
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ที่   1970/2564

เรื่อง  แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจําป 2564
__________________________________________________________

เพ่ือใหการตรวจสอบพัสดุประจําป 2564 เปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบกระทรวง

การคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 213      อาศัยอํานาจตามพระราช

บัญญัตมิหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) และ (2)    จึงแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป 2564 เพ่ือทําการตรวจสอบการรับจายพัสดุ งวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  จนถึงวันที่ 30 กันยายน

2564 และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันส้ินงวดนั้น ดังนี้

คณะครุศาสตร
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ  ตูจินดา

2. อาจารย ดร.ปณรสี  เอี่ยมสะอาด

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จํารัส อินทลาภาพร

4. อาจารย ดร.ปวรา  ชูสังข

5. รองศาสตราจารย ดร.จิตติรัตน  แสงเลิศอุทัย

6. อาจารย ดร.เทพยพงษ  เศษคึมบง

7. อาจารยจิราภรณ  อนุตธโต

8. อาจารยแกวตา  ริวเชี่ยวโชติ

9. อาจารยจุติกาญจน  สังขาร

10. อาจารย ดร.นลินทิพย  คชพงษ

11. อาจารย ดร.ณัฐวรรณ พุมดียิ่ง

12. อาจารยกาญจา  ฐานะ

13. นางสาวจินตนา  อินทรแหยม

14. นางสาวภรณนภัส  ธีระโรจนพงษ

15. นายสิรณัฐชา  ศรีโกมลทิพย

16. นายนคร  สุทธาวรรณ

17. นางสาวอังสุมา  มณีสุข

18. นางสาวธิดา  ชื่นชม

19. นางสาวสุพิชาพัส  ทรัพยสมบรูณ

20. นางสาวอัมพิกา  ศรีบานเย็น
/ 21. นางสาวอรญา...
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21. นางสาวอรญา   บุตรอํ่า

22. นายไกรศร พงษศิริชัยเจริญ

23. นายโสภณ   แยมนิยม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1. อาจารย ดร.ประพนธ เล็กสุมา

2. นางสาวสุภาภรณ มลคล้ํา

3. นางสาวสุธาทิพ  รุงทองนิรันดร

4. นายธัญวสุ ไพบูลย

5. นางฐิติมา  พิพิธทพงษ

6. นางสาวกนกวรรณ  แอนศรี

7. นางสาวจิราภรณ   ชัยมงคล 

8. วาท่ีรอยตรีชัชชัย หอมฟุง

สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)

1. ผูชวยศาสตราจารยศิวพร โกศิยกุล

สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ืออาชีพ

1. ผูชวยศาสตราจารยวรรษมน เพียรเสมอ

2. อาจารยปทิตตา พูเพนียด

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1. อาจารย ดร.ณัฐกฤตา บุญบงกชรัตน

2. อาจารยอรนุช เอกพงษเผา

3. อาจารยไพศาล เพ็งสวย
สาขาวิชาภาษาจีน
1.อาจารยจักรกฤช แนมสมบัติ
2. อาจารยวิภาวี วัลละ

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชชา บัวแยม

2. อาจารยธงชัย ศรีเมือง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร

1. อาจารยดร.รุงนภา เพงรุงเรืองวงษ

2. อาจารยบรรพต กิติสุนทร

สาขาวิชานิติศาสตร
 1. รองศาสตราจารย ดร.ปยะพร ตันณีกุล

2. ผูชวยศาสตราจารยนเรศ ชูดวง

3. ผูชวยศาสตราจารยนาฎนภา ชูดวง

                  /4. อาจารยอุมาพร...
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4. อาจารยอุมาพร สิทธิบูรณาญา

