
 - 1 - 

 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 
วิทยำเขตขอนแก่น 
ที่  101 / 2560 

 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบปลำยภำคเรียนที่  2  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560 
________________________ 

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   วิทยาเขตขอนแก่น  จัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2560  ส าหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี  
ภาคปกติ   และภาคสมทบ  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารธุรกิจและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระหว่างวันที่  4 – 11  มีนาคม  2561  นั้น  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548  
ประกอบกับค าสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 026/2560 เรื่อง  แต่งตั้งรองอธิการบดี  และ 
รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 จึงแต่งตั้ง 
คณะกรรมการด าเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2  ประจ าปีการศึกษา 2560  ดังนี้ 
 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรสอบ 
 1.1  รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตขอนแก่น   ประธานกรรมการ 

1.2  ผู้ช่วยอธิการบดีประจ าวทิยาเขตขอนแก่น   รองประธานกรรมการ 
1.3  คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม    กรรมการ 
1.4  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     กรรมการ 
1.5  คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
1.6  ผู้อ านวยการส านักงานวทิยาเขตขอนแก่น   กรรมการ 

          1.7  หัวหน้างานบริการการศกึษา ส านักงานวิทยาเขตขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ 
 

2. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบ 
2.1  คณะกรรมกำรประสำนงำนประจ ำอำคำรสอบกลำง 

2.1.1 นางดุษชฎา  ศรีจันทร์อินทร์   ประธานกรรมการ 
2.1.2 นางรินรฎา  ดอนฉนวน   กรรมการ 
2.1.3 น.ส.ธนภรณ์  ลิ้นจี่    กรรมการและเลขานุการ 

2.2 คณะกรรมกำรประสำนงำนประจ ำอำคำรสอบคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
2.2.1 ผศ.ศักดิ์ระวี  ระวีกุล       ประธานกรรมการ 
2.2.2 น.ส.สุภาวดี    เนตรวิทยานนท์     กรรมการ 
2.2.3 น.ส.รัชนิวัลย์  มูลสีละ    กรรมการและเลขานุการ 

2.3 คณะกรรมกำรประสำนงำนประจ ำอำคำรสอบคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
2.3.1 ผศ.โอภาส   รักษาบุญ   ประธานกรรมการ 
2.3.2 น.ส.สุกัญญา    ชนะสิมมา   กรรมการ 
2.3.3 นางณัฐวรา  ประสมพล   กรรมการและเลขานุการ 
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2.4 คณะกรรมกำรประสำนงำนประจ ำอำคำรสอบคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
2.4.1 ผศ.ทายวุฒิ       โพธิ์ทองแสงอรุณ   ประธานกรรมการ 
2.4.2 น.ส.ภัทรนันท์  วรรณศรี    กรรมการ 
2.4.3 น.ส.นัฏฐา   พุทธาวันดี   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 
1.  ติดต่อประสานงานคณะกรรมการกลางประจ าอาคารสอบ และจัดกรรมการเข้าคุมสอบแทน 
2.  รับข้อร้องเรียนในการสอบ 
     -  ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์ / ภาคการศึกษาปกติ 

 

3.  คณะกรรมกำรประจ ำอำคำรสอบ   
    3.1  อำคำร  2  

1)  นายชาญชัย       สุวรรณเขต        2)  วา่ที่ ร.อ.วรพงค์   พงศ์ภัทรวุฒิ วันที่ 4 - 7  มีนาคม 61 
1)  ผศ.ชาญ           ราชวงศ ์ 2)  นายฉัตรแก้ว   สุริยะภา วันที่ 8 - 11  มีนาคม 61 

 
 

    3.2  อำคำร  12  
1)  ผศ.สมชาติ        บุญโท 2)  ผศ.กษิดิ์เดช   สิบศิร ิ      วันที่ 4 - 7  มีนาคม 61 
1)  ผศ.สุนทร         นาคโนนหัน      2)  ผศ.ว่าที่ ร.ต.วิญญู  สมอหมอบ     วันที่ 8 - 11  มีนาคม 61 
 

    3.3  อำคำร  14 

1)  วา่ที่ ร.อ.สุนทร   อนุภาพไพรบูรณ ์ 3)  นายสมชาย   ม้วนโคกสูง วันที่ 4 - 7  มีนาคม 61 
2)  นางสุกัญญา      ทองโยธี                วันที่ 4 - 7  มีนาคม 61 
1)  ผศ.วศิษฐ          ธีระเจตกูล 3)  นายภานุวัฒน์       ทรพัยป์รุง วันที่ 8 - 11 มีนาคม 61 
2)  ผศ.สุวิทย์          ธรรมแสง           วันที่ 8 - 11 มีนาคม 61 

 

