
 
 
 

 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ที่    ๓๐๕๔/๒๕๕๙ 
เรื่อง   แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ  

 
 
“พัสดุ”หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการ

จ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ 
  เพ่ือให้การตรวจสอบการรับ-จ่ายวัสดุคงเหลือและครุภัณฑ์งวดตั้งแต่เดือน ๑ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน๒๕๕๙ และการตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดดังนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ๑๕๕ มหาวิทยาลัยฯจึง
แต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุดังนี้ 
 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ส านักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๑.นางอ าภาพร  รับขวัญ    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
  
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาตร์ 
 ๑.ผศ.ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายเนตร   โพธิ์เขียว   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
  
สาขาวิชานิติศาสตร์ 
 ๑.น.ส.ปาริชาติ  ม่วงศิริ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อชิรญา   บุนนาค    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ๑.น.ส.อารีย์  รุ่งแสง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ศิวพร   โพธิวิทย์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชานาฎยศิลป์ 
 ๑.น.ส.กชกร   ชิตท้วม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.มนัสวี   ศรีราชเลา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
 ๑.น.ส.จริยาภรณ์  เจริญชีพ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อังค์วรา   ศรศิลป์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาภาษาจีน 
 ๑.นายชวลิต   จูเจี่ย    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.สิริภัทร   เมืองแก้ว   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๑.น.ส.พรเพ็ญ   ตั้งเตรียมจิตมั่น   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.วรัญญา   กิติวงศ์วัฒนชัย   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๑.น.ส.สุพิชฌาย์   นพวงศ์ ณ อยุธยา  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อนุสรา   ดีไหว้    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 ๑.นางสลิลดา   มาลัยศรี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อุษณิษา   พลศิลป    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาธุรกิจอิสลาม 
 ๑.น.ส.ชนัญรักฒ์  สุวรรณวัฒน ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียฯ  
 ๑.น.ส.ศิวพร   พงษ์ธรรม   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 ๑.น.ส.เทพธิดา   ศิลปะบรรเลง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ส านักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑.นายธวัชชัย   พงษ์สนาม   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นางศศิภา   สุวรรณวาล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายกิตติ   แก้วจ าลอง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.นายปรัชญา   ศิลารักษ์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๑.ผศ.นุกูล   สาระวงศ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.นพณัช   พวงมาลี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
 ๑.น.ส.กาญจนา   เหลืองสุวาลัย   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นางเพ็ญแข   รุ่งเรือง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเคมี 
 ๑.น.ส.อาทิตยา   สามณฑา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.หนึ่งฤทัย   เอกธรรมทัศน์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.สุภาภรณ์   คางค า    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ๑.น.ส.มาลี   ลิขิตชัยกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ขนิษฐา   หทัยสมิทธ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นางชยารัตน์   ศรีสุนนท ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 
 ๑.น.ส.ญาณิศา   ตันติปาลกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.เดือนเพ็ญ  สินมั่น    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 
 ๑.นายณัฐชัย   เปลี่ยนวิจารณ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายชุมพล   อินทร์มณี   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
 ๑.น.ส.กุหลาบ   สิทธิสวนจิก   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.กมลพรรณ แก้วเกร็ด   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์    
 ๑.นายธนภัทร   เตชาภิรมณ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายศุภโชค   อิสริยปาลกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
 ๑.นายอัครนันท์   อัศวรัชต์โภคิน   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 
 ๑.น.ส.ศุภรัตน์   ดวนใหญ ่   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.สุชาดา   มานอก    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ๑.นายธนพงษ ์  เทศนิยม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายณภัทร   เตียววิไล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 ๑.น.ส.ขวัญฤทัย   สุนทรธรรมรัต   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ปรีดิอร   เพ็ชรใหญ่   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นางวิชชุมา   เตชะสิริวิชัย   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
 ๑.น.ส.อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายเกษม   ตริตระการ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายภานุพันธุ์   วงศ์สุวรรณ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ๑.นายธนพงษ์   เทศนิยม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.เนตรดาว   จิตโสภากุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.น.ส.พรทิพย์   เหลียวตระกูล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายสญชัย   ร่มสงฆ์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
 ๑.น.ส.แพร   สายบัวแดง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อัมพวัน   ขุนณรงค์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
 ๑.นายจรัญ   ประจันบาล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายอนุสรณ์   มาดวง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาชีววิทยา 
 ๑.น.ส.วันทนี   สว่างอารมณ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายอนุสรณ์   มาดวง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.นายณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายธีรวิทย์   อัศวศิลปกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายวรินทร   นวลทิม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 
 ๑.นายธีรถวัลย์   ปานกลาง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายอานันย์   สุชิตกุล    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 ๑.นายนิธิศ   ปุณธนกรภัทร์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายณัฐพล   บุญรักษ์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 ๑.นายวงศ์ทอง   เขียนวงศ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายพิเชฐ  มีมะแม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายจักฤษณ์  พนาลี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ 
 ๑.นายภาษิต   ทินนาม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
 ๑.น.ส.สุวภัทร   ตั้งผลพูล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาแอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย 
 ๑.นายเอก   อุทานนท์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ณัฐชา   ทัศนิยม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 ๑.น.ส.ศิราณี   เย็นใจ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.บุตรี   เทพทอง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.พิมพร   พลดงนอก   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์        
 ๑.นายธวัชชัย   พงษ์สนาม   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายชัชนันท์   อินเอี่ยม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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คณะครุศาสตร ์
ส านักงานคณะคณะครุศาสตร์ 
 ๑.นายวิเชียร   ทุวิลา    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.พรวิภา   เสือสมิง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาภาษาไทย 
 ๑.ผ.ศ.กิตติยา  รัศมีแจ่ม   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 ๑.น.ส.สายสุนีย์   อุลิศ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ๑.นายกฤษฏา  สังขมงคล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 ๑.นางกนกกาญจน์  กาญจนรัตน์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
  
