
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
ที ่802/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกลำงและกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรสอบกลำงภำค 
 ประจ ำภำคต้น  ปีกำรศึกษำ ๒๕65 

_______________________________ 
 

ตำมท่ีมหำวิทยำลัยแม่โจ้  ได้ก ำหนดให้มีกำรสอบกลำงภำค ประจ ำภำคต้น ปีกำรศกึษำ 
๒๕65 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดสอบต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรกลำงและกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ ในกำรสอบกลำงภำค ประจ ำภำคต้น ปีกำรศึกษำ 2565  ดังนี้ 
 

กรรมการกลาง  
๑.  รองอธิกำรบดี 
     (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ญำณิน โอภำสพัฒนกิจ)  

ประธำนกรรมกำร 

2.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ     
     คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

กรรมกำร   

3.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์   
     คณะผลิตกรรมกำรเกษตร   

กรรมกำร 

4.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร   
     คณะวิทยำศำสตร์ 

กรรมกำร 

5.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
     คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรมเกษตร  

กรรมกำร 

6.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 
     คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ 

กรรมกำร 

7.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร คณะบริหำรธุรกิจ กรรมกำร 
8.  รองคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์  กรรมกำร  
9.  รองคณบดีคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว กรรมกำร 
10.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะศิลปศำสตร์  กรรมกำร 
๑1.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 
       คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 

กรรมกำร 

๑2.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  คณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร  
๑3.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและพัฒนำนักศึกษำ  
       วิทยำลัยพลังงำนทดแทน 

กรรมกำร 

14.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย วิทยำลัยบริหำรศำสตร์  กรรมกำร 
15.  รองคณบดีวิทยำลัยนำนำชำติ กรรมกำร 
 16. รองคณบดี... 
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16.  รองคณบดีคณะพยำบำลศำสตร์ กรรมกำร 
๑7.  ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ กรรมกำร 
18.  ผู้อ ำนวยกำรกองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม กรรมกำร 
19.  หัวหน้ำฝ่ำยกฎหมำย ส ำนักงำนมหำวิทยำลัย กรรมกำร  
20.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร กรรมกำร 
21.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบริหำรและยุทธศำสตร์ 
       ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

กรรมกำร 

22.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร กรรมกำร 
23.  รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยนวัตกรรมกำรศึกษำดิจิทัล 
       ส ำนักงำนบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

กรรมกำร 
 

24.  หัวหน้ำฝ่ำยพัฒนำกำรศึกษำและหลักสูตร 
       ส ำนักบริหำรและพัฒนำวิชำกำร 

เลขำนุกำร 

25.  นำงสำวฐิตำรีย์  พรหมเศรษฐกำร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
26.  นำงสำวบุษกร  ชัยวงค์  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   

กรรมการจัดท าข้อสอบ 
 

 คณะผลิตกรรมการเกษตร  จัดท ำข้อสอบ ณ ห้องงำนบริกำรกำรศึกษำ ชั้น ๒ อำคำรรัตนโกสินทร์  
          ๒๐๐ ป ี
 

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิเทศสัมพันธ์   ประธำนกรรมกำร 
๒.  ประธำนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรระดับปริญญำตรีทุกหลักสูตร รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงอ ำไพ  ออนศรี  กรรมกำร 
๔.  นำยธีระชัย  ศรีทอง กรรมกำร 
๕.  นำยเขต  ศรีพรรณ กรรมกำร 
6.  นำยสำยชล  วิมำนทอง  กรรมกำร 
7.  นำงสำวอัชญำ  เทพศิริ  กรรมกำร 
8.  นำยประมวล  ภูเขำ กรรมกำร 
9.  นำงสำวเดือนวิสำข์  สิงหะภักดี กรรมกำร 
10.  นำงสำวปำณิศำ  วงค์ใส เลขำนุกำร   

  

คณะวิทยาศาสตร์   จัดท ำข้อสอบ  ณ  ห้องท ำข้อสอบ ห้อง 3108 อำคำรจุฬำภรณ์ 
 

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร วิจัยและบริกำรวิชำกำร  ประธำนกรรมกำร 
๒.  รองคณบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงสุวิมล  ศิริผล กรรมกำร 
๔.  ว่ำที่ร้อยตรี ดร.มำโนชญ์  ตนสิงห์ กรรมกำร 
๕.  นำยสุรพล  จิโน กรรมกำร  
6.  นำงสำวศิรินภำ  พำนทอง กรรมกำร 
7.  นำยสัพพะโชติ์  ใจบำน กรรมกำร 
  8. นำงสำวกฤษณพรรณ...  
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8.  นำงสำวกฤษณพรรณ   ฉันทกิจ เลขำนุกำร 
9.  เจษฎำพร  ด้วงชนะ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

คณะศิลปศาสตร์  จัดท ำข้อสอบ  ณ  ห้อง ๑๐๔  งำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ  อำคำร 
ประเสริฐ ณ นคร 

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ประธำนกรรมกำร        
๒.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณบดี รองประธำนกรรมกำร 
3.  นำงพรทิพย์   พิมำสน กรรมกำร           
4.  นำยประสิทธิ์   ปิวศิลปศกัดิ์ กรรมกำร 
5.  นำงสำวอุษณีย์   อินทะวงศ์ กรรมกำร 
6.  นำงสำวศุภลักษณ์  ดีน้อย กรรมกำร 
๗.  นำงวิภำรัตน์   สุวรรณสิงห์ กรรมกำร 
8.  นำงสำวจิตรำภรณ์   ปำวนิ กรรมกำร 
๙.  นำงสำวสินีนำฎ   เชยชม กรรมกำร 
๑๐.  นำงสำวพรอนงค์   พุกกะพันธุ์ กรรมกำร 
11.  นำงสำวญำณิศำ   ไชยศรีหำ กรรมกำร 
12.  นำยเบญจศีล   นุตตะละ กรรมกำร 
13.  นำงสำวพรทิพย์  จันแดง กรรมกำร 
14.  นำยกิติวัฒน์  ติจินดำ กรรมกำร 
15.  นำยณัฐดนัย   ยงไสว กรรมกำร 
16.  นำงสำวหฤทัย  คงธนจำรุอนันต์ กรรมกำร 
17.  หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ เลขำนุกำร 
18.  นำงสำวกนกลักษณ์  วิริยำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะบริหารธุรกิจ   จัดท ำข้อสอบ  ณ  ห้องอัดส ำเนำ ชั้น ๑ อำคำรพิทยำลงกรณ์ (ตึกเก่ำ) 
1.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร  ประธำนกรรมกำร 
2.  รองคณบดีฝ่ำยบริหำร 
3.  รองคณบดีฝ่ำยวำงแผน 
4.  รองคณบดีฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำร 
5.  รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำและกิจกำรพิเศษ 
6.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณบดี 
7.  หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรศึกษำ 
8.  นำยวชริพงษ์ จันหนองฮี 
9.  นำยวรชน  หน่อแก้ว 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 
ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดท ำข้อสอบ ณ ห้องอินทนิลเศรษฐศำสตร์ (EC๒๐๓)  ส ำนักงำนคณบดี          
1.  รองคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
2.  นำงสำวอ ำภำ  วิรัตน์พฤกษ์ 
3.  นำงสำวกำญจนำ  เขื่อนแก้ว 
4.  นำงสำวมุทิตำ  ซิงห์  
 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร   
            5.  นำยวรวิทย์... 
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5.  นำยวรวิทย์  อินตำ 
6.  นำยนัฐพล   ค ำซอน 
7.  นำงสำวกำญจนำ  ชิดทอง 
8.  นำงสำวนฤมล   แก้วป้อม 

กรรมกำร 
กรรมกำร     
กรรมกำร     
เลขำนุกำร 

 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว จัดท ำข้อสอบ ณ ชั้น 2 อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ (ห้อง427,429) 
1.  รองคณบดีคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
2.  นำงสำวมนสิชำ  อินทจักร     
3.  นำงวลัยลดำ  ถำวรมงคลกิจ   
4.  นำงรักธิดำ ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร 
5.  นำงกวินรัตน์  อัฐวงศ์ชยำกร   
6. นำงวัขรีวรรณ  ชำติพันธ ์

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

 

 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดท ำข้อสอบ ณ  ห้องส ำนักงำนเลขำ ชั้น ๑ อำคำร 
เรียนรวม 

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงสุนทรี   หำญพรหม รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสำวจีรำพร  ทิพย์เนตร กรรมกำร 
๔.  นำงสินิลักษณ์  เครือปัญญำ กรรมกำร 
๕.  นำยวิไล   กำนิล กรรมกำร 
๖.  นำงสำวอรุณศรี   เอี่ยมรัมย์ กรรมกำร 

 7.  นำงสำวยุรวีรรณ   นนทวำสี กรรมกำร 
 8.  นำงสำวนันนท์ณภัส   ระหงส์ กรรมกำร 
 9.  นำงอัจฉรี   นำคะเสถียร เลขำนุกำร 

   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม  จัดท ำข้อสอบ ณ ส ำนักงำนคณบดี ชั้น 1  
อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม     

1.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและบริกำรวิชำกำร 
2.  หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ 
3.  นำงสำลินี  ไพรัช 
4.  นำงสำวผ่องนภำ  จึงธนะธำดำกุล 
5.  นำงสำวธิดำรัตน์  รัตนมณี 
6.  นำงสำวสุทธิพร  ฟังเย็น 
7.  นำยณัฐภัทร  ดำวสุข 

ประธำนกรรมกำร 
รองประธำนกรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
เลขำนุกำร 

  

 วิทยาลัยบริหารศาสตร์ จัดท ำข้อสอบ ณ  ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยบริหำรศำสตร์ ชั้น ๒  
 อำคำรเทพ พงษ์พำนิช  