    3.4  อำคำร  15  
1)  นายประสาน      เอ้ือทาน       2)   นายวุฒชิัย          จันโทร ิ วันที่ 4 - 11  มีนาคม 61 

 

    3.5  อำคำร  18  
1)  นายประสาท      ภูปรื้ม 3)  ผศ.สายันต ์   โพธิ์เกต ุ วันที่ 4 - 7 มีนาคม 61 
2)  นายณรงค์         สีหาจ่อง       4)  นายศุภกร   วิศวภัทรธนธร วันที่ 4 - 7 มีนาคม 61 
1)  ผศ.มนูญ           เทพกิจอารีกุล    3)  นายพีรวิทย์          โชคเหมาะ วันที่ 8 - 11 มีนาคม 61 
2)  นายหริส           ประสารฉ่ า   4)  ผศ.คมพิชิต   สีหามาตย ์ วันที่ 8 - 11 มีนาคม 61 

 

มีหน้ำที่ 
 

1. ให้คณะกรรมการประจ าอาคารสอบนั้น ๆ เป็นผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบการสอบในอาคารนั้น   
ถ้ามีปัญหาให้รายงานผ่านประธานกรรมการประสานงานประจ าอาคารสอบ  เพื่อรวบรวมปัญหา และ 
หาแนวทางแก้ไขเสนอประธานกรรมการอ านวยการสอบ  เพื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการ 
แก้ไขต่อไป   
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2.  คณะกรรมการประจ าอาคารสอบ เบิกชุดข้อสอบจากคณะกรรมการรับ-จ่ายข้อสอบ  พร้อมกรอก 
แบบใบรับ - ส่งข้อสอบประจ าอาคาร  ( FM11 - 02 )  เพื่อน าส่งข้อสอบไปยังอาคารสอบ และให้กรรมการ 
คุมสอบเบิกจ่ายข้อสอบ และรวบรวมชุดข้อสอบคืนกรรมการรับจ่ายข้อสอบหลังเสร็จสิ้นการสอบ 

3.  คณะกรรมการประจ าอาคาร ส ารวจการมาปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบตามแบบใบจัดท า 
ข้อสอบ ( FM11- 04 ) และรายงานผู้ไม่มาคุมสอบภายใน 30 นาทีแรกของการสอบแต่ละวิชาให้คณะกรรมการ 
ประสานงานประจ าอาคารแต่ละหน่วยงานที่สังกัด เพื่อจัดกรรมการกลางประจ าอาคารสอบต่อไป 

4.  ในกรณีที่กรรมการคุมสอบห้องใดไม่มาปฏิบัติหน้าที่ หรือห้องสอบใดไม่มีกรรมการคุมสอบ 
ให้กรรมการประสานงานประจ าอาคารสอบแต่ละหน่วยงานที่สังกัด  พิจารณาจัดให้กรรมการกลางประจ า 
อาคารสอบของแต่ละสังกัดเข้าคุมสอบแทนผู้ขาดคุมสอบ  

- ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์ / ภาคการศึกษาปกติ 
 

- คณะวิศวกรรมศำสตร์  ติดต่อ  
ผศ.ศักดิ์ระวี  ระวีกุล     เบอร์โทรศัพท์  089-4163433 
น.ส.รัชนิวัลย์  มูลสีละ   เบอร์โทรศัพท์  089-2777743  

- คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  ติดต่อ 
ผศ.โอภาส  รักษาบุญ  เบอร์โทรศัพท์  081-6616609  
นางณัฐวรา  ประสมพล  เบอร์โทรศัพท์  081-3924964 

- คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ติดต่อ 
ผศ.ทายวุฒิ  โพธิ์ทองแสงอรุณ  เบอร์โทรศัพท์  081-9144742 
น.ส.นัฏฐา  พุทธาวันดี  เบอร์โทรศัพท์  089-9419796 

 

2.3  คณะกรรมกำรกลำงประจ ำอำคำรสอบ 
 

รำยช่ือกรรมกำรคุมสอบห้องพิเศษ และคณะกรรมกำรกลำงประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
วันที่  4 – 6  มีนำคม  2561 
น.ส.สุภาวดี        เนตรวิทยานนท์    นายมรรควิทย์   โสพุดอ่อน        น.ส.เกศรี   แหมไธสง 
นางณัทฐ์ศมลกานต์  ทองค าพันธุ์  น.ส.ยุวดี   โพธิยา  น.ส.นุศรา   มุลตรี  
นางอุมาพร        ปฏิมาประกร  น.ส.วราภรณ์   บัวเพ็ชร ์ น.ส.จิรกาล  แสนสีละ 
น.ส.ยศวดี        จิรเจษฎา  น.ส.ยุวธิดา   บุญมาก  น.ส.อุไรวรรณ   อุปแก้ว  
นางชุลีกร        สชุล   น.ส.ณัฐกุล แพงอ่อน 
 