5. อาจารยพงษบวร ประสูตรแสงจันทร

6. อาจารยฉลองบูรณ เพ็งลํา

7. อาจารยสนธยา โจมกัน

สาขาวิชาดนตรีศึกษา

1. อาจารยวรชิน มั่งคั่ง

2. อาจารยสุธินันท โสภาภาค

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร

ผูชวยศาสตราจารยนิพา ผลสงเคราะห

สาขาวิชาสังคมศึกษา

1. ผูชวยศาสตราจารยกนกอร สวางศรี

2. ผูชวยศาสตราจารยธิติพงศ มีทอง

สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม

1. อาจารย ดร.วงศระวิทย นอมนําทรัพย

2. อาจารย ดร.มัสลิน บัวบาน

3. อาจารย ดร.มัชฌิมา อุดมศิลป

4. อาจารย ดร.กิตติทัช เขียวฉะออน

5. อาจารย ดร.สิริพร เขตเจนการ

6. อาจารยอารีรัตน ฟกเย็น

7. อาจารยถิรนันทร ประทุม

สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป

1. อาจารย ดร.พงษธร เครือฟา

2. อาจารยศิริวัฒน แสนเสริม

3. อาจารยสุรพงษ ประเสริฐศักดิ์

สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอารต

1. อาจารยโอภาส แกวตาย

2. อาจารยอรรถ อารีรอบ

สาขาวิชาศิลปศึกษา

อาจารยวัชรพล หงสทอง

สาขาวิชานาฏศิลป
1. อาจารย ดร.ภคพร  หอมนาน
2. อาจารยบงกช  ทิพยสุมณฑา

3. อาจารยกรวิภา  เลาศรีรัตนชัย

4. อาจารยณฤภัค  อาขวานนท

                   /กลุมวิชา...
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กลุมวิชาอาเซียนศีกษา

อาจารยพัชรมน โตสุรัตน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1. อาจารย ดร.เกลากัลยา ศิลาจันทร

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไกรุง             เฮงพระพรหม 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา สารททอง

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร พิพัฒนภานุกูล

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญธง วสุริย

6. ผูชวยศาสตราจารยประภาพรรณ เพียรชอบ

7. ผูชวยศาสตราจารย. ดร.รุงทิวา         ชิดทอง

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ           แสงทองพินิจ

9. ผูชวยศาสตราจารยวีระศักดิ ์             ชื่นตา

10. รองศาสตราจารย.ดร.สัญญา             ควรคิด   

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์ จตุรพิรีย

12. ผูชวยศาสตราจารยอวยไชย อินทรสมบัติ

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุษณีย          ภักดีตระกูลวงศ

14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติพงษ เสียงเสนาะ

15. อาจารยเกรียงไกร มีถาวร

16. ผูชวยศาสตราจารยขนิษฐา แซล้ิม

17. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จรินทร อุมไกร

18. อาจารย ดร.จันจิรา จรามรบูรพงศ

19. อาจารยชิราวุธ ปุญณวิช

20. อาจารยดร.ชูเกียรติ โชติกเสถียร

21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาณิกา วัชรเทวินทรกุล

22. อาจารยณฤดล ผอูนรัตน

23. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณวิชชา ออนใจเอื้อ

24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพัชญ ศรีราจันทร

25. อาจารยดวงกมล แสงธีรกิจ

26. อาจารย ดร.ดวงนภา วานิชสรรพ

27. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัญญา เสาวภาคย

28. อาจารย ดร.ธัญนันทร สัจจะบริบูรณ

29. ผูชวยศาสตราจารยธีระศักดิ ์     ธรรมบํารุง

30. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรารัตน แชมชัยพร

                   /31. อาจารยนฤพล...
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31. อาจารยนฤพล       สุวรรณวิจิตร

