คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ที่ 1970/2564
เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564
__________________________________________________________

เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปี 2564 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกระทรวง
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 อาศัยอำนาจตามพระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) และ (2) จึงแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี 2564 เพื่อทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2564 และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ดังนี้
คณะครุศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ
2. อาจารย์ ดร.ปัณรสี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำรัส
4. อาจารย์ ดร.ปวรา
5. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติรัตน์
6. อาจารย์ ดร.เทพยพงษ์
7. อาจารย์จิราภรณ์
8. อาจารย์แก้วตา
9. อาจารย์จุติกาญจน์
10. อาจารย์ ดร.นลินทิพย์
11. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ
12. อาจารย์กาญจา
13. นางสาวจินตนา
14. นางสาวภรณ์นภัส
15. นายสิรณัฐชา
16. นายนคร
17. นางสาวอังสุมา
18. นางสาวธิดา
19. นางสาวสุพิชาพัส
20. นางสาวอัมพิกา

ตู้จินดา
เอี่ยมสะอาด
อินทลาภาพร
ชูสังข์
แสงเลิศอุทัย
เศษคึมบง
อนุตธโต
ริวเชี่ยวโชติ
สังขาร
คชพงษ์
พุ่มดียิ่ง
ฐานะ
อินทร์แหยม
ธีระโรจนพงษ์
ศรีโกมลทิพย์
สุทธาวรรณ์
มณีสุข
ชื่นชม
ทรัพย์สมบรูณ์
ศรีบานเย็น

/ 21. นางสาวอรญา...
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22. นายไกรศร
23. นายโสภณ

บุตรอ่ำ
พงษ์ศิริชัยเจริญ
แย้มนิยม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. อาจารย์ ดร.ประพนธ์
เล็กสุมา
2. นางสาวสุภาภรณ์
มลคล้ำ
3. นางสาวสุธาทิพ
รุ้งทองนิรันดร์
4. นายธัญวสุ
ไพบูลย์
5. นางฐิติมา
พิพิธทพงษ์
6. นางสาวกนกวรรณ
แอ่นศรี
7. นางสาวจิราภรณ์
ชัยมงคล
8. ว่าที่ร้อยตรีชัชชัย
หอมฟุ้ง
สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ.)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพร
โกศิยกุล
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรษมน
เพียรเสมอ
2. อาจารย์ปทิตตา
พูเพนียด
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
1. อาจารย์ ดร.ณัฐกฤตา
บุญบงกชรัตน์
2. อาจารย์อรนุช
เอกพงษ์เผ่า
3. อาจารย์ไพศาล
เพ็งสวย
สาขาวิชาภาษาจีน
1.อาจารย์จักรกฤช
แนมสมบัติ
2. อาจารย์วิภาวี
วัลละ
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชชา
บัวแย้ม
2. อาจารย์ธงชัย
ศรีเมือง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. อาจารย์ดร.รุ่งนภา
เพ่งรุ่งเรืองวงษ์
2. อาจารย์บรรพต
กิติสุนทร
สาขาวิชานิติศาสตร์
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร
ตันณีกุล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นเรศ
ชูดวง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาฎนภา
ชูดวง
/4. อาจารย์อุมาพร...
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สิทธิบูรณาญา
5. อาจารย์พงษ์บวร
ประสูตร์แสงจันทร์
6. อาจารย์ฉลองบูรณ์
เพ็งลำ
7. อาจารย์สนธยา
โจมกัน
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
1. อาจารย์วรชิน
มั่งคั่ง
2. อาจารย์สุธินันท์
โสภาภาค
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพา
ผลสงเคราะห์
สาขาวิชาสังคมศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกอร
สว่างศรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพงศ์
มีทอง
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์
น้อมนำทรัพย์
2. อาจารย์ ดร.มัสลิน
บัวบาน
3. อาจารย์ ดร.มัชฌิมา
อุดมศิลป์
4. อาจารย์ ดร.กิตติทัช
เขียวฉะอ้อน
5. อาจารย์ ดร.สิริพร
เขตเจนการ
6. อาจารย์อารีรัตน์
ฟักเย็น
7. อาจารย์ถิรนันทร์
ประทุม
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
1. อาจารย์ ดร.พงษธร
2. อาจารย์ศิริวัฒน์
3. อาจารย์สุรพงษ์
สาขาวิชาออกแบบดิจิทัลอาร์ต
1. อาจารย์โอภาส
2. อาจารย์อรรถ
สาขาวิชาศิลปศึกษา
อาจารย์วัชรพล
สาขาวิชานาฏศิลป์
1. อาจารย์ ดร.ภคพร
2. อาจารย์บงกช
3. อาจารย์กรวิภา
4. อาจารย์ณฤภัค