วันที่  7 – 9  มีนำคม  2561 
น.ส.สุภาวดี       เนตรวิทยานนท์    นายมรรควิทย์   โสพุดอ่อน       น.ส.กนกลักษณ์  ตรีเดช 
น.ส.นุศรา       มุลตร ี  น.ส.ยศวดี   จิรเจษฎา น.ส.จิรกาล   แสนสีละ 
น.ส.ยุวธิดา       บุญมาก  น.ส.อุไรวรรณ   อูปแก้ว          น.ส.เกศรี   แหมไธสง 
นายฉลอง       วงศ์สิงห์  นางอุมาพร   ปฏิมาประกร น.ส.วราภรณ์ บัวเพชร   
นางณัทฐ์ศมลกานต์  ทองค าพันธุ์  นางชุลีกร   สุชล  
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วันที่  10 – 11  มีนำคม  2561 
น.ส.กนกลักษณ์       ตรีเดช    น.ส.เกศรี   แหมไธสง น.ส.ยุวธิดา   บุญมาก  
น.ส.นุศรา        มุลตร ี   น.ส.จิรกาล   แสนสีละ น.ส.ณัฐกุล แพงอ่อน 
นายฉลอง        วงศ์สิงห์  น.ส.ยศวดี   จิรเจษฎา น.ส.อุไรวรรณ   อูปแก้ว         
นางณัทฐ์ศมลกานต์   ทองค าพันธุ์  นางอุมาพร   ปฏิมาประกร น.ส.วราภรณ์ บัวเพชร   
 

กรรมกำรคุมสอบห้องสอบพิเศษ  และคณะกรรมกำรกลำงประจ ำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
วันที่  4  มีนำคม  2561 
น.ส.ปราณี   ค ามา   นายวุฒพิงษ์   พร้อมพรั่ง นายพุทธศักดิ์   ก าจร   
นายสุภัทรชัย   มีพร   น.ส.สุกัญญา   ชนะสิมมา   
 

วันที่  5 – 9  มีนำคม  2561 
น.ส.ดาวหวัน   หงษ์ทอง   น.ส.สุกัญญา   ชนะสิมมา   น.ส.อิสรา   แสนแก้ว 
น.ส.กัลยา   ประจุทะเน  นางวิรัลพัชร์   อบมา  น.ส.อุไรวรรณ   นาเมืองจันทร์ 
นายช านาญ   กมลสินธุ์  นายวุฒพิงษ์   พร้อมพรั่ง น.ส.ดรุณี   พรมทอง 
นางจิราพร   เซ็นหอม   น.ส.วาริสา   พันธศิริ  นายพุทธศักดิ์   ก าจร 
นางจีรวรรณ   ยาวระ   น.ส.ปราณี   ค ามา  นายสุภัทรชัย   มีพร 
นางรัตนา   เสนเคน   นายถนอมทรัพย์ สืบซุย  นางศิรประภา วงศ์วัฒนเดช 
 

วันที่  10  มีนำคม  2561  
น.ส.อุไรวรรณ   นาเมืองจันทร์  นายช านาญ   กมลสินธุ์ นายพุทธศักดิ์   ก าจร   
นางรัตนา   เสนเคน   นางศิรประภา   วงศ์วัฒนเดช นายถนอมทรัพย์ สืบซุย   
นางจิราพร   เซ็นหอม  
 

วันที่  11  มีนำคม  2561  
น.ส.อิสรา   แสนแก้ว  นางจิราพร   เซ็นหอม  นางจีรวรรณ   ยาวระ   
น.ส.วาริสา   พันธศิริ   นางวิรัลพัชร์   อบมา  น.ส.กัลยา   ประจุทะเน  
 

กรรมกำรคุมสอบห้องสอบพิเศษ  และคณะกรรมกำรกลำงประจ ำคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วันที่  4 – 11  มีนำคม  2561 
น.ส.ชลลิสา ค าพรมมา  นายอภิวัฒน์ สุพรรณ์พุทธา น.ส.อภิญญา   จิวยงเจริญ 
น.ส.นิลเนตร สีสา        น.ส.ภัทรนันท์  วรรณศรี  นายภัทรพงศ์    เรืองฤทธิ์  
น.ส.สุมาลี  ห้ามไทสงค์        นายเกริกเกียรติ  วโรรส  น.ส.ไอรัตน์ดา  ศิลาโรจนสมบัติ 
น.ส.ฑิฆัมพร       คนสูง       

