการ 
 ๗.  นายอธิโรจน์  มะโน      กรรมการ  
 ๘.  นายสุนทร  รุ่งเรืองใบหยก     กรรมการ 
 ๙.  นางรุ่งลาวัลย์  ชูสวัสดิ์     กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที่   ห้อง ๖๖๙๐๘ ชั้น ๙ อาคารศรีวิศววิทยา (อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์) 

   สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ๔ ปี  ภาคปกติ  
 ๑. ผศ.สัญญา  ผาสุข      ประธานกรรมการ 
 ๒. ผศ.จินดา  สามัคคี      กรรมการ 
 ๓. นางสาวชยานิษฐ์  บุญสนทิ     กรรมการ 
 ๔. นายพรชัย  แคล้วอ้อม      กรรมการ 
 ๕. นายธนากร  อินทสุทธิ์      กรรมการ 
 ๖. นายมารุต  รักษา      กรรมการและเลขานุการ 
 สถานที่   ห้อง ๖๖๑๐๐๑ อาคาร ๑๐ อาคารศรีวิศววิทยา (อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์)  

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ๔  ปี  ภาคปกติ 
 ๑.  ผศ.พันธ์ยศ   วรเชฐวราวัตร์     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผศ.พรโพยม  วรเชฐวราวตัร์     กรรมการ 
 ๓.  ผศ.ธยา  ภิรมย ์      กรรมการ 

๔.  ผศ.โสภิดา  จรเด่น      กรรมการ 
๕.  ผศ.มาหามะสูไฮมี  มะแซ     กรรมการ 
๖.  นางสาวพิชญา  พิศสุวรรณ     กรรมการ 
๗.  ผศ.ภัทราภา  จ้อยพจน์     กรรมการและเลขานุการ 

  สถานที่   ห้อง ๖๖๕๑๐  ชัน้ ๕ อาคารศรีวิศววิทยา (อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต  ๔ ปี ภาคปกติ  
๑. ผศ.จักรนรินทร์  ฉัตรทอง     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ยงยุทธ  ดุลยกุล      กรรมการ 
๓. ผศ.จตุพร  ใจดำรง      กรรมการ 
๔. ผศ.วรพงค์  บุญช่วยแทน     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้อง ๑๑๒๐๓  อาคาร ๑๑  

/สาขาวิชา ... 



๗ 
 

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ๔ ปี ภาคปกติ 
๑. นายอภิชิต  ศรีไชยรัตนา     ประธานกรรมการ 
๒. นายเสรี  ทองชุม      กรรมการ 
๓. นายประทีป  ทิพย์ประชา     กรรมการ 
๔. ว่าที่ ร.ต.อเนก  ไทยกุล     กรรมการ 
๕. นายพินทิพย์  มณีนิล      กรรมการ 
๖. นายสมเกียรติ  แสวงชอบ     กรรมการ 
๗. นายกิตติชัย  ชัยเพชร      กรรมการ 
๘. นายปฐมพร  นะระโต      กรรมการ 
๙. นายยงยุทธ  แก้วจำรัส     กรรมการ 
๑๐. นายอภิราช  ภัทรางกูน     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้องประชุมอาร์กติก อาคาร ๔๓ สถาบันฝึกอบรมทางทะเล  
หน้าที่  ๑.  รับแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ที่กรรมการกลางประจำคณะ 
  ๒.  รับผิดชอบและดำเนินการในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตร/สาขาวิชา 
       ที่รับเข้าศึกษาต่อ 

  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กรรมการกลางเพ่ือนำส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการ 
       และงานทะเบียน ทันทีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕     

 ๓.๒  คณะบริหารธุรกิจ 
ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  

 สาขาวิชาการตลาด ๔ ปี  ภาคปกติ 
 ๑.   ผศ.ธันยาภรณ์  ดำจุติ         ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผศ.ปรีชญา  ชุมศรี        กรรมการ 
 ๓.  ผศ.สุทธยา  สมสุข      กรรมการและเลขานุการ  
  สถานที่   ห้อง ๖๓๒๑๐  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓  

 สาขาวิชาการตลาด เทียบโอน  ภาคปกติ  
 ๑.  ผศ.พิเชษฐ์  พรหมใหม่     ประธานกรรมการ 
 ๒.   ผศ.ชัญญภัทร  อำพันสุขโข     กรรมการ 
 ๓.  ผศ.สุริยา  นิตย์มี      กรรมการ 
 ๔.  นางสาวบุสรินทร์  คูนิอาจ     กรรมการ 
 ๕.  ผศ.วลัลภา  พัฒนา      กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที่   ห้อง ๖๓๒๑๑  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓ 
 
 
  

/สาขาวิชา ... 