เครือฟ้า
แสนเสริม
ประเสริฐศักดิ์
แก้วต่าย
อารีรอบ
หงส์ทอง
หอมนาน
ทิพย์สุมณฑา
เลาศรีรัตนชัย
อาขวานนท์
/กลุ่มวิชา...
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อาจารย์พัชรมน

โตสุรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. อาจารย์ ดร.เกล้ากัลยา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไก้รุ่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพร
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.รุ่งทิวา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระศักดิ์
10. รองศาสตราจารย์.ดร.สัญญา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อวยไชย
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์
15. อาจารย์เกรียงไกร
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรินทร
18. อาจารย์ ดร.จันจิรา
19. อาจารย์ชิราวุธ
20. อาจารย์ดร.ชูเกียรติ
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิกา
22. อาจารย์ณฤดล
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวิชชา
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์
25. อาจารย์ดวงกมล
26. อาจารย์ ดร.ดวงนภา
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัญญา
28. อาจารย์ ดร.ธัญนันทร์
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรารัตน์

ศิลาจันทร์
เฮงพระพรหม
สารททอง
พิพัฒน์ภานุกูล
วสุริย์
เพียรชอบ
ชิดทอง
แสงทองพินิจ
ชื่นตา
ควรคิด
จตุรพิรีย์
อินทรสมบัติ
ภักดีตระกูลวงศ์
เสียงเสนาะ
มีถาวร
แซ่ลิ้ม
อุ่มไกร
จรามรบูรพงศ์
ปุญณวิช
โชติกเสถียร
วัชรเทวินทร์กุล
ผอูนรัตน์
อ่อนใจเอื้อ
ศรีราจันทร์
แสงธีรกิจ
วานิชสรรพ์
เสาวภาคย์
สัจจะบริบูรณ์
ธรรมบำรุง
แช่มชัยพร
/31. อาจารย์นฤพล...
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32. อาจารย์นันทิดา
33. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญชา
35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ
36. อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ
37. อาจารย์พิชยา
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรัณยา
40. อาจารย์ ดร.ภานุวัฒน์
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
42. อาจารย์มนัส
43. อาจารย์ ดร.เมธิญา
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยศกิต
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรินทร์
46. อาจารย์วันเพ็ญ
47. อาจารย์วาริศา
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา
49. อาจารย์ ดร.วินัย
50. อาจารย์วิศวะ
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย
52. อาจารย์ ดร.ศุภมาศ
53. อาจารย์ศุภสุตา
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ
55. อาจารย์สุขสวัสดิ์
56. อาจารย์สุชารัตน์
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณี
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์
59. อาจารย์ ดร.อุกฤษฏ์
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์
61. อาจารย์อุมาพร
62. อาจารย์อุษา
63. อาจารย์เอื้อพร

สุวรรณวิจิตร
โหวดมงคล
จันกา
หิรัญสิงห์
วารินทร์ใหล
ธรรมบำรุง
สุขปลั่ง
สิมาเลาเต่า
ปาลวิสุทธิ์
ศรีไชยเลิศ
รอดจันทร์
รงทอง
กลกิจ
เรืองทวีป
ศรีปัญญา
คำเทศ
เพชรธีรานนท์
เนียมแสวง
เพ็งภิญโญ
สื่อสุวรรณ
ไชยภักษา
ปั้นปัญญา
การูจี
ช่อเหมือน
แซ่ลิ่ม
จันทาพูนธยาน์
คงศรี
แก้วประดิษฐ์
อำไพพันธุ์
ศิริสุขโภคา
ปฏิพันธ์ภูมิสกุล
พันฤทธิ์ดำ
จรัสเพิ่มสุข
/64. อาจารย์ไอยเรศ...
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65. อาจารย์ ดร.วริยา
66. นางสาวภูริชญา
คณะวิทยาการจัดการ
1. อาจารย์นพดล
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพัชร
3. นางสุกัญญา
4. นายวรวิทย์
5. นายชัชนนท์
6. นายธรรมรัตน์
7. อาจารย์ธนาธิป
8. อาจารย์สุชารัตน์
9. อาจารย์ดร.ณัฐวรรณ
10. อาจารย์สุปรีชญา
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช
12. อาจารย์เฌอมินทร์
13. อาจารย์ไพโรจน์
14. อาจารย์ทรงศักดิ์
15. อาจารย์ ดร.ภัธรภร
19. อาจารย์สุพินดา
20. อาจารย์ภาวนา
21. อาจารย์ ดร.ธีรเดช
22. อาจารย์ผ่องใส
23. อาจารย์พัชรกันต์
24. อาจารย์ ดร.จุฑามาส
25. อาจารย์สุประวีณ์
26. อาจารย์วินัย
27. อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์