กรรมกำรกลำงประสำนงำนประจ ำส ำนักงำนวิทยำเขต 
วันที่  4 – 11   มีนำคม  2561       
นางดุษชฎา ศรีจันทร์อินทร์       นางรินรฎา ดอนฉนวน     น.ส.วรรณวิภา   ทะแพงพันธ ์
น.ส.ธนภรณ์      ลิ้นจี่        นายสุรศักดิ์       แพงงา       น.ส.สายฝน       แสงเนตร 
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กรรมกำรกลำงคุมสอบ ประจ ำส ำนักงำนวิทยำเขตขอนแก่น 
วันที่  4 – 11   มีนำคม  2561  
น.ส.คณัสนันท์  เที่ยงธรรม        น.ส.ฐิตาวรรณ วิชาโคตร น.ส.จุฬารัตน์ วิลัยฤทธิ์ 
นางศันสนีย์  ไชยเพีย       น.ส.ทฤฒมน        วิชัยโย  นางนิตยา ข้อยุ่น 
นางฐิติพร  บรรเทา           นางนิชาภัทร    สิงห์สุวรรณ น.ส.เบญจมาศ ทินบุตร 
น.ส.พิราวรรณ  โสตรจ้ า       นางอัจฉรา  คงล าพันธ ์ นายวีระพันธ ์ วิชัยภูมิ 
น.ส.ธนภร  ลองศรี       น.ส.อัมพร   จันทร์โชติ นายสมศักดิ์ จันตะคุณ 
นายสยาม  สายญาต ิ      น.ส.สุนิสา   เหล่าบุรี           นายบุญรักษา พรมวัง  
นายวุฒพิงษ ์  ลีโคตร       นางณัฐชยา  สมบัติ  น.ส.ทิพาภรณ์ นาราษฎร ์
น.ส.ลีนมน  แสนทวีสุข      วา่ที่ ร.ต.พลนิกรณ์    ไสวงาม  น.ส.ปัทมเกสร์ ราชธาน ี      
  

มีหน้ำที่ 
1. คุมสอบห้องสอบพิเศษในกรณีท่ีนักศึกษามีการสอบตรงกัน 
2. คณะกรรมการกลางประจ าอาคารสอบของทั้ง 3 คณะ  ให้ปฏิบัติหน้าที่คุมสอบตามที่ได้รับ 

มอบหมายจากประธานกรรมการประสานงานประจ าอาคารสอบของคณะที่ท่านสังกัด แทนกรรมการคุมสอบ 
ตามค าสั่ง  ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ หรือมีเหตุสุดวิสัย  

3. ให้กรรมการกลางประจ าอาคารสอบทุกท่าน ลงลายมือชื่อปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และให้ลงชื่อ 
ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ ในเวลา 18.30 น. ที่คณะที่ท่านสังกัด จากนั้นให้ประจ าอยู่ที่ฝ่ายงานของท่าน   
หากกรรมการคุมสอบไม่มาปฏิบัติหน้าที่จะติดต่อทางโทรศัพท์เมื่อมีการคุมสอบแทน 

4. หากกรรมการกลางประจ าอาคารสอบได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการสามารถ 
เบิกจ่ายได้ตามสิทธิ์ 

5. ประสานงานเกี่ยวกับการสอบ อาคารสอบ และอ่ืน ๆ 
-  ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์ / ภาคการศึกษาปกติ 

 

กรรมกำรกลำงประจ ำคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
วันที่  4 – 11  มีนำคม  61  นายสุทัศน์            ภูดินแดน         
 

กรรมกำรกลำงประจ ำคณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
วันที่  4 – 11  มีนำคม  61  นายชาติสุขสันต์     จ าปานา 
 

กรรมกำรกลำงประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
วันที่  4 – 11  มีนำคม  61  นายค าจันทร ์     เพ็งโคตร          
 

มีหน้ำที่ 
1. ประสานงานเกี่ยวกับการสอบ อาคารสอบ และอ่ืน ๆ 

- ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์ / ภาคการศึกษาปกติ 
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2.4 คณะกรรมกำรคุมสอบ  
 

ที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

1 ผศ. นิตยา แจ่มยวง น.ส. จีรพัชร บุณยพรหม 

2 
นาย สิริพงศ์ สัยงาม นาย ยิ่งยศ ลับภู 
น.ส. หทัยกาญจน์ แสนพาน       

3 ผศ. สมศักดิ์ เหล็กโคกสูง นาย อดิศักดิ์ เดชป้องหา 

4 ผศ. ญาณวรรธน ์ แสนตลาดชัยกิตติ์ นาง เข็มพร สุ่มมาตย์ 

5 ผศ. ณภัคอร ศรีตระการ น.ส. ยานุมาศ แสงใส 

6 ผศ. วรวรรณ ธุลีจันทร์ น.ส. วนิตา บุญโฉม 

7 น.ส. รัชนี พัฒชะนะ นาย พัฐนนท์ พลหาญ 

8 
นาง อารีรัตน์ เชื้อบุญเกิด โนท น.ส. เพิ่มพร ลักขณาวรรณกุล 
น.ส. วัณเต็มเดือน พลเยี่ยม       