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย ประธำนกรรมกำร   
2.  หัวหน้ำงำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ รองประธำนกรรมกำร 
   
                  3. ประธำน... 
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3.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐศำสตร์  
     สำขำวิชำรัฐศำสตร ์

กรรมกำร 

4.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร์           
     สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์        

กรรมกำร 

5.  นำยไพฑูรย์  สุวรรณขจร กรรมกำร 
6.  นำงสำวสุไรรัตน์  มั่นคง เลขำนุกำร 
7.  นำยกิตติวัฒน์   คมเศวต   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดท ำข้อสอบ  ณ  ส ำนักงำนคณบดี  ชั้น ๒   
อำคำรคณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี  

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร ประธำนกรรมกำร 
๒.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต กรรมกำร   
3.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต กรรมกำร  
 4.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต กรรมกำร 
5.  นำงสำวศิริภรณ์  ดีอุโมงค์ กรรมกำร 
6.  นำงดำริน  ชมภูพันธ ์ กรรมกำร 
7.  นำงจิรำพรรณ  เคหำ กรรมกำร 
 8.  นำงสำวสุทธิพร  ฟังเย็น กรรมกำร 
 9.  นำงสำวศิวริน  จักรอิศรำพงศ์ เลขำนุกำร 
   

 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน  า   จัดท ำข้อสอบ  ณ ห้อง FT ๑๑๔๐  
  ชั้น ๑  ส ำนักงำนคณบดี  

๑.  รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประธำนกรรมกำร   
2.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
     สำขำวิชำกำรประมง 

กรรมกำร 

3.  ประธำนอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 
     สำขำวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรธุรกิจประมง 

กรรมกำร 

4.  นำยเกษม  สมบัติ กรรมกำร 
5.  นำงอัจฉรำ  เสำวฤทธิ์ เลขำนุกำร 

 

คณะสารสนเทศและการสื่อสาร   จัดท ำข้อสอบ ณ ห้องสร้อยสุมำลี ชั้น ๑ ส ำนักงำนคณบดี  
อำคำร ๗๕ ปี แม่โจ้         

1.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนคณบดี ประธำนกรรมกำร  
2.  นำงสำวกะรัต   เทพศิริ กรรมกำร 
3.  นำงสำวอุรัชชำ  สุวพำนิช กรรมกำร 
4.  นำงสำวเปรมจิตร   เทพำนนท์ กรรมกำร 
5.  นำยทศพร   ทองบ่อ กรรมกำร 
6.  นำงสำวณัฎทญำ   ภิรอด กรรมกำร 
7.  นำงสำวเพียรสว่ำง   บูชำ กรรมกำร 
8.  นำงสำวพัชรียำ  ข่ำยสุวรรณ กรรมกำร 
               9.  นำยนพพร... 
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9.  นำยนพพร  สุนะ กรรมกำร 
10.  นำยวัฒนำพงษ์  ใหม่เฟย กรรมกำร 
11.  นำยพงษ์ชัยยุทธ  กองสถำน กรรมกำร 
12.  นำยสมพร  เกตุตะคุ เลขำนุกำร 

วิทยาลัยพลังงานงานทดแทน   จัดท ำขอ้สอบ  ณ  วิทยำลัยพลังงำนทดแทน  
๑.  นำยธเนศ   ไชยชนะ ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำงจุฑำภรณ์  ชนะถำวร รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำยนักรบ   กลัดกลีบ กรรมกำร 
4.  นำงสำวอัญชลี  สำยเขียว กรรมกำร 
5.  นำงสำวกมลดำรำ  เหรียญสุรรณ กรรมกำร 
6.  นำยชลัมพล   ธำรำรักษ ์ กรรมกำร 
7.  นำงสำวโสภำ   หำญยุทธ เลขำนุกำร  

 

มีหน้าที่ 
- ควบคุมกำรจัดพิมพ์ข้อสอบให้ถูกต้อง เรียบร้อย และมิให้มีกำรล่วงรู้ถงึบุคคลภำยนอก 
- รับข้อสอบจำกกรรมกำรออกข้อสอบ (อำจำรย์ประจ ำวิชำ)  เพ่ือด ำเนินกำรจัดพิมพ์  

อัดส ำเนำบรรจุข้อสอบ ณ หน่วยจัดท ำข้อสอบของแต่ละคณะที่ได้ก ำหนดไว้แล้ว 
- ส่ง – รับข้อสอบที่ด ำเนินกำรแล้วต่อกรรมกำรก ำกับห้องสอบ และอยู่ประจ ำ ณ หน่วย 

จัดท ำข้อสอบจนกว่ำกำรสอบจะเสร็จสิ้นในแต่ละวัน 
- จัดเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรเกี่ยวกับใบลงเวลำกำรก ำกับห้องสอบของกรรมกำรก ำกับ       

ห้องสอบเฉพำะในส่วนวิชำของแต่ละคณะที่สอบในแต่ละวัน 
- ให้ประธำนกรรมกำรจัดท ำข้อสอบของแต่ละคณะ เป็นผู้รำยงำนเสนอต่อประธำน

กรรมกำรกลำงกำรด ำเนินกำรสอบกลำงภำค ในกรณีที่กรรมกำรก ำกับห้องสอบในรำยวิชำประจ ำคณะนั้น ๆ 
ไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ โดยไม่ได้ท ำเป็นบันทึกชี้แจงเหตุผลให้ทรำบล่วงหน้ำ และจะต้องจัดหำผู้ก ำกับห้องสอบ
แทนโดยทันท ี
 

      หมายเหตุ  ให้คณะกรรมกำรจัดท ำข้อสอบจัดพิมพ์ข้อควำมหัวข้อสอบโดยใช้ข้อควำม
เหมือนกันทุกรำยวิชำ ดังนี้ “ทุจริตการสอบมีโทษสูงสุดถึงให้ออกจากการเป็นนักศึกษา” 
  

กรรมการจัดสถานที่สอบ 
 

๑.  ผู้อ ำนวยกำรกองกำยภำพและสิ่งแวดล้อม ประธำนกรรมกำร  
2.  นำยทศพร  ทองบ่อ  กรรมกำร 
3.  นำยพรชัย  ใจมุก กรรมกำร 
4.  นำยเจษฎำพร  ด้วงชนะ  กรรมกำร        
5.  นำงสำวกฤษณพรรณ  ฉันทกิจ  กรรมกำร          
6.  ว่ำที่ร้อยตรี ดร.มำโนชญ์ ตนสิงห์ กรรมกำร 
7.  นำงสำวจิรัชยำ  สมบูรณ์ชัย กรรมกำร 
8.  นำงสำววีรินทร์ภัทร   อินทนนท์ กรรมกำร 

 
             9.  นำยธนกฤต... 
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9.  นำยธนกฤต   ค ำวงศ์ปิน กรรมกำร 
10.  นำยวรชน   หน่อแก้ว กรรมกำร 
11.  นำงศจีรัตน์  สุรีย์จิรภำส กรรมกำร 
12.  นำยปริญญำ  ธะนันต์ กรรมกำร 
13.  นำยสุริยัน  โยธำรำษฎร ์ กรรมกำร 
14.  นำงสำวพัชรกิต  วัชรปรีชำ กรรมกำร 
15.  นำงดำริน  ชมภูพันธ ์ กรรมกำร 
16.  นำงสำวศิวริน  จักรอิศรำพงศ์ กรรมกำร 
17.  นำงสำวอรทัย  ปรีชำ กรรมกำร 
18.  นำงรจนำ  อุดมรักษ์  กรรมกำร 
19.  นำยบุญดี   คงทรัพย์สินสิริ กรรมกำร 
20.  นำยเบญจศีล   นุตตะละ กรรมกำร 
21.  ว่ำที่ร้อยตรคีนึง   เมฆสุวรรณ กรรมกำร 
22.  นำยสุฤทธิ์  สมบูรณ์ชัย กรรมกำร 
23.  นำงอัจฉรำ  เสำวฤทธิ์ กรรมกำร 
24.  นำยประเสริฐ  ประสงค์ผล กรรมกำร 
25.  นำยเกษม  สมบัติ กรรมกำร 
26.  นำยเสกสรรค์  สอนยศ กรรมกำร 
27.  นำยพิทักษ์แดน  แดงชำติ กรรมกำร 
28.  นำยสมพร   เกตุตะคุ กรรมกร 
29.  นำยทศพร  ทองบ่อ กรรมกำร 
30.  นำยภำคภูมิ  จันทร์เผือก กรรมกำร 
31.  นำยปริวัตร  ทุงศรี กรรมกำร 

มีหน้าที ่
จัดสถำนที่และห้องสอบให้เป็นไปตำมตำรำงสอบ  ควบคุมท ำควำมสะอำด และควำมเป็นระเบียบ

ของสถำนที่สอบ  ตลอดระยะเวลำที่มีกำรสอบ 
กรรมการก ากับห้องสอบ 

 

คณะผลิตกรรมการเกษตร 
1.  นำงสำวกังสดำล  กนกหงษ์ 
๒.  นำยจักรพงษ์  พวงงำมชื่น 
๓.  นำงสำวจีรำภรณ์   อินทสำร 
๔  นำงสำวจุฑำมำศ   อำจนำเสียว 
๕.  นำงฉันทนำ   วิชรัตน์ 
๖.  นำงสำวเฉลิมศรี   นนทสวัสดิ์ศรี 
7.  นำยชัชวิจก์   ถนอมถ่ิน 
8.  นำยชิต   อินปรำ 
 