32. อาจารยนันทิดา โหวดมงคล

33. รองศาสตราจารย ดร.นิตยา      จันกา

34. ผูชวยศาสตราจารยบัญชา     หิรัญสิงห

35. ผูชวยศาสตราจารยบัญญัต ิ  วารินทรใหล

36. อาจารย ดร.ปยวรรณ     ธรรมบํารุง

37. อาจารยพิชยา สุขปล่ัง

38. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพศาล         สิมาเลาเตา

39. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภรัณยา   ปาลวิสุทธิ์

40. อาจารย ดร.ภานุวัฒน   ศรีไชยเลิศ

41. ผูชวยศาสตราจารยมงคล          รอดจันทร

42. อาจารยมนัส รงทอง

43. อาจารย ดร.เมธิญา  กลกิจ

44. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยศกิต        เรืองทวีป

45. ผูชวยศาสตราจารยดร.วรินทร        ศรีปญญา

46. อาจารยวันเพ็ญ   คําเทศ

47. อาจารยวาริศา    เพชรธีรานนท

48. ผูชวยศาสตราจารยวาสนา เนียมแสวง

49. อาจารย ดร.วินัย      เพ็งภิญโญ

50. อาจารยวิศวะ ส่ือสุวรรณ

51. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วุฒิชัย ไชยภักษา

52. อาจารย ดร.ศุภมาศ ปนปญญา

53. อาจารยศุภสุตา การูจี

54. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรต ิ  ชอเหมือน

55. อาจารยสุขสวัสดิ์ แซลิ่ม

56. อาจารยสุชารัตน จันทาพูนธยาน

57. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวณี คงศรี

58. ผูชวยศาสตราจารยอารีรัตน     แกวประดิษฐ

59. อาจารย ดร.อุกฤษฏ       อําไพพันธุ

60. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบลรัตน      ศิริสุขโภคา

61. อาจารยอุมาพร    ปฏิพันธภูมิสกุล

62. อาจารยอุษา         พันฤทธิ์ดํา

63. อาจารยเอ้ือพร จรัสเพิ่มสุข

       /64. อาจารยไอยเรศ...
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64. อาจารยไอยเรศ   บุญเกิด

65. อาจารย ดร.วริยา เย็นเปง

66. นางสาวภูริชญา วิวัฒนกาญจนา

คณะวิทยาการจัดการ

1. อาจารยนพดล    มณีรัตน

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กนกพัชร  กอประเสริฐ

3. นางสุกัญญา   สังขทองงาม

4. นายวรวิทย     เอกพัชราพันธ

5. นายชัชนนท     พันธแจม

6. นายธรรมรัตน     ธารีรักษ

7. อาจารยธนาธิป    พัวพรพงษ

8. อาจารยสุชารัตน    บุญอยู

9. อาจารยดร.ณัฐวรรณ   สมรรคจันทร

10. อาจารยสุปรีชญา    บุญมาก

11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดช           ธรรมศิริ

12. อาจารยเฌอมินทร    เศรษฐธีราธัญ

13. อาจารยไพโรจน รมบารมี

14. อาจารยทรงศักดิ ์   บุญสุวรรณ

15. อาจารย ดร.ภัธรภร    ปุยสุวรรณ

19. อาจารยสุพินดา    ฤทธิจันทร

20. อาจารยภาวนา    บํารุงสุข

21. อาจารย ดร.ธีรเดช    ทิวถนอม

22. อาจารยผองใส    สินธุสกุล

23. อาจารยพัชรกันต   นิมิตรศดิกุล

24. อาจารย ดร.จุฑามาส    ศรีชมภู

25. อาจารยสุประวีณ    ศิรินุกุลวัฒนา

26. อาจารยวินัย บุญคง

27. อาจารย ดร.วีรศักดิ์ นาชัยดี

คณะพยาบาลศาสตร

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.หทัยชนก  บัวเจริญ

2. ผูชวยศาสตราจารยวรางคณา  สายสิทธิ์ 

3. อาจารยณัฐยา  เชิงฉลาด ชูพรม 

4. อาจารยณัฐธยาน  อังคประเสริฐกุล

                     /5. อาจารยศิริพร...
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5. อาจารยศิริพร   ฉายาทับ

6. อาจารยกมลภ ู  ถนอมสัตย

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิมสุภาว  จันทนะโสตถิ์

8. ผูชวยศาสตราจารยวริยา   จันทรขํา

9. ผูชวยศาสตราจารยเรียม  นมรักษ

10. อาจารย ดร.วารธินีย   แสนยศ

11. อาจารย ดร.วันเพ็ญ   แวววีรคุปต

12. อาจารยนงนุช  เชาวนศิลป

13. อาจารยเสาวร ี เอี่ยมละออ

14. อาจารยจุฑาทิพย  เทพสุวรรณ

15. อาจารยดวงพร   ผาสุวรรณ

16. อาจารยทัศนีย   ตริศายลักษณ

17. อาจารยวิรญา  อาระหัง

18. อาจารยหทัยรัตน  สายมาอินทร

19. อาจารยออฤทัย  ธนะคํามา

20. อาจารย ดร.สิรินุช  บูรณะเรืองโรจน

21. นางสาวชุติ์ภิญกุญช  เฉลิมชาติโภคิน

22. นางสาวศันสนีย  พุทจิระ

23. นางสาววิกานตดา  โหมงมาตย

24. นางสาวมณฑิรา  วุฒิพงษ

25. นางสาวฐาปนี  ซั่วเซงอี่

26. นายอานนท  ชูราศรี

27. นางสาวอัญธิกา เข็มเอก

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

1. อาจารยโชคชัย     หวงถนอม

2. อาจารยวิมลทิพย     นิ่มนวล

3. อาจารยอรษา         พบลาภ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. นางสาวยุวพรรณ   ผึ้งทอง