๘ 
 

 สาขาวิชาการตลาด เทียบโอน  ภาคสมทบ 
 ๑.  ผศ.อันธิกา  ทิพย์จำนงค์     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางทิพยสุดา  จันทร์เกื้อ     กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที ่  ห้อง ๖๓๒๐๓  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓  

 สาขาวิชาการเงิน ๔ ปี ภาคปกติ 
๑. ผศ.มนต์ทนา  คงแก้ว      ประธานกรรมการ 
๒. Mr.Bangxin  Peng      กรรมการ 
๓. นางสาวสุภาพร  ทองราช     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที่ ห้อง ๖๓๓๐๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓ 

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป เทียบโอน ภาคสมทบ 
๑. ผศ.อรพรรณ  จันทร์อินทร์     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรุ่งฤดี  ดิษฐวิชัย     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้อง ๖๓๓๐๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓ 

 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการสำนักงานดิจิทัล เทียบโอน ภาคสมทบ 
๑. นางสาวสิรนุช   เหมทานนท์     ประธานกรรมการ 
๒. นางจุฑามาศ  บุญรัศมี     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้อง ๖๓๔๐๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓ 

 สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์  เทียบโอน ภาคสมทบ 
๑. นายวรพงษ์  เพ็ชร์ขาว     ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววราภรณ์  เลาหะสัมพันธพร    กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้อง ๖๓๔๐๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓ 

สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม เทียบโอน ภาคสมทบ 
๑. นางปิยวรรณ  มานะ      ประธานกรรมการ 
๒. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ศรีบุตร     กรรมการ 
๓. นางสาวจิราวรรณ  จันทร์สุวรรณ    กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้อง ๖๓๓๑๐ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา อาคาร ๖๓  

          หน้าที ่ ๑.  รับแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ที่กรรมการกลางประจำคณะ 
 ๒.  รับผิดชอบและดำเนินการในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตร/สาขาวิชา 
      ทีร่ับเข้าศึกษาต่อ 

 ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กรรมการกลางเพ่ือนำส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการ 
      และงานทะเบียน ทันทีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   
 
   

/๓.๓ คณะศิลปศาสตร์ ... 



๙ 
 

 ๓.๓  คณะศิลปศาสตร์ 
ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 สาขาวิชาการโรงแรม ๔  ปี ภาคปกติ 
 ๑.  นางชญาดา  เฉลียวพรหม     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวกานต์พิชชา  ดุลยะลา     กรรมการ 
 ๓.  นางธิดาพร  เรืองเริงกุลฤทธิ์     กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที่  ห้อง ๕๘๒๐๓  อาคาร ๕๘ 

 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ๔  ปี  ภาคปกติ 
 ๑.  นางสาวเศวตฉัตร  นาคะชาต     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวศุภวรรณ  ตันตสทุธิกุล     กรรมการ 
 ๓.  นางสาวศินีนาฎ  พูลเกื้อ     กรรมการ 

๔.  นางสาวมณฑิรา  เกียรติถาวรนันท์    กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที่  ห้อง ๕๘๒๐๔  อาคาร ๕๘ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ๔ ปี  ภาคปกติ  
 ๑.  นางสาวจริยา  ทรงพระ     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายอภิสิทธิ์  หลังโส๊ะ      กรรมการ 
 ๓.  นางสาวติณณา  อุดม      กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที่   ห้อง ๕๘๓๐๔  อาคาร ๔๘  

          สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ เทียบโอน ภาคปกติ 
          ๑. นางฉตัรดาว   ไชยหล่อ     ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสาวนันทิพย์  หาสิน     กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที ่ ห้อง ๕๘๓๐๔ อาคาร ๕๘ 
 หน้าที ่ ๑.  รับแฟม้และเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ที่กรรมการกลางประจำคณะ 
                    ๒.  รับผิดชอบและดำเนินการในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตร/  
   สาขาวิชาที่รับเข้าศึกษาต่อ 
  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กรรมการกลางเพ่ือนำส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการ 
       และงานทะเบียน ทันทีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕   

 ๓.๔  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม  ๔  ปี  ภาคปกติ   
 ๑.  ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ์      ประธานกรรมการ 
 ๒.  นางสาวจุฑามาศ  จันโททัย     กรรมการ 
 ๓.   นายฐาปนิค  ตีระพันธ์     กรรมการ 

/๔.นายณัฐวุฒิ ... 