9.  นำงสำวกำญจนำ  จอมสังข์ 
10.  นำยวชิญ์ภำส   สังพำลี 
11.  นำงสำววีณำ   นลิวงศ์ 
12.  นำงสำวศมำพร   แสงยศ 
13.  นำยพุฒิสรรค์   เครือค ำ 
14.  นำงสำวศุภธิดำ   อ่ ำทอง                          
15.  นำงภรนำลินท์   สิงหบ ำรุง 
16.  นำงสำวเจนจิรำ  หม่องอ้น  
                                 17.  นำยชินพันธุ์... 
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17.  นำยชินพันธุ์  ธนำรุจ 
18.  นำยณัฐดนัย   ลิขิตตระกำร 
19.  นำยนคเรศ   รังควัต 
20.  นำยนพดล   จรัสสัมฤทธิ์ 
21.  นำยนพพร   บุญปลอด 
22.  นำยทวีป   เสนค ำวงค์ 
23.  นำงสำวเนตรนภำ   อินสลุด 
24.  นำงสำวนุจรีย์  พรมโสภำ 
25.  นำยปฏภิำณ   สุทธิกุลบุตร 
26.  นำงสำวประนอม   ยังค ำม่ัน 
27.  นำงสำวผำนิตย์  นำขยนั 
28.  นำยปรีชำ   รัตนัง 
29.  นำยปรีดำ   นำเทเวศร ์
30.  นำยสุธรีะ  เหิมฮึก 
31.  นำยพหล   ศักดิ์คะทัศน์ 
32.  นำยพำวิน  มะโนชัย 
33.  นำยพิภัทร   เจียมพิริยะกุล 
34.  นำงภำวิณี   อำรีศรีสม 
35.  นำงสำวฉัตรสุดำ  เผือกใจแผ้ว 
36.  นำงสำววำสนำ  วิรุณรัตน์ 
37.  นำยกอบลำภ  อำรีศรีสม 
38.  นำงสำววรำภรณ์  ภูมิ์พิพัฒน์ 
39.  นำงสำวณัฎฐ์พัชร  เถียรวรกำนต์ 
40.  นำงสำวเพ็ญนภำ  จักสมศักดิ์ 
41.  นำงธีรนุช  เจริญกิจ 
42.  นำงสำวปิยธิดำ  อ ำนวยกำร 
43.  นำยปิยะ   พละปัญญำ 
44.  นำยธนะภูมิ  เหล่ำจันตำ 
45.  นำยวินัย   แสงแก้ว 
46.  นำงสำวปัทมำ  หำญนอก 
47.  นำยสันต์ชัย  มุกดำ 
48.  นำยจักรพงษ์  สุภำวรรณ์  
 
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี   
1.  นำงสำวกฤดำ  ชูเกียรติศิริ 
2.  นำยกิตติพงษ์  ทิพยะ 
3.  นำยครรชิต  ชมพูพันธ์ 
4.  นำยจุฬำกร  ปำนะทึก 
5.  นำยจ ำรูญ  มณีวรรณ 
 
 

49.  นำยจักรพงษ์   ไชยวงศ์     
50.  นำงสำวสำยสกุล  ฟองมูล                            
51.  นำยสิรวิัฒน์   สำครวำสี 
52.  นำงสำวจุฑำมำศ  พิลำดี   
53.  นำงสำวสุรียว์ัลย์   เมฆกมล                             
54.  นำงสำวสำวิกำ   กองแสง 
55.  นำยวงค์พันธ์  พรหมวงศ์                               
56.  นำงสำวอรพินธุ์   สฤษดิ์น ำ                          
57.  นำยวำริน  สุทนต์ 
58.  นำงสำวแสงเดือน  อินชนบท 
59.  นำยอำนฐั   ตันโช 
60.  นำยวินัย  วิริยะอลงกรณ์ 
61.  นำยเรืองชัย  จูวัฒนส ำรำญ 
62.  นำงธิดำรัตน์   ศิริบูรณ ์
63.  นำยบัณฑิต   ต๊ะเสำร์ 
64.  นำงสำวสุจิรำ   ทิวจิรกลุ 
65.  นำยปรมินทร์  นำระทะ  
66.  นำงสำวกุลชำ  ชยรพ 
67.  นำยจักรพงษ์  กำงโสภำ 
68.  นำยเทิดศักดิ์   โทณลักษณ์  
69.  นำยรัชชำนนท์  สมบูรณ์ชัย 
70.  นำยกิตติชัย  เกตุจิ๋ว 
71.  นำยไพบูลย์   โพธิ์ทอง 
72.  นำยธีรนิติ  พวงกฤษ 
73.  นำงกนกพร  นันทดี 
74.  นำยสุเทพ   วัชรเวชศฤงคำร 
75.  นำยนรินทร์  ท้ำวแก่นจันทร์ 
76.  นำงสำวศรีวรรณ  ดอนวิเศษ 
77.  นำงสำวสลุำวัลย์  อำทิตย์   
78.  นำยสัมพันธ์  ตำติวงค์ 
79.  นำงสำวนภำรัศม์  เวชสทิธิ์นิรภัย 
80.  นำงสำวรชันี   พุทธำ   
 
 
6. นำยเถลิงศักดิ์  อังกุรเศรณี 
7.  นำยไพโรจน์  ศิลมั่น 
8.  นำยไพโรจน์  พงศ์กิดำกำร 
9. นำยอัมพร   ค ำฟองเครือ 
10.  นำยอภิชำต  หมั่นวิชำ 
 
                        11. นำงสำววรรณลักษณ์... 
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11.  นำงสำววรรณลักษณ์  ถำวร 19.  นำยโยธิน   นันตำ                     
12.  นำงสำวทองเลียน  บัวจมู  20.  นำยววิัฒน์  พัฒนำวงศ์ 
13.  นำยมงคล  ยะไชย 21.  นำยพชรพร  ตำดี                        
14.  นำงสำวธนนันท์  ศุภกิจจำนนท์ 22.  นำงสำวบัวเรียม  มณีวรรณ์ 
15.  นำยประภำกร  ธำรำฉำย 23.  นำยยุทธนำ   สุนันตำ 
16.  นำยอำนนท์  ปะเสระกัง 24.  นำยสุบรรณ  ฝอยกลำง 
17.  นำยภำคภูมิ   เสำวภำคย์ 25.  นำงสำววันทมำส  จันทะสิทธุ์  
18.  นำงสำวสภุำรักษ์   ค ำพุฒ   

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบส่ิงแวดล้อม 
๑.  นำยบรรจง  สมบูรณ์ชัย ๑7.  นำยพันธุ์ระวี   กองบุญเทียม 
๒.  นำงอัจฉรี  เหมสันต์ 
๓.  นำยท ำเนียบ  อุฬำรกุล 
๔.  นำงเยำวนิตย์  ธำรำฉำย 
๕.  นำยสุระพงษ์  เตชะ 
๖.  นำยพันธ์ศักดิ์ ภักดี 
๗.  นำยเกรียงศักดิ์  ศรีเงินยวง 
๘.  นำงอรทัย  มิ่งธิพล 
๙.  นำงสำวณัชวชิญ์  ติกุล 
๑๐.  นำยแทนวุธธำ  ไทยสันทัด 
๑๑. นำงสำวรมย์ชลีรดำ  ด่ำนวันดี 
12.  นำยนิกร  มหำวัน 
13.  นำงสำวจรัสพิมพ์  บุญญำนันต์ 
14.  นำยโชคอนันต์   วำณิชย์เลิศธนำสำร 
15.  นำยวิทยำ  ดวงธิมำ  
16.  นำยปริญญำ  ปฏิพันธกำนต์ 

๑8.  นำยยุทธภูมิ  เผ่ำจินดำ 
19.  นำยวรินทร์  กุลินทรประเสริฐ               
20.  นำงสำวศุภัชญำ  ปรชัญคุปต์ 
21.  นำยศุภณัฐ  กำญจนวงศ์ 
22.  นำยปนวัฒน์  สุทธิกุญชร 
23.  นำงสำวรงรอง  วงษ์วำล 
24.  นำยวุฒิกำนต์  ปุระพรหม 
25.  นำยกิตติพงศ์  รื่นวงศ์ 
26.  นำยดิศสกุล  อึ้งตระกูล 
27.  นำงสำวพิชญำภำ  ธัมมิกะกุล 
28.  นำงลักษณำ  สัมมำนิธิ 
29.  นำยพิทักษ์พงศ์  แบ่งทิศ 
30.  นำงสำวพรทิพย์   จันทร์รำช 
31.  นำยณัฐพล  เรืองวิทยำนุสรณ์    
 

  
คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน  า  
๑.  นำยกระสินธุ์  หังสพฤกษ์ 9.  นำยนิวุฒิ  หวังชัย 
๒.  นำยชำตรี  วีระสิทธิ์   10.  นำยบัญชำ  ทองมี 
๓.  นำยอำนุภำพ  วรรณคนำพล 11.  นำยบัญญัติ   มนเทียรอำสน์  
๔.  นำงสำวจิรำพร   โรจน์ทินกร 12.  นำงสำวสุดำพร  ตงศิริ 
๕.  นำงสำวนงพะงำ  แสงเจริญ 13.  นำงอุดมลักษณ์  สมพงษ์ 
๖.  นำงสำวดำรชำต์  เทียมเมือง 14.  นำยอภินันท์   สุวรรณรักษ์ 
7.  นำงทิพสุคนธ์  พิมพ์พิมล 15.  นำงสำวนิสรำ  กิจเจริญ 
8.  นำยขจรเกียรติ์  ศรีนวลสม 16.  นำงสำววำธิณี  อินทรพงษ์นุวัฒน์ 

    
    
                        17.  นำงสำวจอมสุดำ... 
    