9 นาง อุษา วัฒนชัย น.ส. จันทนา แก้วพิบูลย์ 
10 ผศ. พูนศรี ไชยค าหาญ น.ส.   จิรัฐิติกาลผ่องศรี หิรัญเกิด 

11 
นาย จงศิลป์ สุขุมจริยพงศ์ น.ส. นภาพร สาระสิทธิ ์
นาย ศราวุฑ  คงล าพันธ ์       

12 ผศ. ประภาภรณ์ วรรธนะวาสิน น.ส. ยุวพร อุปปะ 
13 นาง อาภาภรณ์ จอมหล้าพีรติกุล น.ส. วิมลรัตน์ ทองภูธร 

14 ผศ. จุฑารัตน์  บุญโท น.ส. ปนัดดา จันทะกล 

15 
นาย สมยศ อุดมปรัชญาภรณ์ นาย กฤษณพันธ์ ศรีมงคล 

นาย ชาญชัย เหลาหา       
16 นาย ปัญญา บุตรสาระ นาย วรรธนะ ประภาภรณ์ 

17 
ผศ. ธนากร บูรณเพชร น.ส. อาวีญา เจริญผล 

ผศ. เบญจมาศ ศรีสองเมือง       

18 
ผศ. จรูญรัตน์ วัฒนศักดิ์ศิริ น.ส. คนึงนิจ ประค ามินทร์ 

นาง  ปาริชาต ิ กินร ี       

19 
นาย วิรัช  ชินพลอย นาย สมพร ค าไชย 
น.ส. กรกนก  วรหาญ       

20 
ผศ. นทยา กัมพลานนท์ น.ส. เพียงตะวัน จุฬาค า 
น.ส. บูรณา  เขาแก้ว       

21 
น.ส. สมหมาย สงบาง นาย สุรชัย นามพรมมา 

น.ส. อุมาพร กัสนุกา       
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ที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

22 
น.ส. ณัฐมน  ทิพย์ต าแย นาย ประชา โอษคลัง 

น.ส. กรรณิกา บุตรอุดม       

23 
ผศ. สุจิตรา อินทรรัศมี นาย สุรกิจ อภิรักษากร 

นาย พิจิตร บัวระภา       

24 
ผศ. บุปผา เสือค า นาย ณภัทร อินทนนท์ 

น.ส. พันธกานต ์ แก้วอาษา       

25 
ผศ. รัชนก เธียรวาริช นาย ปริญญวัตร  ทินบุตร 

นาง เครือวัลย์ มาลาศรี       

26 
น.ส. สุธาสิน ี ละมุลตรี นาย พิสิฐชัย โคสะส ุ

ผศ. อรพิน ชาญน าสิน       

27 
นาง อังคณา เจริญมี นาย กิตติคุณ  ปิตุพรหมพันธุ์ 

น.ส. คนึงนิตย์ จับใจเหมาะ       

28 
นาย ก าธร เลยหยุด น.ส. อัจฉรียา เจียรศิริสมบูรณ์ 

น.ส. ปริมประภา จุลลาบุดด ี       

29 
น.ส. เบญจวรรณ รัตนวงศ ์ นาย เฉลิมวุฒิ น้อยอุ่นแสน 
น.ส. รัตนาภรณ์ วงษ์ทอง       

30 
นาย ราชัญ  อุดมค า นาย อภิวัฒน์ อัศวเมฆิน 

น.ส. ศิโรรัตน์ พิลาวุธ       

31 
น.ส. ปริยากร นักร้อง นาย สุทธิพงษ ์ ฟุ้งเดช 
น.ส. อัมพวรรณ ยินดีมาก       

32 
น.ส. ศิรวรรณ พิพิธพัฒน์ไพสิฐ ผศ. สุมาล ี นันทศิริพล 

นาย จักรพนธ์ อบมา       

33 
น.ส. มุจรินทร์ แก้วหย่อง น.ส. สุดารัตน ์ พงษ์สถิตย์พัฒน์ 

นาย ปฎิภาณ แก้ววิเชียร       

34 
นาย สุภัทรชัย สุวรรณพันธุ ์ นาย พิศาล หมื่นแก้ว 

น.ส. ชลธิดา แสวาน ี       

35 
นาง สุภาพร ไชยทะเศรษฐ นาง ปิยะนุช ตั้งกิติพล 

นาย กฤษณะพงศ์ พันธ์ศรี       

36 
ผศ. ดุษณี รัตนวราห นาย กิตติ์ธนทัต สุพรรณ์ 

น.ส. วาสนา ช่อมะลิ       
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ที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