2. นางสาวอินทิรา             พุกทา

3. นายวัชรวิทย  จันทรพิทักษกุล

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวณัฐกานต เอี่ยมสุองค

งานบัณฑิตศึกษา

นางสาวใจกาญ ยอดอานนนท

                           /สํานักศิลปะ...
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สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภารณ ี  นิลกรณ

2. อาจารยถิรนันท   ประทุม

สํานักคอมพิวเตอร

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศัลยพงศ   วิชัยดิษฐ

2. นายปรัชญา   ทั่งจันทร

3. นายสุรัตน    ศิลาประเสริฐ

4. นายสรวุฒ ิ  ศุภชัยศิริเรือง

5. นางสาวกุญฎา   เปรมปรีดิ์

6. นายนพสิทธิ ์  ไตรสิทธิวัฒน

7. นายวัฒนา    กาหวัง

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ผูชวยศาสตราจารยกสมล  ชนะสุข

2. นางสาวสุรีรัตน   คลายสถาพร

3. นายเทพฤทธ์ิ    ตั้งฤทัยวานิชย

4. นางสาวลัดดา    บุญเปล่ียนพล

5. นายปราชญา    เจิมอุทัย

6. นางสาวก่ิงดาว   ฮั่วจ่ัน

7. นายธนกร    โพธิยาลัย

สถาบันภาษา

1. นายสหรัฐ  วิวัฒนานนท

2. นางสาวสินีนาถ  พูลเพิ่มพันธุ

3. นางสาวอัจฉรา  นามวงศ

4. นางสาวสิริพร  พวงสําลี

5. นางสาวปยะนุช  พุทธคาวี

6. นางสาวปรียาดา  เจียมวงษา

7. นางสาวอังคณา  วงคหนองหวา

8. นางสาวภัคจีรา ภูริวัฒนา

9. นายวิษณ ุ พิพิธทพงษ

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นายจิรันดร    บูฮวดใช

2. นางสาวลัดดา   เข็มนาค
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กองนโยบายและแผน

1. นางสาวิตรี แจมจํารัส

2. นางสาวสิริรัตน เหลาสิม

3. นายสุภาพ วรรณฤมล

กองพัฒนานักศึกษา

1. นางสาวปฐมรัตน   บุญปรีชา

2. นายเอนก ลลิตวสุภิญโญ

3. นายดํารงศิลป มาเจริญ

สํานักงานอธิการบดี

นายขวัญชัย ภาตินทุ

กองกลาง

งานบริหารท่ัวไป

1. นางสาวนิรมล   โชคธนานนท 

2. นางสาวพรประภา   รัตนแดง 

3. นายอภิชาต นิ่มเภา 

งานการเงินและบัญชี

นางทีปกา  รอบคอบ

งานพัสดุ

นางสาวนนทนา ดวงกระโทก

งานบริหารทรัพยากรบุคคล

นางสาวนาฏยา   ปานเจริญ

งานประชุมและพิธีการ 

นางสาวณัฐวรรณ   คงวัฒนกุล

งานรายไดและทรัพยสิน

นางจิดาภา     ธิติคุณธรรม

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย

1. นายสมวุฒิ   ขันเครือ

2. นายไรวินทร บุญรักษาศิริพงษ

3. นางสาวปนัดดา  เคลือบคลาย

งานกฎหมายและนิติการ

นายอรรถพล  รื่นเริง

งานยานพาหนะ

นายวัฒนา   ทับทิมเขียว

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ

1. ผูชวยศาสตราจารยกสมล    ชนะสุข



2. นางสาวคุณิตาพร         พิมพิรัตน
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งานตรวจสอบภายใน

นายณภัทร  มงคลธนานนท

หนาท่ี  ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไปวามีการรับ

จายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมสภาพ       หรือ

สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบ

ดังกลาวตอผูแตงตั้งดังน้ี
1. ใหรายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจําปงบประมาณ 2564       พรอมจัดสงไฟลขอมูลใน 

รูปแบบ Exel ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
2. ใหรายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564

 สั่ง ณ  วันท่ี   16 กันยายน พ.ศ. 2564

 

(อาจารย ดร. วิรัตน ปนแกว)
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