 -๑๐- 

 

 

 

17.  นำงสำวจอมสุดำ  ดวงวงษำ 19. นำงสำวดวงพร  อมรเลิศพิศำล 
18.  นำยโดม  อดุลย์สุข   

 

คณะศิลปศาสตร์    
๑.  นำยนิทัศน์  บุญไพศำลสถิตย์ 35.  นำงสำวปำริฉัตร  พิมล                              
2.  นำยกิตยุตม์   กิตติธรสกุล 36.  Mr.Takayuki  Kakizaki                        
3.  นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีนำค 37.  นำงสำวแพรวำ รัตนทยำ                      
4.  นำงสำวจำรุลักษณ์  งำมลักษณ์ 38.  นำงสำวลัดดำ  จิตตคุตตำนนท์ 
5.  นำงสำวกุลยำ   ป้องพำล 39.  นำยศรัณย์  จันทร์ทะเล               
6.  นำงสำววันวิสำ  เสำร์ใจ  40.  นำงสำววชัรียำ  บ ำรุงคีรี  
7.  นำงสำวสิริกัญญำ  สงวนพงษ์ 41.  นำยสุนทร  ค ำยอด 
8.  นำงจิรำภำ  สภุำ  42.  นำงสำววำสนำ ศรีรักษ์ 
9.  นำงสำวชนิตสิร ี ศุภพิมล 43.  นำยจิรวัฒน ์ รักชำติ 
๑0.  นำยชยุตภฎั  ค ำมูล  44.  นำยอำนนท์  สีดำเพ็ง 
11.  นำงสำวชุดำภัค  ชัยชมพู 45.  นำงสำวดวงชวีัน  ทิพย์แดง 
12.  นำงสำวปิยภัทร  ชัยชมพู 46.  นำงสำวธนิยำภรณ์  ศรีหำตำ     
13.  นำงสำวปำรดำ  เดชะประทุมวัน 47.  นำงสำวณัฐชยำ  ตั้งตระกูล          
14.  นำงสำวดวงหทัย  ลือดงั 48.  นำงสำวศิริเพชรรัตน์  ดว้งเงิน  
15.  นำงดำรำณี  ชุมทอง 49.  นำงสำวศิริรัตน์  เขื่อนแก้ว  
16.  นำงสำวดำว  แสงบุญ 50.  นำงสำวศนิ  ไทรหอมหวน  
17.  นำยอุดมวิทย์  นักดนตรี 51.  นำงมำเรีย ไดอำนำ พี. จันต๊ะคำด  
18.  นำยสุรชัย  ศรีนรจันทร์ 52.  นำงสำวสภุำพร  มโนวงศ์ 
19.  นำยธำตรี  รอดช ำนำญ 53.  นำงสุวรรณ  เลียงหิรัญถำวร                 
๒0.  นำยเมธี เมธำสิทธิ  สุขส ำเร็จ 54.  นำงสำวเสำวลักษณ์  ชำยทวีป  
21.  นำยอุดมศักดิ์  ศิริทะ 55.  นำงโสพิน  โตธิรกุล 
22.  นำงสำวชนำพร  ขันธบตุร 56.  นำงสำวหทยำ  อนันต์สชุำติกุล 
23.  นำยนิคม   มูลเมือง 57.  นำยอศันีย์  นันทชัยพันธ์ 
24.  นำยเกณฑ์  เชื้อพลำกิจ 58.  นำงสำวพิณนภำ  หมวกยอด 
25.  นำงสำวนิลุบล  จิตต์มั่น 59.  นำงสำวเวลิกำ  มำมูล  
26.  นำยกฤษฎิ์  สุรนัคครินทร์ 60.  นำยเมธี  วงศ์วีระพันธุ์ 
27.  นำงสำวอัญชนำ  พรรณรังษี 61.  นำงสำวปิยำพัทธ์  อำรีญำต ิ
28.  นำงสำวปิยธิดำ  ชัยวงค ์ 62.  นำงสำวอนงค์กร   เทรล 
29.  นำงสำววรีินทร์ภัทร  บรูณะสระกวี 63.  นำงสำวอำภำลัย  สุขส ำรำญ 
30.  นำยพงษ์ศักดิ์  รวมทรัพย์ 64.  นำยนิรันตร์รักษ์  ปำทำน 
31.  นำยฐำปกรณ์  เครือระยำ 65.  นำงสำววำสิตำ  สำวงศ์ทะ  
32.  นำงสำวพสุนิต  สำรมำศ  66.  นำงสำวอุมำวดี  จันทร์ศรี 
33.  Miss Liao Qun  67.  นำยวิรัตน์  ค ำศรีจันทร์ 
34.  นำงพีรดำ  ประจงกำร 68.  นำงศิริพร  มณีชูเกตุ 

 
                                   69. นำงเพชรรัตน์... 
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69.  นำงเพชรรัตน์  ศรีนุต 81.  นำงสำวอรพิน  สร้อยญำณะ 
70.  นำงภัทธีรำ อินใจ 82.  นำงสำวจิลลำ  กิติกรวรเดช 
71.  นำงฤทัยลักษม ี กิจบุญชู 83.  นำงสำวพรรณิดำ  ขันธพัทธ์ 
72.  นำยภำคศิริ  ทองเสน 84.  Mr. Takayuki  Kakizaki 
73.  นำงสำวมธุรส  สว่ำงบ ำรุง 85.  นำงสำววิไลวรรณ  รัตนพันธ์                        

74.  นำงสำวมนฤทัย  ไชยวิเศษ  86.  นำงสำวกนกวรรณ  สัมพันธ์                     
75.  นำยอิทธิพงษ์  ทองศรีเกตุ 87.  นำงสำวปวีณำ  ฉัตรสูงเนิน 
76.  นำยกัญจน์  จันทร์ศรีสุคต  88.  นำงลลิดำ  ภู่ทอง                          
77.  นำงปิยะพันธุ์  นันตำ 89.  นำงสำวปวันรัตน์  บัวเจริญ 
78.  Mrs.Surja  Mintani 90.  นำงสำววิไลลักษณ์  วิชติจิตรกุล 
79.  นำงสำวศิริรัตน์  ปัญญำคม 91.  นำงสำวสิริน  ไทยตรง 
80.  นำงสำวสุจิรำ  อัมรักเลิศ 92.  นำงสำวอรพรรณ  สุธำพันธ์ 

 

คณะบริหารธุรกิจ         
1.  นำงสำวกชกร   ศิริโภคำกิจ 25.  นำงสำวภัทริกำ   มณีพันธ์ 
2.  นำงสำวกัญญ์พัสวี  กล่อมธงเจริญ 26.  นำงสำวภูษณิศำ  เตชเถกิง 
3.  นำงสำวกิตตินุช  ชุลิกำวทิย์ 27.  นำยมำณวิน   สงเครำะห์                       
4.  นำงสำวภำวิณี  จีปูค ำ 28.  นำงสำวดวงนภำ  สุขะหุต 
๕.  นำยจ ำเนียร   บุญมำก 29.  นำงสำวกุลชญำ  แว่นแก้ว 
๖.  นำงสำวจิรำยุ  หำญตระกูล 30.  นำยศฐำ   วรุณกูล 
๗.  นำงสำววิยะดำ  ชัยเวช 31.  นำยปัณณวัฒน์   วังอนสุรณ์        
๘.  นำงสำวรัชนียำ  บังเมฆ  32.  นำยวินัย  บังคมเนตร                  
๙.  นำยชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล 33.  นำยโสภณ  ฟองเพชร                 
๑๐.  นำยชัยวัฒน์   ใบไม้  34.  นำงสำวดลยำ  ไชยวงศ์ 
๑๑.  นำยทัดพงศ์   อวิโรธนำนนท์ 35.  นำงอรุณี   ยศบุตร 
๑๒.  นำงสำวธิดำรัตน์  ชลประเสริฐสุข 36.  นำงสำวนทีทิพย์   สรรพตำนนท์ 
13.  นำงสำวสชุีรำ   ขยำย 37.  นำยอำยุส  หยู่เย็น 
14.  นำยปกรณ์  อุดมธนะสำรสกุล 38.  นำยอุกฤษณ์   มำรังค์ 
15.  นำงปิยวรรณ   สริิประเสริฐศิลป์ 39.  นำงสำวอัชญำ  ไพค ำนำม 
16.  นำยบุญดี  คงทรัพย์สินศิริ  40.  นำงสำวชลลดำ  ชะโลมกลำง 
17.  นำงสำวอัมรินทร์  คีรีแก้ว 41.  นำยปรีดำ   ศรีนฤวรรณ 
18.  นำยณัฐดนัย  เขียววำท 42.  นำยนนท์  ปิ่นเงิน    
19.  นำงสำวพนมพร  เฉลิมวรรณ์ 43.  นำยฉัตร  ชชูื่น 
20.  นำยประภัสสร   วรรณสถิตย์ 44.  นำยอดิศร  สิทธิเวช 
21.  นำงสำวศิริกุล  ตุลำสมบัติ      45.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงประภำศรี  ใจกันทำ 
22.  นำงสำวสัตยำ  ตันจันทร์พงศ์   46.  นำงสำวกฤตำณัฐ  ศรีประภำ  
23.  นำยจักรพงษ์  สุขพันธ์ 47.  นำงสำวประภำพร  กิจด ำรงธรรม   
24.  นำงสำวสิริกร  บุญฟู 48.  นำงวีรนันท์  ศรีใจภำ  

                               49.  นำยวรชน... 
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49.  นำยวรชน  หน่อแก้ว 55.  นำงสำวภำวิณี  กลีบจ ำปำ 
50.  นำงสำวกำลัญญุตำ  แก้วมำเมือง 56.  นำงจิรำพร  ชัยเขตต์ 
51.  นำงนพนิตย์  วงค์สุ 57.  นำงสำวบุษบง  ฝั้นแจ้ง  
52.  นำงสำวสธุีรำ  หมื่นแสน  58.  นำยสุมิตร  ชัยเขตร์ 
53.  นำยยุคนธร  ช ำนำญ 59.  นำยวชิรพงษ์  จันหนองฮี 
54.  นำยฉัตรชัย  ก๋ำเร็ว  