37 
นาย สุระ ตันดี นาย พิระนันท ์ นาคศรี 

น.ส. สาวิตร ี จูมเกตุ       

38 
ผศ. จารุวรรณ ทูลธรรม นาย ชัชรินทร์ ศักดิ์ก าปัง 

นาง กัญจนา ชัยอมฤต       

39 
ผศ. สมใจ  อารยวัฒน ์ นาย ประยูร จอมหล้าพีรติกุล 

น.ส. จุฑารัตน์ คุณทมุ       

40 
ผศ. กิตติ ทูลธรรม ผศ. ปนัสย์ชัย เชษฐโ์ชติศักดิ์ 

นาย ธงชัย เครือผือ       

41 
นาย วิทยา  ช านาญไพร น.ส.  กรรณิกรณ์  แก้วพิมพ์ 

นาย อภิศักดิ์ หาญพิชาญชัย       

42 
นาย พินิจ ณรงค์ศักดิ์ นาย อนุมัติ ศิริเจริญพานิชย ์

นาย บุญสิริ ปิดตาแสง       

43 
นาย อรรถสิทธิ์ เครือค า นาย สุรพงษ ์ สีลาอ้อ 

นาย พิฆเนศ อุปชัย       

44 
นาย ตระกานต ์ ทะสังขา ผศ. นิติพัฒน์  พิสุทธิพงศ์ 

นาย  ชาญ  สิงห์แก้ว       
45 นาย ชาตร ี ภู่จีน ผศ. วัชรินทร์  แม่นธนู 

46 
ผศ. ฐณดม ราศรีรัตนะ น.ส. รัตนาวด ี แสงมาลี 
นาง รัศวดี  เบลลาโด       

47 
ผศ. ธีระพันธ ์ ระรื่นรมย์ นาย วิษณุศาสตร ์ อาจโยธา 

นาย ชยาคมน์ ปุริมศักดิ์         

48 นาย นาวา งามวิทยานนท ์ นาย เศวษ หงษ์ประสิทธ์ 

49 ผศ. วุฒิไกร  บูรณ์เจริญ ว่าที่ ร.ต.  เดชาวัต มั่นกลาง 

50 น.ส. ปัทมากร เนตยวิจิตร น.ส. ทรรศนีย์  สมด้วง 
51 น.ส. วิมลศรี เกตุโสภณ นาย ศราวุธ ซื่อวุฒิกุล 
52 นาย อนุรักษ์ ครองทรัพย์ นาย เอกชัย คุปตาวาทิน 

53 นาง วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี น.ส. อรรจน์กมล สัตย์ฌุชนม์ 

54 ผศ. มานิตย์ จรูญธรรม นาย สุรเชษฐ์ เถื่อนแก้วสิงห์ 

55 นาย คมกฤษณ์ วรเดชนัยนา นาย ภูริพัส แสนพงษ ์

56 น.ส. ปฐมาภรณ์ ชัยกูล นาย วัชระ  เชียงกูล 
57 น.ส. จิรัฐติกาล วุฒิพันธุ ์ น.ส. กนกนภัส โสเขียว 
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ที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

58 นาย สรศักดิ์ เซียวศิริกุล นาย อัศนัย ทาเภา 

59 ผศ. โชตินรินท์ พิริยศิลป์ ผศ. พิสิษฐ ์ ศรีน้อย 

60 นาย เทอดเกียรติ วิชัยโย นาย บุญส่ง ฤทธิ์ตา 

61 ผศ. ราชภัทร รัตนวราห ผศ. ธนวัฒน ์ ฉลาดสกุล 
62 น.ส. จันทร์ศิริ  พลอยงาม นาย กิตติคุณ แก้วภิรมย์ 
63 นาย ไพโรจน ์ ยอดสง่า นาย ปานทอง สร้อยมุข 

64 นาย  พงศกร  ค าภาบุตร นาย กฤช ตราช ู

65 นาย ภาณุทัตต์ ศรีน้อย นาย ชาญวิทย ์ ชัยอมฤต 

66 
ผศ. ประวิช เปรียบเหมือน นาย พชรภัทร บุญประกอบ    
ผศ. มีโชค ตั้งตระกูล นาย จักรกฤษณ์ ศรีทอง 
นาย ฉัตรชัย สุตีกษณะ       

67 
ผศ. ศักยภาพ บุญบาล นาย  ชนาธิป กาลจักร 
นาย บงการ ไวโสภา นาย ศรายุทธ นิลเนตร 
นาย สิทธิศักดิ์ อันทะผาลา       