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 ๑.นายวิทยา  วิสูตรเรืองเดช   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
 ๑.น.ส.ญาณิกา   สกุลกลจักร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 
 ๑.ผศ.สุธัญญา  ภู่รัตนาพิชญ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาจิตวิทยา 
 ๑.น.ส.ภาวศุทธิ   อุ่นใจ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๕ ปี 
 ๑.น.ส.ดุษฎี   เทิดบารมี   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ๔ ปี 
 ๑.นายอังคาร   ปริญญาชัยศักดิ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 ๑.นายพนัส  จันทร์ศรีทอง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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สาขาวิชาพลศึกษา 
 ๑.น.ส.การะเกด   หัตถกิจวิไล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการประเมินผลวิจัยทางการศึกษา 
 ๑.น.ส.ธนิยา   เยาด า    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
 ๑.น.ส.ภัทรวีร ์  เทียนชัยอนันต์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชานาฎยศิลป์ศึกษา 
 ๑.นายเตชสิทธิ์   รัศมีวงศ์พร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาศิลปศึกษา 
 ๑.นายพีรนันท์   จันทมาศ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาประถมศึกษา 
 ๑.นางวราภรณ์   ศรีอยุธย์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
กลุ่มวิชาชีพครู 
 ๑.นายจิตตวิสุทธิ์  วิมุตติปัญญา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
คณะวิทยาการจัดการ 
ส านักงานคณะคณะวิทยาการจดัการ 
 ๑.ผศ.ระวีพันธ์   สะอาดเอ่ียม   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 ๑.น.ส.นภัสพร   นิยะวานนท์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการตลาด 
 ๑.ผศ.สุพรรณี  จองวิวัฒสกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ 
 ๑.นายประภวิษณ์ุ  พนัสทรัพย์สุข   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 
 ๑.นายดรุษ  ประดิษฐ์ทรง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
 
 