 

คณะเศรษฐศาสตร ์
๑.  นำงสำวชนิตำ  พันธุ์มณี  14.  นำงสำวเกศสุดำ  สิทธิสนัติกุล 
2.  นำงพัชรินทร์  สุภำพันธ ์ 15.  นำยเก   นันทะเสน 
3.  นำงสำววรำภรณ์  งำมสมสุข 16.  นำงสำวพิมพ์ชนก   สังข์แก้ว                          
4.  นำงสำวนิศำชล  ลีรัตนำกร 17.  นำงสำวกันตพร   ช่วงชดิ 
5.  นำยพรศักดิ์  โพธิอุโมงค์ 18.  นำงวรำภรณ์  นันทะเสน                              
6.  นำยมนตรี  สิงหะวำระ 19.  นำงสำวขนิษฐำ  เสถียรพีระกุล 
7.  นำงสำวกัญชลิกำ   คงย่อง 20.  นำยรนกร   สภุจินต ์
8.  นำงสำวธรรญชนก  เพชรำนนท์ 21.  นำงสำววรรณวิไล  จุลพันธ์ 
9.  นำงสำวศิวรัตน์  กุศล 22.  นำยอำรีย์   เชื้อเมืองพำน 
๑0.  นำงสำวรภัสสรณ์  คงธนำจำรุอนันต์ 23.  Mr.Jorge F. Barahona 
11.  นำยนิโรจน ์  สินณรงค์ 24.  นำงสำวพิมพิมล   แก้วมณี  
12.  นำยกฤตวิทย์  อัจฉริยะพำนิชกุล 25.  นำงสำวเกวลิน  สมบูรณ์   
13.  ว่ำที่ร้อยตรีหญิงนัยนำ  โปธำวงศ์   

    

คณะวิศวกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
๑  นำงสำวกรผกำ  อรรคนิตย์ 17.  นำยยงยุทธ   ข้ำมสี่                  
๒.  นำยกัลย์  กัลยำณมิตร 18.  นำงสำวดวงใจ  น้อยวัน 
๓.  นำยจักรพงษ์  พิมพ์พิมล 19.  นำยธีระพล  เสนพันธุ์                 
๔.  นำยจตุรภัทร   วำฤทธิ์ 20.  นำงสำววรวรรณ  เพชรอุไร 
๕.  นำงสำวภำนำถ  แสงเจรญิรัตน์  21.  นำงวิจิตรำ   แดงปรก 
๖.  นำยพูนพัฒน์  พูนน้อย 22.  นำยววิัฒน์  หวังเจริญ 
๗.  นำยชนันท์ภัสร ์  รำษฎรน์ิยม 23.  นำยสมเกียรติ  จตุรงค์ล้ ำเลิศ  
๘.  นำยชนวฒัน์  นิทัศน์วิจิตร 24.  นำงสำวแพรวพรรณ  จอมงำม            
๙.  นำยโชติพงษ์   กำญจนประโชติ 25.  นำงสำวกนกวรรณ   ตำลดี                   
๑๐.  นำยฤทธิชัย  อัศวรำชันย์ 26.  นำงสำวชลินดำ  อริยเดช 
๑๑.  นำงมุกริน   หนูคง 27.  นำยศิวโรฒ  บุญรำศรี 
๑๒.  นำงดริญญำ  มูลชัย 28.  นำงสุเนตร  สืบค้ำ 
๑๓.  นำงสำวทิพำพร   ค ำแดง 29.  นำงสำวธิดำรัตน์  แก้วค ำ 
๑๔.  นำยธนศิษฎ์  วงศ์ศิริอ ำนวย 30.  นำยแสนวสันต์  ยอดค ำ 
๑๕.  นำงปวำลี ชมภูรัตน์ ธฤติธนเกียรติ์ 31.  นำยเสมอขวัญ   ตันติกุล 
๑๖.  นำงฐิตินันท์   รัตนพรหม 32.  นำยสุมิตร  เชื่อมชัยตระกูล  

 
                               33.  นำยนักรบ... 
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33.  นำยนักรบ   นำคประสม 38.  นำงสำวจิตรำพร  งำมพีระพงศ์ 
34.  นำยน ำพร  ปัญโญใหญ่ 39.  นำงกำญจนำ   นำคประสม 
35.  นำยบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร 40.  นำงสำวหยำดฝน   ทะนงกำรกิจ  
36.  นำงพิไลวรรณ   พรประสิทธิ์ 41.  นำงสำวนันท์ณภัส  ระหงส์  
37.  นำยพิสุทธิ์  กลิ่นขจร   42.  นำงสำวแพรวรรณ   จอมงำม 

 

คณะวิทยาศาสตร์   
๑.  นำยกฤษณะ  ลำน้ ำเที่ยง 32.  นำงสำวมยุรำ   ศรีกัลยำนุกูล                   
2.  นำงสำวก่องกำญจน์   ดุลยไชย 33.  นำงสำวนิรวรรณ   ธรรมขันธุ์  
3.  นำงสำวกัญญำ  บุตรำช 34.  นำงเยำวลักษณ์  คงธรรม 
4.  นำยกิตติกร  หำญตระกูล 35.  นำงสำวพิชำมญช์  ลิ่มเจริญชำติ                      
5.  นำยกิตติคุณ   พระกระจ่ำง 36.  นำงสำวรชัดำภรณ์  ปันทะรส 
6.  นำยเกรียงไกร  รำชกิจ  37.  นำงสำวยุวลี   อันพำพรม 
7.  นำงสำวจุฑำมำศ  มณีวงศ์ 38.  นำยรัฐพร  จันทร์เดช 
8.  นำยเชิดชัย  มีเอียด  39.  นำงสำวสิตำ  ชำกฤษณ์ 
9.  นำงจินตนำ   จูมวงษ์ 40.  นำงชนิกำนต์   เอมหฤทัย 
๑0.  นำงสำวทิพปภำ  พิสิษฐ์กุล 41.  นำงสำวเรวดี  วงศ์มณีรุ่ง 
๑1.  นำงสำวเนตรำพร  ด้วงสง  42.  นำงสำวลัคนำ  วฒันะชีวะกุล 
๑2.  นำยจักรกฤษ  เตโช 43.  นำงสำวเจนจิรำ  ทิพย์ชะ 
๑3.  นำงชมัยพร   นิธิกำญจน์พำนิช  44.  นำยวำที  คงบรรทัด 
14.  นำงพิกุล   ศรีดำรัตน์ 45.  นำยภควัตร   ค ำสุข 
15.  นำงสำวช่อทิพย์   สิทธิ 46.  นำยณัฐพล   เลำห์รอดพันธุ์ 
16.  นำงสำวช่อทิพำ   สกูลสิงหำโรจน์  47.  นำยธวัชชัย  เพชรธำรำทิพย์ 
17. นำงสำวชุติมำ   คงจรูญ 48.  นำยวันจักร  สำรทสนิท   
18  นำงจีรวรรณ   พัชรประกิติ 49.  นำยวชิำญ  คงธรรม                 
19.  นำยฐปน  ชื่นบำล  50.  นำงสำวศิริพร  สมุทรวชิรวงษ์ 
20.  นำงสำวฐิติพรรณ  ฉิมสุข 51.  นำงสำววริันธชำ   เครือฟู                
21.  นำยพยุงศักดิ์  เกษมส ำรำญ 52.  นำงสำวศรีกำญจนำ   คล้ำยเรือง 
22.  นำงสำวพัชรี  กองภำค  53.  นำยศักดิ์ชัย  เสถียรพีระกุล 
23.  นำงสำวทิพย์สุดำ  ตั้งตระกูล 54.  นำงศิรำภรณ์  ชื่นบำล                 
24.  นำงทุเรียน   ทำเจริญ  55.  นำงสำวพรพรรณ อุตมัง 
25.  นำยชัยวัฒน์   โฆษภัทรพิมพ์ 56.  นำงศิริรัตน์  ไพศำลสุทธิชล 
26.  นำยธวัฒน์   สร้อยทอง 57.  นำงสำวศุภรัตน์  นำคสทิธิพันธุ์ 
27.  นำงสำวธวัลรัตน์   รัตนำเดชำนำคินทร์ 58.  นำยสกล   บุญธรรม 
28.  นำยธำนินทร์  แตงกวำรัมย์ 59.  นำงสำวสมคิด  ดีจริง             
29.  นำงสำวพิชชยำนิดำ   ค ำวิชัย 60.  นำงสมใจ   ประทุมเทพ 
30.  นำยธีระพล   ธุรกิจเสร ี 61.  นำยสมนึก   สิทธุปวน    
31.  นำงกำญจนำ  จุ่มแก้ว   62.  นำงสำววรรณวิมล  นำดี  