68 นาย กฤช รุนรักษา นาย จัตวา ชุณหบุญญทิพย์ 

69 นาย วทัญญู เนตรสง่า นาย ปรเมศวร์ เบ้าวรรณ 

70 
ผศ. เอกสิทธิ์ เซ็นหอม นาย ชุมพล เสนาพันธ ์
นาย อรุณ อุ่นไธสง นาย ณรงค์ บุญเสนอ 
นาย  สิทธิเดช  เหล่าจูม       

71 นาย อชิตพล พลเขต นาย  ดนัย  สอนสุภาพ 

72 ผศ. อดิเรก จันตะคุณ น.ส. ฐิติพร  จันทร์ดา 

73 

ผศ. จิรพงษ ์ แสนศักดิ์ นาย คมกริช จันทรเสนา 

นาย อดุลย์ อัสโย นาย ภูชิสส์ ตันวาณิชกุล 
นาย สุบรร ผลกะส ิ นาย ไพวรรณ เกิดตรวจ 
นาย ทองทวี จิตพรมมา       

74 

ผศ. จิรโรจน ์ สามารถโชติพันธุ ์ นาย จักรกริช ปานเรือนแสน 
นาย ธวัช ธรรมบุตร นาย จรินทร์ศักดิ์ แซ่เตียว 
นาย พัลลภ พรมสาเพ็ชร นาย ศักดิ์ชัย  ศรีจันทร์ด า 
นาย เฉลิมชัย กุลเลียบ       

75 
ผศ. อนุสิทธิ์  อ าไพบูลย ์ นาย คณะวัติ เนื่องวงษา 

นาย อิศรา โคตุทา นาย วัชรินทร์ ชุมจันทร์ 
นาย พัฒนพงษ ์ แก้วโพธิ ์       
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ที ่ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ กรรมกำรก ำกับห้องสอบ 

76 

ผศ. สุเทพ คงทัน นาย ฐิติกานต์ สมบูรณ์ 

นาย ภาณุพิชญ์ ขืนเขียว นาย ทรงพล ทรงแสงฤทธิ์ 

นาย ล้วน เสือพาดกลอน       

77 นาย ภาคิไนย ภูพวก นาย พิสาร สัมมาปราบ 

78 

ผศ. วีรยุทธ จี้เพชร นาย พงศกร พวงชมภู 
นาย คมกฤช อรุณฉายพงศ์ นาย วีระพล นวนทอง 
ผศ. ศิริวัฒน์ วสุนธราเจริญ นาย เกษม เนื้อแก้ว 
นาย ปฏิวัติ แก้วสิทธิ์       

79 ผศ. เสริมศักดิ์ อักขราสา น.ส. จิราพร น้อยภา 
80 นาย ธนากร  วีระไทย น.ส. อิสราพร ขนชัยภูมิ 

81 
นาย บรรลุ  เพียชิน นาย เกษมสันต์ บุษบงก ์
นาย ส าเภา โยธ ี นาย ธนัย ศรีอิสาณ 
นาง สุภาวด ี คชรัตน์       

82 ผศ. จักรวัฒน์ บุตรบุญชู นาย สัมฤทธิ์ ทิมา 

83 นาย จ านงค์   อมตาริยกุล นาย วัชรพงษ ์ นะตะ 
 

มีหน้ำที่  ดังนี้ 
1. กรรมการคุมสอบลงชื่อปฏิบัติงานการปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบในแบบการควบคุมการสอบ  

(FM11-04)  กับกรรมการประจ าอาคารสอบ  ก่อนเวลาสอบประมาณ  15  นาที/วัน และ สถานที่ก ากับสอบ  
ดูคู่กับตารางสอบ  ช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่แต่ละช่วงให้มาปฏิบัติตามเวลาในตารางสอบ 
 2.  กรรมการคุมสอบรับข้อสอบจากกรรมการประจ าอาคารสอบ 
 3.  น าข้อสอบออกจากซอง  ตรวจนับจ านวนชุดข้อสอบ  กระดาษค าตอบ  ใบลงลายมือชื่อนักศึกษา 
เข้าสอบ ( FM11 – 05 ) ให้ถูกต้อง  และด าเนินการแจกข้อสอบตามผังที่นั่งสอบให้เสร็จก่อนที่จะถึงเวลาสอบ 
 4.  เมื่อนักศึกษาเข้าห้องสอบตามเวลาสอบเรียบร้อยแล้ว  ให้กรรมการคุมสอบชี้แจงการสอบ 
ในรายวิชานั้น ๆ ให้นักศึกษาทราบ  โดยห้ามน าโทรศัพท์ชนิดถ่ายรูปได้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด และให้ลงมือ 
ท าข้อสอบ  และน าใบลงลายมือชื่อนักศึกษาเข้าสอบ  ( FM11-05 )  ให้ผู้เข้าสอบลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย   
 5.  ในระหว่างที่นักศึกษาผู้เข้าสอบท าข้อสอบ  ให้กรรมการคุมสอบดูแลก ากับการสอบ 
ให้เรียบร้อย  และไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องสอบเมื่อเริ่มสอบแล้ว  30  นาที 
 6.  เมื่อหมดเวลาสอบ  ให้กรรมการคุมสอบแจ้งให้นักศึกษาผู้เข้าสอบหยุดท าข้อสอบ  และ 
เก็บข้อสอบ   นับจ านวนชุดข้อสอบ   เรียงกระดาษค าตอบของนักศึกษาที่ส่งตามล าดับเลขท่ีเข้าสอบ  
นับจ านวนให้ครบตรงกับใบลงลายมือชื่อ บันทึกจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบ  จ านวนที่ขาดสอบให้เรียบร้อย   
และลงลายมือชื่อกรรมการคุมสอบท้ายใบลงลายมือชื่อนักศึกษาผู้เข้าสอบ (FM11-05) และเซ็นชื่อ 
หน้าซอง น าส่งกรรมการประจ าอาคารสอบเพื่อด าเนินการต่อไป 