๑๐ 
 

 ๔.   นายณัฐวุฒิ  สุภารัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
  สถานที่   ห้อง ๗๑๘๐๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ๔ ปี  ภาคปกติ 
 ๑.  ผศ.ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์     ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผศ.วิมล  บุญรอด      กรรมการ 
 ๓.  นายธนัท  ธนอัศวพล      กรรมการ 
 ๔.  ผศ.ฤทัย  ประทุมทอง      กรรมการและเลขานุการ 
 สถานที่   ห้อง ๗๑๖๐๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ๔ ปี ภาคปกติ 
๑. ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ์     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.วาสณา  บุญส่ง      กรรมการ 
๓. นางสาวพิริยา  สร้อยแก้ว     กรรมการ 
๔. ผศ.บุษราคัม  ทองเพชร     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่๗๑๗๐๓ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ๔ ปี ภาคปกติ 
๑. นายนรงฤทธิ์  เสนาจิตร     ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.วิชาญ  เพชรมณี      กรรมการ 
๓. นางสาวนุชจิเรศ  แก้วสกุล     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที่ ๗๑๗๐๑ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

 สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (ต่อเนื่อง) ภาคปกติและภาคสมทบ 
๑. ผศ.สมพงษ์  แก้วหวัง      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ธนัสถ์  นนทพุทธ      กรรมการ 
๓. นายนวพล  เทพนรินทร์     กรรมการ 
๔. นายกระวี  อนนตรี      กรรมการและเลขานุการ 
   สถานที่  ห้อง ๗๑๕๐๕ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 หน้าที ่๑.  รับแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ที่กรรมการกลางประจำคณะ 
 ๒.  รับผิดชอบและดำเนินการในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตร/สาขาวิชา  

                         ที่รับเข้าศึกษาต่อ 
 ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กรรมการกลางเพ่ือนำส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการ 
      และงานทะเบียน ทันทีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
 

  /๓.๕ คณะสถาปัตยฯ ... 



๑๑ 
 

 ๓.๕  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. 

สาขาวิชาการผังเมือง  ๔ ปี  ภาคปกติ   
 ๑.  นางสาวนนทรส  ภัคมาน     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายมงคล  ชนินทรสงขลา     กรรมการ 
 ๓.  นายจามีกร   มะลิซ้อน     กรรมการ 
 ๔.  นางสาวพิมพ์ภัช  ภู่ทอง ฤทธิ์เดช    กรรมการ 
 ๕.  นางสาวรสิตา  ดาศร ี      กรรมการ 
 ๖.  นายศิวกร  พิเศษนิธิโชติ     กรรมการ 
          ๗.  นายสุรวชั  หมู่เก็ม      กรรมการและเลขานุการ 
 สถานที่   ห้อง  ๓๑๒๐๘  อาคาร ๓๑  อาคารสถาปัตยกรรม 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ๕ ปี  ภาคปกติ 
๑. นายพิษณุ  อนุชาญ      ประธานกรรมการ 
๒. ผศ.ปิยาภรณ์  อรมุต      กรรมการ 
๓. ผศ.เจนจิรา  ขุนทอง      กรรมการ 
๔. นายเสริมศักดิ์  สัญญาโณ     กรรมการ 
๕. ผศ.งามเพชร  อัมพรวัฒนพงศ์     กรรมการและเลขานุการ 

สถานที ่ห้อง ๓๑๒๐๐ อาคาร ๓๑ อาคารสถาปัตยกรรม 

สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  ๔  ปี  ภาคปกติ 
 ๑.  นางสาวนภท์ชนก  ขวัญสง่า     ประธานกรรมการ 
 ๒.  นายนวัทตกร  อุมาศิลป์     กรรมการ 
 ๓.  ผศ.อารีนา  อีสามะ         กรรมการ 
 ๔.  ผศ.ตะวัน  ตนยะแหละ     กรรมการ 

๕.  นางสาวณัฐชนา  นวลยัง     กรรมการและเลขานุการ 
 สถานที่ ห้อง  ๓๑๒๐๒  อาคาร ๓๑ อาคารสถาปัตยกรรม 

 สาขาวิชาทัศนศิลป์ ๔ ปี  ภาคปกติ 
 ๑.  นายเอกพงษ์  คงฉาง      ประธานกรรมการ 
 ๒.  ผศ.กิตติ  พิมเสน      กรรมการ 
 ๓.  นายสาโรจน ์ มีพวกมาก       กรรมการ 
 ๔.  นางสาวแก้วสุดา  บุตรเผยีน      กรรมการและเลขานุการ 
 สถานที่   ห้อง  ๓๐๒๐๒  อาคาร ๓๐ อาคารสถาปัตยกรรม 
 หน้าที ่ ๑.  รับแฟ้มและเอกสารสำหรับใช้ในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ที่กรรมการกลางประจำคณะ 

  /๒.รับผิดชอบ ... 