 
                                   63.  นำงสำวนภสัถ์... 
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64.  นำงสำวนภสัถ์  จันทร์มี  100.  นำยนษิ   ตันติธำรำนกุุล 
65.  นำงสำวนลิน  วงศ์ขัตติยะ 101.  นำงสำวสุพัตรำ  วงศแ์สนใหม่ 
66.  นำยโชคชัย   ยำทองชัย     102.  นำงสำวสภุำพร   ดำวทอง 
67.  นำงสำวนิตยำ   ใจทนง 103.  นำงสำวสภุำพร  แสงศรีจันทร์ 
68.  นำงปรำณรวีร์   สุขันธ ์ 104.  นำงสำวสภุำพรรณ   อนุตรกุล                         
69.  นำยประดิษฐ์   เวียงค ำ 105.  นำยศักดินันท์  นันทตัน                          
70.  นำยประทีป   สุขสมัย 106.  นำงสำวปิยธิดำ   กล่ ำภู่ 
71.  นำงสำววรำภรณ์  แสงทอง 107.  นำงสำวแสงทอง  พงษ์เจริญกิต                          
72.  นำงปิยะนุช  เนียมทรัพย์ 108.  นำงสำวสำยรุ้ง  เมืองพิล 
73.  นำยพำสน์   ปรำโมกข์ชน 109.  นำงหนึ่งหทัย  ชัยอำภร 
74.  นำงสำวพัชรี  ยำงยืน 110.  นำยอดิศักดิ ์ จูมวงษ์ 
75.  นำยพัฒนพงศ์  เทียนชัย  111.  นำงสำวอนรรฆอร  ศรีไสยเพชร                            
76.  นำงดำรำ   ภูสง่ำ 112.  นำยอรรถวิท  ชังคมำนนท์ 
77.  นำงสำวกีรติญำ จันทร์ผง  113.  นำยปวีณ  เขื่อนแก้ว 
78.  นำยวชัรินทร์  สำระไชย 114.  นำงอรุณ ี คงดี  อัลเดรด  
79.  นำงพิมพร  มะโนชัย 115.  นำยอลงกต   กองมณี 
80.  นำงสำวพิลำศลักษณ์  ศรแก้ว 116.  นำงสำวอัจฉรำ  แกล้วกล้ำ 
81.  นำงสุภำรัตน์   ลีธนัชอุดม 117.  นำงอุทุมพร  กันแก้ว 
82.  นำยกมลเทพ   มีค ำ 118.  นำงสำวอุษำรัตน์  รัตนค ำนวณ 
83.  นำยไพโรจน์  วงศ์พุทธิสิน 119.  นำยเอกวิทย์   ตรีเนตร 
84.  นำงปวีณำ   ภูมิสุทธำผล 120.  นำงมุจลินทร์   ผลจันทร์ 
85.  นำยภรต  รัตนปิณฑะ 121.  นำยสุรศักดิ์   กุยมำลี 
86.  นำงสำวจิรำภรณ์  กิติกุล 122.  นำงสำวอุไรลักษณ์   สิงห์ทอง 
87.  นำยภูสิต  ปุกมณี  123.  นำยสนิท   สิทธ ิ
88.  นำยภำนุวัฒน ์ เมฆะ 124.  นำยชูพงษ์   ภำคภูม ิ
89.  นำยมงคล  ถิรบุญยำนนท์ 125.  นำงสำวกนกวรรณ  กรรเชียง 
90.  นำงสำวมธุรส   ชัยหำญ 126.  นำงสำวนฤมล  เข็มกลัดเงิน 
91.  นำยวชิระ   ชุ่มมงคล 127.  นำงสำววีรินท์รดำ  ทะปะละ 
92.  นำงสำวเพชรลดำ   กันทำดี 128.  นำงยุพเยำว์  คบพิมำย              
93.  นำยบุรัสกร  นันทดิลก   129.  นำงภำนรินทร์  ปรชีำวัฒนำกร  
94.  นำงสำวศรญิณำ  มำปลูก   130.  นำยมำโนชย์  ถนอมวัฒน์     
95.  นำงเบญญำภำ   หลวงจินำ 131.  นำงสำวรชันีวรรณ  วงศ์พระจันทร์ 
96.  นำยสำยัณห์   อุ่นนันกำศ  132.  นำยวศิน   เจริญตัณธนกุล           
97.  นำงสำวพัชรี  อินธน ู 133.  นำงปำวรี   กำญจนประโชติ 
98.  นำงสำวสุรีย์พร   สรำภริมย์ 134.  นำยกิตติศักดิ์   โอสถำนันต์กุล 
99.  นำงปำนวำด  ศิลปวัฒนำ  135.  นำยศิรศักดิ์  ศศิวรรณพงศ์     

     
 

                             คณะสารสนเทศ... 
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คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 
๑.  นำงสุจิตรำ  แก้วสีนวล 6.  นำวำตรีหญิงอุดมลักษณ์  ธรรมปัญญำ   
๒.  นำยพิริยะ  กำญจนคงคำ 7.  นำงกริ่งกำญจน์  เจริญกุล 
3.  นำยวิชญำ  โคตรฐิติธรรม 8.  นำงสำวณภัทร  เรืองนภำกุล  
4.  นำงสำวนภำวรรณ  อำชำพ็ชร 9.  นำงสำวมัณฑนำ  ภำคสุวรรณ 
5.  นำยภควิชญ์  ด ำรงเกียรติศักดิ์      

    

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 
๑.  นำยกีรติ   ตระกำรศิริวำนิช 12.  นำงวัชรวีรรณ   ชำติพันธ์                              
2.  นำยชัช พชรธรรมกุล 13.  นำงกวินรัตน์  อัฐวงศ์ชยำกร 
3.  นำยพิรุฬห์พัฒน์  ภู่น้อย 14.  นำยสมพงศ์  สมศรี                               
4.  นำงทิพย์วดี  โพธิ์สิทธิพรรณ 15.  นำงสำวสวิชญำ  ศุภอุดมฤกษ์   
5.  นำงปำนแพร เชำวน์ประยูร อุดมรักษำ  
     ทรัพย์ 

16.  นำยอนุวัต  เชื้อเย็น  

6  นำงรักธิดำ ศิร ิพิทักษ์กิจนุกูร 17.  นำงอรจนำ แสนไชย จันทร์ประยูร                        
7.  นำงสำวอัญชนำ  พรหมปิน 18.  นำงวลัยลดำ  ถำวรมงคลกิจ  
8.  นำงสำวมนสิชำ  อินทจักร 19.  นำยอรุณโรจน์   พวงสุวรรณ 
9.  นำยยุทธกำร   ไวยอำภำ 20.  นำยอัครพงศ์   อั้นทอง 
10.  นำยวิทวัส  ขำวอิ่น 21.  นำยวุฒิพงษ์  ฉั่วตระกุล 
11.  นำยพิทักษ์แดน  แดงชำติ  

 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 
๑.  นำยกฤษตธี  สุนันตำ  ๑4.  นำงสำวสชุำดำ  สำยทิ 
๒.  นำยไพฑูรย์  สุวรรณขจร  15.  นำยเอกพิชญ์  ชินะข่ำย 
๓.  นำยภัทร  ชมพูมิ่ง  16.  นำยพิชญ์  จิตต์ภักดี 
๔.  นำยธรรมพร   ตันตรำ 17.  นำยเกรียงไกร   เจริญผล 
๕.  นำงสำวนำรีวรรณ  กลิ่นรตัน์ 18.  นำยวินิจ  ผำเจริญ 
๖.  นำงบงกชมำศ   เอกเอ่ียม 19.  นำยสุริยจรัส  เดชะตันมีนสกุล 
7.  นำงสำวปรำรถนำ  ยศสุข 20.  นำยนนท์  น้ำประทำนสุข 
8.  นำยรุจำดล  นันทชำรักษ์ 21.  นำยเฉลิมชัย  ปัญญำดี 
9.  นำงสำวศรำภำ  ศุทรินทร์  22.  นำยเจตฑถ์   ดวงสงค์ถ์ 
10.  นำยสถำพร   แสงสุโพธิ์ 23.  นำยอัครำชัย  เสมมณี   
11.  นำยมรรค  คงด ี 24.  นำยสุดเขต  สกุลทอง  
12.  นำยกิตติวัฒน์  คมเศวต 25.  นำงสำวสุไรรัตน์  มั่นคง 
13.  นำงสำวจริยำ  โกเมนต์   
 

  

วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
๑.  นำยณัฐวุฒิ    ดุษฎ ี 4.  นำงสุลักษณำ  มงคล 
๒.  นำยกิตตกิร   สำสุจิตต์ 5.  นำงรจพรรณ  นิรัญศิลป์ 
๓.  นำยธงชัย   มณีชูเกตุ 6.  นำยอัครินทร์   อินทนิเวศน์                        

                                 7.  นำยนัฐพร... 



 -๑๖- 

 

 

 

7.  นำยนัฐพร   ไชยญำติ 16.  Mr.Rameshprabu  Ramaraj 
8.  นำยยิ่งรักษ์   อรรถเวชกุล 17.  นำยชวโรจน์   ใจสิน 
9.  นำยสรำวธุ   พลวงษ์ศรี 18.  นำยธเนศ   ไชยชนะ 
10.  นำงสำวจุฑำภรณ์  ชนะถำวร  19.  นำยนิกรำน  หอมดวง           
11.  นำงสำวณัฐต์ณิชำ   สุขเกษม 20.  นำยชลัมพล  ธำรำรักษ์                
12.  นำงจิรำพร  ดุษฎี 21.  นำยนักรบ   กลัดกลีบ 
13.  นำงสำวอัญชลี  สำยเขยีว 22.  นำยนรินทร์  ปิ่นแก้ว        
14.  นำงสำวโสภำ  หำญยุทธ 23.  นำยปริญ   คงกระพันธ์      
15.  นำงสำวภคมน  ปินตำนำ  

 

วิทยาลัยนานาชาติ 
๑.  นำยกฤต  พันธุ์ปัญญำ 4.  นำงสำวกำญจนำ  สมมิตร 
2.  นำยจิระชัย    ยมเกิด 5.  นำงสำววินิตรำ ลลีะพัฒนำ 
3.  นำงสำวสธุีรำ  สิทธิกุล 6.  นำงสำวกฤติยำ  ทองคุ้ม 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ 
๑.  นำงสำวบุษกร  ยอดทรำย 5.  นำยสุรัช   สุนันตำ                 
2.  นำงสำวเบญจมำศ  ถำดแสง 6.  นำงสำวอมรเลิศ  พันธ์วัตร์                     
3.  นำงสำววำรุณี   ผ่องแผ้ว 7.  นำงสำวเจนนำรำ  วงศ์ปำลี                                     
4.  นำงสำวสุทธิลักษณ์  จันทะวัง 8.  นำงมำลี  ล้วนแก้ว 