7.  ถ้าพบว่ามีการทุจริตหรือมีปัญหาในการสอบ  ให้กรรมการคุมสอบบันทึกเสนอประธานอ านวยการ 
สอบ ผ่านกรรมการประจ าอาคารสอบพร้อมหลักฐาน โดยด าเนินการตามประกาศฯ และปฏิบัติตามประกาศฯ   
เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบของนักศึกษา โดยเคร่งครัด   
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8.   ในกรณีที่นักศึกษำที่เข้ำสอบไม่มีรำยช่ือเข้ำสอบในรำยวิชำนั้น ๆ  ให้กรรมกำรคุมสอบแจ้ง 
ให้นักศึกษำไปด ำเนินกำรท ำค ำร้องขออนุญำตเข้ำสอบ ณ ส ำนักงำนคณบดทีี่นักศึกษำสังกัด แล้วกลับมำ 
สอบในห้องเดิม  โดยให้นักศึกษำเซ็นชื่อเพิ่มเติมในใบเซ็นชื่อของห้องสอบนั้น 

  -   ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์ / ภาคการศึกษาปกติ 
 

2.4  เจ้ำหน้ำที่ประจ ำอำคำรสอบ 
1. นาย นภดล  จรูญเพ็ญ  ประจ าอาคาร  2 
2. นายสุทัศน์  ภูดินแดน  ประจ าอาคาร  12 
3. นาย พีระพงษ ์ ต้นสีนนท์  ประจ าอาคาร  12 
4. นายชชูาต ิ  อุทธา   ประจ าอาคาร  12 
5. นาย ปิยะพงษ ์ คุ้มภัย   ประจ าอาคาร  12 
6. นายสุโภช  ดอกไม้   ประจ าอาคาร  14 
7. นายพิทักษ ์  พันธุ์พรหม  ประจ าอาคาร  14 
8. นายเกียรติศักดิ์   สีทอนสุด  ประจ าอาคาร  14 
9. นายสุระเนตร แสงเนตร  ประจ าอาคาร  15 
10. นาย ไกรวิทย์  หนองน้ า  ประจ าอาคาร  18 
11. นายนฤพนธ ์ ภูเทพค า   ประจ าอาคาร  18 
12. นาย วัชรพงศ ์ เคนค าภา  ประจ าอาคาร  18 

 

มีหน้ำที ่ดังนี้    
- ตรวจสอบการจัดโต๊ะเก้าอ้ีส าหรับนักศึกษา และกรรมการคุมสอบ ดูแลท าความสะอาด ภายใน 

ห้องสอบ อาคารสอบ และบรเิวณโดยรอบอาคารสอบ และช่วยอ านวยความสะดวกในการรับ –  
ส่ง ข้อสอบ ให้กับกรรมการประจ าอาคาร และกรรมการก ากับห้องสอบทุกช่วงเวลาของการสอบ 

- ให้คิดภาระงานที่ปฏิบัติตามค าสั่งเป็น 0.5 ชั่วโมงท าการ / สัปดาห์ / ภาคการศึกษาปกติ 
 

อนึ่ง คณะกรรมการคุมสอบและคณะกรรมการด าเนินการในการสอบที่ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการ 
ปกตอินุมัติให้เบิกได้ตามสิทธิ์  
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่  11  มีนาคม  2561 
 

  สั่ง  ณ  วันที่  28  กุมภาพันธ ์  พ.ศ.  2561 
 
 
 

                  (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วชิยุทธ    จันทะรี) 
            รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตขอนแก่น   
                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 