 
~ 8 ~ 

 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
 ๑.นายธีรวีร ์  เอ่ียมสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 ๑.ผศ.ธัชพงศ ์  เศรษฐบุตร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑.น.ส.สมาพร   ปัญญาวรายุทธ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
 ๑.น.ส.มนชนก  จุลสิกข ี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
 ๑.นายพิทักษ์พงษ์ คมพุดซา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง 
 ๑.น.ส.พิมพ์พิไล  ไทพิทักษ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 
 ๑.นายขวัญชัย  ช้างเกิด    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
วิทยาลัยการดนตรี 
 ๑.ผศ.อัมรินทร์   แรงเพ็ชร   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายธีรวัฒน์   รัตนประภาเมธีรัฐ  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นางสุวิวรรธ์น   ลิมปชัย    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักงานอธิการบดี 
 ๑.นางวลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายอินกาญจน์ เศรษฐศิวนนท์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
กองกลาง 
 ๑.นางวลินเนศวร์  ธีรการุณวงศ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายพรเลิศ  รักทัพ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
งานบริหารงานทั่วไป (ธุรการ)  
 ๑.นายอธิคม   มานิมิตร    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายเสฏฐวฒุิ   ท าทาน    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายฉัตรชัย   สินจุ้ย    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.นายวีรพงษ์   แสนพัก    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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งานเลขานุการและงานสวัสดิการ 
 ๑.น.ส.สุจิตรา   ใจอ่ินแก้ว   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ปรัชญาภรณ์  นาคกรอง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.ศิริวรรณ   ไชยวรรณ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.น.ส.สิริกมลณัฏฐ์ เศรษฐขจร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๕.น.ส.สุชาวดี   ชมพูบุตร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๖.นายก าพล  วิภาตนาวิน   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๗.น.ส.มณฑา  เศรษฐขจร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
กองบริหารงานบุคคล 
 ๑.นางพิมพิศา   บรรเจิดศีล   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายกิตติศักดิ์   ลีมี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
 ๑.นายสุวิทย ์  มุดทะเล    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายรักเกียรติ   วงศ์กลาง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.ณัฐมน   จิณะไชย   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.นายนิวัฒน์   เจริญศิริ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๕.น.ส.อภิชญา   พลจันทร์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๖.นายณรงค์   พรหมคุณ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
งานยานพาหนะ 
 ๑.ว่าที่ร้อยตรีนที  เหมัษฐิติ    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายพีรพงศ์   สุขใจดี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
กองคลัง 
 ๑.นางสาววิชุตา   วิจิตรศักดิ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ทัศนีย์   แสงรูจีย์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
งานพัสดุ 
 ๑.ว่าที่ร้อยตรีพีรวุฒิ  ไชยบุญทัน   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ปิยะนุช   กรับทอง   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
งานกิจการพิเศษและหารายได้ 
 ๑.นายสมยศ   มะวรคนอง   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ตุลยราศรี   ประเทพ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.อารี   แจ้งเรือง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.นายวิเชียร   ทุวิลา    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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กองนโยบายและแผน 
 ๑.น.ส.ธิดาวัลย์   ศรีภา    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายอนุชา   พิมพ์นนท์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
งานประกันคุณภาพ 
 ๑.นายณัฐภัทร์   พลจันทร์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สภาคณจารย์และข้าราชการ 
 ๑.ผศ.วรรณภร  ศิริพละ    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.ผศ.ณัฐดนัย   สิงห์คลีวรรณ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายภาษิต   ทินนาม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๑.น.ส.ณัฐกฤตา   แก้วค า    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายพีรภัทร   พุ่มพวง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักกิจการนิสิตนักศึกษา 
 ๑.น.ส.ชื่นชวีิน  พลายบัว   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.เชิดศิริ   นิลผาย    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายสุนทร  ปาละพันธ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
งานอนามัย 
 ๑.ผศ.ศศิธร  ลกุลกิม    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อัญชลี   โพธยารมย์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ศูนย์เวชศึกษาป้องกัน 
 ๑.ผศ.รังสรรค์  บัวทอง    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑.ว่าที่ร้อยเอกบัญญัติ  เสกน าโชค   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑.นายวรรณรุจ   มณีอินทร์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายจักฤษณ์   พนาลี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.วราภรณ์   พุ่มรอด    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.น.ส.โบว ์  แซ่เจียม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๕.นายภูชิต  พิมพ์พิทักษ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๖.น.ส.วิรัตน์กานต์  ชื่นบานเย็น   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๗.นายดิษพงษ์   วงศ์ยะรา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.นายอนุวัตน์  โชติมณี    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายสุชล  สมประสงค์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน 
 ๑.น.ส.ธีราพร   ปฏิเวธวิทูร   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายเกตุสกล   ศีลเตชะ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ๑.น.ส.ภัทราภรณ์  พูลจินดาวงศ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นางรัตนา   สุวัชรชัย    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายสมควร   อยู่ปากพลี   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.น.ส.อรุณวดี   ดอกค า    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักศิลปวัฒนธรรม 
 ๑.นายจักรพงษ์   กังวานโสภณ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายชาญฤทธิ์   เริงรณอาษา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายสาโรจน์   ศรีสง่าชัยพร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.นายกิตติศักดิ์   พูนพิทยา   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักคอมพิวเตอร์ 
 ๑.นายปวิช  ผลงาม    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อมลณัฐ   โชติกิจนุสรณ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายธรรมศักดิ์  จลาสุภ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๔.นายนพฤทธิ  จันกลิ่น    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๕.นายสาธิต  ถนอมศักดิ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๖.นางสุพิศ  รุกขชาติ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๗.นายณัฏฐพล  จิรพัฒนากุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๘.นายประทีป  ขันธวุธ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๙.น.ส.บังอร  เหล่าปิ่นเพชร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๐.นายเดชอาคม คดเก้ียว    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๑.นายจักรพงศ์  จิตรแก้ว    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๒.นายวีรวุฒ ิ  ฉัตรธนโชติกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๓.นายพงศ์ศักดิ์  บ ารุงจิตต์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๔.นายภักดี   โตแดง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๕.นายวุฒิพงศ์   โพธิ์เย็น    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๖.นายรณกร   เรี่ยวแรง    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๗.นายวิชชา   สุขรัตน์    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๑๘.น.ส.บุรพร   ศรีสุวรรณ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑.นายคณกร   สว่างเจริญ   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายสมบัติ  น้ าจันทร์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายธีรวัฒน ์  ตั้งเคารพกุล   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
โรงเรียนมัธยมสาธิต 
 ๑.นายชัยวรรณ ์  สายเผ่าพันธุ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายกรธนินทร์  ไตรหาญ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 ๓.ว่าที่ ร.ต.ภัทร์ณรัฐ โสภาพันธุ์เจริญ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ  
 
ศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย 
 ๑.น.ส.อรดา  ใจชื่น    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ปราณี  นามวิชัย    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 ๓.น.ส.สุธีรา  ปั่นศรี    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
โรงเรียนประถมสาธิต 
 ๑.นางพจนันท์  สว่างอารมณ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายพิษณุวัฒน์  หงส์เวียงจันทร์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 ๓.ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เชื้อแถว    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 ๔.น.ส.ชัชศรัณย์  ศรีลธานาต   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 ๕.น.ส.จารุวรรณ  จันทรัพย์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 ๖.น.ส.นงเยาว์  ทองค า    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ    
 
สถาบันภาษา 
 ๑.นายดนัยณัฐฏ์   เนตรนิธิกร   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.อธิษฐาน  ศรีลานุช    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑.ผศ.สิงห์   สิงห์ขจร    หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายชัชนันท ์  อินเอี่ยม    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.ผศ.ประไพ  ศรีดามา    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ 
 ๑.น.ส.ปรียาภรณ์  สืบสวัสดิ ์   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายอิศรา   ยิ่งยวด     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.น.ส.นภัสนันท์   สุวรรณวงศ ์   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
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 ๑.น.ส.ปณิตา   แจ้ดนาลาว   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.นายจารุกิตติ์   ดิษสระ    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๓.นายณัฐพงษ์   แต้มแก้ว   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๑.นายชยนยุช   โอภาสวิริยะกุล   หัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 ๒.น.ส.ภรทิพย์   พลอาชีพ   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ 
 
โดยให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุพร้อมรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์และแนบบันทึก
การตรวจสอบวัดสุคงเหลือให้มหาวิทยาลัยฯทราบภายใน ๓๐ วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสด ุ   
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
     สั่ง ณ วันที่  ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๙ 

                                                                                                           

                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา เกณฑ์มา) 
                                                                อธิการบดี 