๑๒ 
 

  ๒.  รับผิดชอบและดำเนินการในการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้เป็นไปตามหลักสูตร/สาขาวิชา 
       ที่รับเข้าศึกษาต่อ 

  ๓.  ส่งผลการตรวจสอบวุฒิและสัมภาษณ์ให้กรรมการกลางเพ่ือนำส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการ 
       และงานทะเบียน ทันทีที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ภายในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ 

 ๔.  คณะกรรมการบริการ ประจำอาคาร ดำเนินการในวันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕    
 ๑.  ผู้อำนวยการกองกลาง       ประธานกรรมการ 

๒.  นายวีระ บุญมณี       กรรมการ  
     (อาคาร ๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี)   
     (อาคาร ๐๘ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
คณะบริหารธุรกิจ 
๓.  นางสาวสุรีย์  จิระพันธ์   (อาคาร ๖๓)     กรรมการ 
๔.  นายพิทักษ์  กาญจันทรบุตร  (อาคาร ๖๓)     กรรมการ 
๕.  นายบุญเชิด  กองผล  (อาคาร ๖๓)     กรรมการ 
๖.  นายอดสิัคค์  หน่วยทองจีน (อาคาร ๐๕,๐๖)    กรรมการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗.  นางเสาวลักษณ์  เพชรขวัญ (อาคาร ๒๓)    กรรมการ 
๘.  นางพะเยาว์  บุญมณี  (อาคาร ๕๓)     กรรมการ 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๙.  นางพรพิศ  ทองสุวรรณ์  (อาคาร ๗๑)     กรรมการ 
 ๑๐.  นางจงจิต  สุวรรณโณ   (อาคาร ๗๑)     กรรมการ 
 ๑๑.  นางยศวดี  สิงห์วีรธรรม (อาคาร ๗๑)     กรรมการ 
 ๑๒.  นางอุไร  วาเย๊ะ   (อาคาร ๑๗)     กรรมการ 

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๓.  นายวชิัย  ทวีชว่ย (อาคาร ๓๐,๓๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)  กรรมการ      
๑๔.  นายวัลลภ  มีเสน (อาคาร ๓๐,๓๑ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)  กรรมการ 

คณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. นายวัชรินทร์  มิตทจันทร์ (อาคาร ๕๘)     กรรมการ 
๑๖. นายรวิศักดิ์  ทองมี (อาคาร ๐๒)     กรรมการ 
๑๗. นายเอกจักร ์ อินทรัตน์      กรรมการและเลขานุการ 
หน้าที ่ ๑.  เปิด – ปิด อาคารและห้องสอบ 
 ๒.  ทำความสะอาด จัดโต๊ะสอบ 

  ๓.  บริการอ่ืน ๆ  
 
 

  /๕.คณะกรรมการ ... 



๑๓ 
 

๕. คณะกรรมการการเงิน 
๑. นางสาววิลาวัณย์  คชกาญจน์      ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรติมา  วิบูลกิจ       กรรมการ 
๓. นางสาวจิตติมา  อินทรสูต      กรรมการ 
๔. นางสาวกุสุมา  สันสารา      กรรมการ 
๕. นางสาวสุนิสา  วัชระโชติพิมาย      กรรมการและเลขานุการ 

 หน้าที่  ๑.  ตรวจใบเบิกค่าตอบแทนกรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและสัมภาษณ์ 
      ๒.  ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้กรรมการดำเนินการตรวจสอบคุณวุฒิและสัมภาษณ์        

ทั้งนี้ ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยเคร่งครัด  
หากมีเหตุสุดวิสัยใด ๆ ด้วยเหตุผลทางราชการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ให้บันทึกแจ้งเหตุผล พร้อมทั้ง  
หาผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน โดยมีการลงชื่อยินยอมปฏิบัติหน้าที่ก่อนถึงวันปฏิบัติหน้าที ่

                       สั่ง  ณ  วนัที่     เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 

                                                       (ศาสตราจารย์สุวัจน์  ธัญรส) 
          อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  