    
     มีหน้าที่   

-   กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะผลิตกรรมการเกษตร   
(วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ พร, พส, กฎ, รพ, ดป, กค, ผษ, สก, 1010...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำก
กรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ ณ ห้องบริกำรกำรศึกษำ ชั้น ๒  อำคำรรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี คณะผลิต
กรรมกำรเกษตร 
 

-   กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ (วิชำที่มีรหัส
ขึ้นต้นด้วยอักษร ย่อ ศศ, ศส, ศล, ศย, ศร, 1050...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ข้อสอบ ณ ห้องอินทนิลเศรษฐศำสตร์ (EC๒๐๓) ส ำนักงำนคณบดี  คณะเศรษฐศำสตร์  
  

-   กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะบริหารธุรกิจ (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้น
ด้วยอักษร ย่อ กง, กจ, กต, บช, บธ, สธ, 1020...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ
ข้อสอบ ณ ห้องอัดส ำเนำ ชั้น ๑ อำคำรพิทยำลงกรณ์ (ตึกเก่ำ) คณะธุรกิจกำรเกษตร  

 

-   กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะศิลปศาสตร์ (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้น
ด้วยอักษรย่อ ศท, นศ, ภอ, ศป, 1070...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ    
ณ ห้อง ๑๐๔  อำคำรประเสริฐ ณ นคร คณะศิลปศำสตร์  
 

-  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้น
ด้วยอกัษรย่อ คศ, สต, คพ, ทส, ฟส, ชว, คม, วท, วศ, 1030...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำร 
           ด ำเนินกำร... 
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ด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ  ณ  ห้องท ำข้อสอบ ห้อง 3108 อำคำรจุฬำภรณ์ คณะวิทยำศำสตร์  
       

-  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะพัฒนาการท่องเที่ยว (วิชำที่มี
รหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ พท, ธท, 1060...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ   
ณ ห้องท ำข้อสอบ ชั้น ๒ อำคำรสุวรรณวำจกกสิกิจ คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว  
 

-  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบสิ่งแวดล้อม (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ ภท, ภส, สถ, 1110...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำก
กรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ ณ ส ำนักงำนคณบดี ชั้น 1 อำคำรภูมิทัศน์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และ
กำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 
 

         -  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
เกษตร (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ อก, วก, กธ, ทอ, ทก, วอ, อย, 1040...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำก
กรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ ณ ห้องส ำนักงำนเลขำ  ชั้น ๑ อำคำรเรียนรวมคณะวิศวกรรมและ
อุตสำหกรรมเกษตร  
 

        -  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดคณะสารสนเทศและการสื่อสาร  
(วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ สด, 1080...) ให้ไปรับข้อสอบจำกกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ       
ณ ห้องสร้อยสุมำลี ชั้น ๑ ส ำนักงำนคณบดี อำคำร ๗๕ ปี แม่โจ้ คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    

 -  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์ (วิชำที่มีรหัส
ขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ กช, รศ, รป, 1140...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ    
ณ ห้องบริกำรวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ ชั้น ๒ อำคำรเทพ พงษ์พำนิช วิทยำลัยบริหำรศำสตร์   
        

-  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลย ี
(วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ สศ, สป, คน, ผก, อส, 1110...)  ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำกกรรมกำร
ด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ ณ ส ำนักงำนคณบด ีชั้น ๒ อำคำรคณะสัตวศำสตร์และเทคโนโลยี  

  

-  กรรมกำรก ำกับห้องสอบ ที่ก ำกับห้องสอบวิชำในสังกัด คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน  า  (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ พล, จป, ชป, ทป, 1090...) ให้ไปรับและส่งข้อสอบจำก
กรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำข้อสอบ จัดท ำข้อสอบ ณ ห้อง FT ๑๑๔๐ ชั้น ๑  อำคำรส ำนักงำนคณบดี      
คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรัพยำกรทำงน้ ำ  

  

-  ส ำหรับรำยวิชำที่สังกัด วิทยาลัยพลังงานทดแทน (วิชำที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยอักษรย่อ พง พพ, 
1150...) จะมีเจ้ำหน้ำที่บริกำรรับและส่งข้อสอบ ณ ห้องสอบที่รำยวิชำนั้น ๆ สอบ  
 

-  ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ว่ำด้วยกำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ พ.ศ. 
๒๕๔๑ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๖.๒ ดังนี้  

๑.  ผู้ก ำกับห้องสอบมีหน้ำที่ไปรับและส่งข้อสอบ จำกกรรมกำรจัดท ำข้อสอบของแต่ละคณะที่วิชำนั้น
สังกัด 

๒.  ผู้ก ำกับห้องสอบต้องก ำกับห้องสอบด้วยควำมเข้มงวด ไม่น ำงำนอ่ืน ๆ มำปฏิบัติระหว่ำงกำร
ก ำกับห้องสอบ 

 
               3.  ให้ผู้ก ำกับ... 
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๓.  ให้ผู้ก ำกับห้องสอบ ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำ ที่ระบุไว้หน้ำซองของข้อสอบหรือในใบปะหน้ำข้อสอบ 
(ถ้ำมี) 

๔.  ให้ผู้ก ำกับห้องสอบ ตรวจสอบกำรเขียนชื่อ เลขรหัสประจ ำตัวผู้สอบให้ถูกต้อง 
๕.  ให้ผู้ก ำกับห้องสอบตรวจสอบบัตรประจ ำตัวนักศึกษำ หรือบัตรประจ ำตัวผู้สอบว่ำเป็นบุคคล 

เดียวกันกับชื่อที่ปรำกฏในกระดำษค ำตอบ และบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำสอบหรือไม่  
๖.  ผู้ก ำกับห้องสอบต้องจัดให้ผู้เข้ำสอบลงลำยมือชื่อเข้ำสอบตำมแนบบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำสอบที่จัดไว้

เรียบร้อย 
๗.  ผู้ก ำกับห้องสอบต้องน ำข้อสอบและกระดำษค ำตอบที่ท ำกำรสอบเสร็จสิ้นแล้วนับให้ครบถ้วนแล้ว

บรรจุซองคืนกรรมกำรจัดท ำข้อสอ 
๘.  กรณีที่ผู้ก ากับห้องสอบไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ก ากับห้องสอบได้ จะต้องบันทึกชี แจงเหตุผล 

ความจ าเป็น  และเสนอชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่ก ากับห้องสอบแทนก่อนวันท าการสอบ แล้วเสนอขออนุมัติ 
แยกดังนี                      
               ๘.๑  กรณีที่เป็นรายวิชาในสังกัดเดียวกันกับผู้ก ากับห้องสอบ ให้ขออนุมัติต่อคณบดีที่ตน
สังกัด และรายงานรองอธิการบดีฝ่ายวิชาทราบหลังการสอบเสร็จสิ น  
           

               ๘.๒  กรณีที่เป็นรายวิชาต่างสังกัดกับผู้ก ากับห้องสอบ ให้ขออนุมัติรองอธิการบดีก ากับดูแล
ด้านวิชาการ  

๙.  เมื่อปรำกฏกรณีทุจริตในกำรสอบ ให้ผู้ก ำกับห้องสอบบันทึกไว้ในกระดำษค ำตอบ และลงชื่อ
รับรอง อย่ำงน้อย 2 คน หรือกระท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมที่เห็นสมควรเพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงว่ำ มีกำร
ทุจริตในกำรสอบ แล้วให้รีบรำยงำนต่อประธำนกรรมกำรกลำงที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป โดย
ไม่ต้องแจ้งให้นักศึกษำผู้นั้นทรำบ             

                       การรับและส่งข้อสอบให้ปฏิบัติดังนี  
 

จ านวนผู้ก ากับห้องสอบต่อห้อง
สอบ 

ผู้ท าหน้าที่รับ - ส่งข้อสอบ กรรมการก ากับห้องสอบร่วม 

๒  คน ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๑  ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่  ๒ 
๓  คน ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๑  ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๒  และ ๓ 
๔  คน ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๑  และ ๒ ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๓  และ ๔ 
๕  คน ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๑  และ ๒ ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๓  ถึง ๕ 

 

หมายเหตุ :   ๑.  กรณีข้อสอบมีจ ำนวนมำก ให้ผู้มีรำยชื่อล ำดับที่ ๑  จัดหำคนช่วยรับ-สง่ข้อสอบ  
 ในกรณจี ำเป็น          

   ๒.  ผู้ที่มีหน้ำที่รับข้อสอบ ให้ไปรับข้อสอบ ณ หน่วยจัดท ำข้อสอบก่อนเริ่มกำรสอบรำยวิชำ  
                      นั้น ๆ อย่ำงน้อย ๒๐ นำที 

  

สถานที่จัดสอบ/ห้องสอบ  
 

ชื่อห้องสอบ/Rooms ชื่ออาคาร Building Names 
80-201, 80-301, 80-303, 80-

304 
80-401, 80-402, 80-403, 80- 

404 

อำคำรเรียนรวม แม่โจ้ 80 ปี 
 
 
 

Maejo’s 80 Years 
Anniversary (Sor Ror) 

 
 

ชื่อห้องสอบ... 
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ชื่อห้องสอบ/Rooms 
80-408, 80-409, 80-410, 80-

501  
80-502, 80-503, 80-504, 80-

505 
80-506, 80-507 

 

ชื่ออาคาร 
อำคำรเรียนรวม แม่โจ้ 80 ปี 

 

Building Names 
Maejo’s 80 Years 

Anniversary (Sor Ror) 
 
 
 
 

สังคม106 
 
 

อำคำรประเสริฐ ณ นคร 
 
 

