
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งคณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์ 

ที่ 102/๒๕62 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรสอบกลำงภำค ประจ ำภำคเรียนที่ 2/๒๕๖2 

.......................................................... 

เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการสอบกลางภาค ประจ าภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 6 
– 10 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
ด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2558 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ 0945/2561 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง มอบหมายและมอบ
อ านาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน (โดยปฏิบัติหน้าที่เป็น 3 ชั่วโมง
ท าการ/สัปดาห์) ดังนี้ 

๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  ประกอบด้วย 
๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล ประธานกรรมการ 
๑.๒ นายเกยูร    ดวงอุปมา กรรมการ 
๑.๓ นายวิริยะ   แดงทน  กรรมการ 
๑.๔ นายโกศล   เรืองแสน กรรมการ 
๑.๕ นางนคร    สุดสนธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่  อ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา  ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การด าเนินการจัดสอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

๒. คณะกรรมกำรควบคุมกำรสอบ  ประกอบด้วย 
๒.๑ นายเกยูร   ดวงอุปมา ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวิริยะ   แดงทน  กรรมการ 
๒.๓ นายโกศล   เรืองแสน กรรมการ 
๒.๔ นายสิทธิศักดิ์   เริงฤทธิ์  กรรมการ 
๒.๕ นายนรงค์   วิชาผา  กรรมการ 
๒.๖ นายสุริยัณห์   สมศรี  กรรมการ 
๒.๗ นายอุ้มบุญ   เชลียงรัชต์ชัย กรรมการ 
๒.๘ นายประพนธ์   เนียมสา  กรรมการ 
๒.๙ นางนคร    สุดสนธิ์  กรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้ำที่  ก ากับดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการก ากับห้องสอบทั้งภาคเช้าและ
ภาคบ่าย และส่งรายงานหลังสิ้นสุดการสอบในแต่ละวัน 
 
 

/3.คณะกรรมการ... 



๒ 
 

 

 

๓. คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
๓.๑ นายเกยูร   ดวงอุปมา ประธานกรรมการ 
๓.๒ นางนคร    สุดสนธิ์  กรรมการ 
๓.๓ นางสาวจินตนา   กุลสาย  กรรมการ 
๓.๔ นายอรรคเดช   อ่ิมพัฒน์  กรรมการ 
๓.๕ นางสาวนุชจรินทร์  ทรัพย์สมบัติ กรรมการ 
๓.๖ นางสาวชฎาพร   ทองจ ารูญ กรรมการ 
๓.๗ นางสาวพรนภา   หมั่นเรียน กรรมการและเลขานุการ 
๓.๘ นางสาวอภิสรา   ปาลา  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที่  แจกข้อสอบกับคณะกรรมการก ากับห้องสอบ เก็บรวบรวมข้อสอบที่สอบเสร็จและ
ส่งคืนอาจารย์เจ้าของวิชาที่ท าการสอบ 

๔. คณะกรรมกำรก ำกับห้องสอบ  ประกอบด้วย 
๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์  พ่อค้า 
๔.๒ นายอภิชาติ   คงวิริยะกุล 
๔.๓ นายราชันย์   วงษ์ทวี 
๔.๔ นายศุภกิจ   เศิกศิริ 
๔.๕ นายอามิณฑ์   หล้าวงศ์ 
๔.๖ นายไทยทัศน์   สุดสวนสี 
๔.๗ นายวรรณรพ   ขันธิรัตน์ 
๔.๘ ว่าที่ร้อยตรี อนุชา   ศรีบุรัมย์ 
๔.๙ นายอุทัย    ธารพรศรี 
๔.๑๐ นางสาววราภรณ์  วโรรส 
๔.๑๑ นายภัคคิป   ไกรโสดา 
๔.๑๒ นายกัมปนาท   ไชยเพชร 
๔.๑๓ นายชินภัทร   ธุระการ 
๔.๑๔ นายอนุวัช   แสนพงษ์ 
๔.๑๕ นายอภิชน   มุ่งชู 
๔.๑๖ นายสถิตพงศ ์   เสงี่ยมศักดิ์ 
๔.๑๗ นายจังหวัด   เจริญสุข 
๔.๑๘ นายรณชัย   สังหมื่นเม้า 
๔.๑๙ นางอัจฉรา   ชุมพล 
๔.๒๐ นายอภิชัย   สารทอง 
๔.๒๑ นายธนกร   ญานกาย 
๔.๒๒ นายภูริ   จันทิมา 
๔.๒๓ นายวรพจน์   สมมูล 
๔.๒๔ นายสรายุทธ   ฐิตะภาส 
๔.๒๕ นางสาวเกียรติสุดา  สุวรรณปา 
๔.๒๖ นายบัณฑิต   สุริยวงศ์พงศา 
๔.๒๗ นายภูมินทร์   สุวรรณธาดา 

 
/4.28 นางสาวมัณฑนา... 
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๔.๒๘ นางสาวมัณฑนา  ทองสุพล 
๔.๒๙ นางสาวหัสยา   สิงห์ศรี 
๔.๓๐ นางสาวกรรณิกา  ถุนาพรรณ์ 
 

มีหน้ำที่  รับข้อสอบ  แจกข้อสอบ  ก ากับห้องสอบ  และเก็บรวบรวมข้อสอบที่นักศึกษา       
สอบเสร็จ  พร้อมทั้งน าส่งข้อสอบที่สอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้แก่คณะกรรมการด าเนินการสอบ 

 

๕. คณะกรรมกำรจัดห้องสอบ  ประกอบด้วย 
๕.๑ นายอรรคเดช   อ่ิมพัฒน์  ประธานกรรมการ 
๕.๒ นายทรงสวัสดิ์   แจ่มสุวรรณ กรรมการ 
๕.๓ นายปราณี   บุญเริ่ม  กรรมการ 
๕.๔ นายชาติวันชัย   ฆารเสถียร กรรมการ 
๕.๕ นายสัญญา   ภูนาสูง  กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่  จัดเตรียมสถานที่สอบ  โต๊ะ  เก้าอ้ี  ที่จะใช้ส าหรับการสอบให้เพียงพอกับนักศึกษา         
ที่จะสอบ  และอาจารย์คุมสอบ    
 
 

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้ด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีแก่ทางราชการ 

   
สั่ง  ณ  วันที่  24  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖2 

  
 
 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์  พงษ์สกุล) 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  
 
 
 