Prasoet na Nakhon (Faculty 
of Liberal Arts) 

 

EA603,  EA604,  EA611 
 

อำคำรสมิตำนนท์  
 

Samittanon  
 

E117,  E212,  E312,  E403 
 
 

อำคำรเรียนรวมคณะวิศวกรรม
และอุตสำหกรรมเกษตร 

 

Faculty of Engineering and 
Agricultural Industry 

วิทย์2105, วิทย์2205, วิทย์2309, 
 วิทย์2311, วิทย์2507/1,  วิทย์

2507/2 
 
 

อำคำร 60 ปี แม่โจ้ 
 (คณะวิทยำศำสตร์) 

 
 

Faculty of Science 
 
 
 

BA301, BA304, BA404, BA501,  
BA503, BA504, BA601, BA602 

 
 

อำคำร 25 ปี คณะบริหำรธุรกิจ 
 
 

Faculty of Business 
Administration  

SE202,  SE410 
 
 

อำคำรทรัพยำกรดินและ 
สิ่งแวดล้อม 

 

Department of Soil Resource 
and 

Environment  
 

ศกฬเรียน1,  ศกฬเรียน2,   
ศกฬรับรอง2 

 
 

ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ 
(โซน B) 

Kanchanaphisek Stadium 
 (Zone B) 

AT1308,  AT1412,  AT1413 
 

อำคำรคณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยี (วิเวก) 

 

Animal Science and 
Technology 

ศร204, ศร304, ศร305, ศร306,  
ศร401, ศร403, ศร501, ศร503 

 
 

อำคำรเรียนรวม 70 ปี แม่โจ้ Maejo’s 70 Years 
Anniversary (Sor Ror) 

PT118 
 

อำคำรเพ่ิมพูล 
 

Plant Science Laboratory 
 

EC302, EC303, EC402, EC403,  
EC404, EC405, EC406 

 

อำคำรยรรยง สิทธิชัย 
(คณะเศรษฐศำสตร์) 

 

Faculty of Economics 
 
         

         ชื่อห้องสอบ... 



 -๒๐- 

 

 

 

ชื่อห้องสอบ/Rooms ชื่ออาคาร Building Names 
 ประชุม 301 : สิงห์ผลิน 

 
 

อำคำรเทพ  พงษ์พำนิช 
(วิทยำลัย บริหำรศำสตร์) 

 

Thep Phongphanich (School 
of Administrative Studies) 

 
ห้องประชุมใหญ่ อำคำรคณะสถำปัตยกรรม

ศำสตร์และกำรออกแบบ
สิ่งแวดล้อม 

 
 

Faculty of Architecture and 
Environmental Design 

 

 
 

สถานที่รับ/ส่งข้อสอบ 
 

ข้อสอบวิชาในสังกัด  อักษร ย่อ สถานที่รับ/ส่งข้อสอบ 
คณะผลิตกรรมการเกษตร พร, พส, กฎ, รพ,  ดป, กค, ผษ, สก 

1010... 
ห้อง งำนบริกำรกำรศึกษำ  ชั้น 2   
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร    
อำคำรรัตนโกสินทร์ 200 ป ี
 

คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ, ศร, ศย, ศส, ศล, 1050...    
 

ณ ห้อง 203  ส ำนักงำนคณบดี                  
คณะเศรษฐศำสตร์ 
 

คณะบริหารธุรกิจ 
 

กง, กจ, กต, บช, สธ, บธ, 1020... 
 

ณ ห้องอัดส ำเนำ  ชั้น 1 อำคำร 
25 ปี คณะบริหำรธุรกิจ 
 

คณะศิลปศาสตร์ ศท, นศ, ภอ, ศป, 1070... 
 

ณ ห้อง  104 งำนบริกำร
กำรศึกษำและกิจกำรนักศึกษำ  
อำคำรประเสริฐ ณ นคร  
คณะศิลปศำสตร์ 
 

คณะวทิยาศาสตร์ 
 
 

คศ, สต, คพ, ทส, ฟส, ชว, คม,  
วท, วศ, คอ, 1030... 
 

จัดท ำข้อสอบ ณ ห้องท ำข้อสอบ 
ห้อง 3108 อำคำรจุฬำภรณ์   
คณะวิทยำศำสตร์   
 

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว พท, ธท, 1060... 
 

ณ ห้องท ำข้อสอบ ชั้น 2 อำคำร 
สุวรรณวำจกกสิกิจ (ห้อง 427, 
429) คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว   
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
การออกแบบสิ่งแวดล้อม 

ภท, ภส, สถ, 1100... 
 

ณ ส ำนักงำนคณบดี ชั้น 2  อำคำร
ภูมิทัศน์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 
 
 

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
การเกษตร 

อก, วก, กธ, อย, ทอ, ทก, วอ, 1040... 
 

ณ ส ำนักงำนเลขำ ชั้น 1 อำคำร
คณะวิศวกรรมและอุตสำหกรรม
กำรเกษตร  
 

        ข้อสอบ...      
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ข้อสอบวิชาในสังกัด  อักษร ย่อ สถานที่รับ/ส่งข้อสอบ 
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

 
สด, 1080... 
 

ณ ห้องท ำข้อสอบ 
อำคำรคณะสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 
 

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ กช, รศ, รป, 1140... 
 

ณ งำนบริกำรกำรศึกษำและกิจกำร
นักศึกษำ ชั้น 2 อำคำรเทพ พงษ์
พำนิช วิทยำลัยบริหำรศำสตร์ 
 

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สศ, สป, คน, ผก, อส, 1110... 
 

ณ  ส ำนักงำนคณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยี ชั้น 2 อำคำรคณะสัตว์
ศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

วิทยาลัยพลังงานทดแทน พง, พพ, 1150... รำยวิชำที่สังกัดวิทยำลัยพลังงำนทด 
แทน จะมีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำม
สะดวก โดยจะน ำข้อสอบไปส่งที่ 
ห้องสอบ 
 

 

 เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงานรายวิชาแต่ละคณะ 
 

คณะ/รายวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) 
รำยวิชำที่สังกัดคณะผลิตกรรมกำรเกษตร 

(พร, พส, กฎ, รพ, ดป, กค, สก, ผษ, 
1010)  

นำงสำวเดือนวิสำข์   สิงหะภักดี 
 
 

3616 
3617 

 
รำยวิชำที่สังกัดคณะเศรษฐศำสตร์ 
(ศศ, ศร, ศย, ศส, ศล, 1050...) 

 
 
 

นำงสำวนฤมล  แก้วป้อม 
 
 

5267 
 

รำยวิชำที่สังกัดคณะบริหำรธุรกิจ 
(กง, กจ, กต, บช, สธ, บธ, 1020...) 

 

นำยวชิรพงษ์  จันหนองฮี 
 
 

3550 ต่อ 109 
 
 

รำยวิชำที่สังกัดคณะศิลปศำสตร์ 
(นศ, ศท, ศป, ภอ, 1070...) 

นำงสำวพนิดำ   พละปัญญำ 
 
 
 

5200 
5207  

 
 

รำยวิชำที่สังกัดคณะวิทยำศำสตร์ 
(วท, คม, ชว, ฟส, คศ, สต, คพ, ทส, วศ, 
คอ, 1030 
 
 
 
 

นำยเจษฎำพร   ด้วงชนะ 
 
 
 
 

3819 
 
 
 
 

               คณะ...     
คณะ... 
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คณะ/รายวิชา ชื่อผู้ประสานงานรายวิชา เบอร์โทรศัพท์ (ภายใน) 
รำยวิชำที่สังกัดคณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว  

 (พท, ธท, 1060...)  
 

นำยสมพงศ์  สมศรี 
นำยพิทักแดน  แดงชำติ 

 

5162 
5192 

 
รำยวิชำที่สังกัดคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

และกำรออกแบบสิ่งแวดล้อม 
(ภท, ภส, สถ, 1100...) 

 

นำยวรเชษฐ์  กำญจนวิศำล 
 
 
 

5365 
5350 
5354 

 
รำยวิชำที่สังกัดคณะวิศวกรรมและ

อุตสำหกรรมกำรเกษตร 
(อก, วก, กธ, อย, ทอ, ทก, วอ, 1040...)   

นำงอัจฉรี   นำคะเสถียร 
 
 
 

5000 
5015 

 
 

รำยวิชำที่สังกัดคณะสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 

(สด, 1080...). 
 

นำยวัฒนำพงษ์   ใหม่เฟย 
 

5400 
5407 

 

รำยวิชำที่สังกัดวิทยำลัยบริหำรศำสตร์ 
(กช, รศ, รป, 1140...)  

 
 

นำงอรทัย   ใจป้อ 
 

5544 
 

รำยวิชำที่สังกัดคณะสัตวศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

(สศ, สป, คน, ผก, อส, 1110...) 
 
 

นำงสำวศิวริน   จักรอิศรำพงศ์ 
 

5453 
5432 

 

ำยวิชำที่สังกัดคณะเทคโนโลยีกำรประมง
และทรัพยำกรทำงน้ ำ 

(พล, จป, ชป, ทป, 1110...)  
 

นำงอัจฉรำ   เสำวฤทธิ์  
 
 

5116 
5100 
5102  

รำยวิชำที่สังกัดวิทยำลัยพลังงำนทดแทน   
(พง, พพ, 1150...) 

 
 

นำงสำวอัญชลี   สำยเขียว 
นำยนักรบ  กลัดกลีบ 

 

5590 
0 5333 3194 

08 9561 8670 
 

                                                                                                                     
กรรมการออกข้อสอบ 

 

  กรรมกำรออกข้อสอบ ได้แก่ อำจำรย์ประจ ำวิชำที่จะท ำกำรสอบ มีหน้ำที่ปฏิบัติให้เป็นไป
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