บุญเกิด
เย็นเปิง
วิวัฒน์กาญจนา
มณีรัตน์
กอประเสริฐ
สังข์ทองงาม
เอกพัชราพันธ์
พันธ์แจ่ม
ธารีรักษ์
พัวพรพงษ์
บุญอยู่
สมรรคจันทร์
บุญมาก
ธรรมศิริ
เศรษฐ์ธีราธัญ
ร่มบารมี
บุญสุวรรณ์
ปุยสุวรรณ
ฤทธิจันทร์
บำรุงสุข
ทิวถนอม
สินธุสกุล
นิมิตรศดิกุล
ศรีชมภู
ศิรินุกุลวัฒนา
บุญคง
นาชัยดี

คณะพยาบาลศาสตร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา
3. อาจารย์ณัฐยา
4. อาจารย์ณัฐธยาน์

บัวเจริญ
สายสิทธิ์
เชิงฉลาด ชูพรม
อังคประเสริฐกุล
/5. อาจารย์ศิริพร...
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ฉายาทับ
6. อาจารย์กมลภู
ถนอมสัตย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์
จันทนะโสตถิ์
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริยา
จันทร์ขำ
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรียม
นมรักษ์
10. อาจารย์ ดร.วาร์ธินีย์
แสนยศ
11. อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ
แวววีรคุปต์
12. อาจารย์นงนุช
เชาวน์ศิลป์
13. อาจารย์เสาวรี
เอี่ยมละออ
14. อาจารย์จุฑาทิพย์
เทพสุวรรณ์
15. อาจารย์ดวงพร
ผาสุวรรณ
16. อาจารย์ทัศนีย์
ตริศายลักษณ์
17. อาจารย์วิรญา
อาระหัง
18. อาจารย์หทัยรัตน์
สายมาอินทร์
19. อาจารย์อ้อฤทัย
ธนะคำมา
20. อาจารย์ ดร.สิรินุช
บูรณะเรืองโรจน์
21. นางสาวชุติ์ภิญกุญช์
เฉลิมชาติโภคิน
22. นางสาวศันสนีย์
พุทจิระ
23. นางสาววิกานต์ดา
โหม่งมาตย์
24. นางสาวมณฑิรา
วุฒิพงษ์
25. นางสาวฐาปนี
ซั่วเซ่งอี่
26. นายอานนท์
ชูราศรี
27. นางสาวอัญธิกา
เข็มเอก
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1. อาจารย์โชคชัย
ห่วงถนอม
2. อาจารย์วิมลทิพย์
นิ่มนวล
3. อาจารย์อรษา
พบลาภ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. นางสาวยุวพรรณ
2. นางสาวอินทิรา
3. นายวัชรวิทย์
งานประกันคุณภาพการศึกษา
นางสาวณัฐกานต์
งานบัณฑิตศึกษา
นางสาวใจกาญ

ผึ้งทอง
พุกทา
จันทร์พิทักษ์กุล
เอี่ยมสุองค์
ยอดอานนนท์
/สำนักศิลปะ...

- 8 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภารณี
2. อาจารย์ถิรนันท์

นิลกรณ์
ประทุม

สำนักคอมพิวเตอร์
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศัลยพงศ์
2. นายปรัชญา
3. นายสุรัตน์
4. นายสรวุฒิ
5. นางสาวกุญฎา
6. นายนพสิทธิ์
7. นายวัฒนา

วิชัยดิษฐ
ทั่งจันทร์
ศิลาประเสริฐ
ศุภชัยศิริเรือง
เปรมปรีดิ์
ไตรสิทธิวัฒน์
กาหวัง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมล
ชนะสุข
2. นางสาวสุรีรัตน์
คล้ายสถาพร
3. นายเทพฤทธิ์
ตั้งฤทัยวานิชย์
4. นางสาวลัดดา
บุญเปลี่ยนพล
5. นายปราชญา
เจิมอุทัย
6. นางสาวกิ่งดาว
ฮั่วจั่น
7. นายธนกร
โพธิยาลัย
สถาบันภาษา
1. นายสหรัฐ
2. นางสาวสินีนาถ
3. นางสาวอัจฉรา
4. นางสาวสิริพร
5. นางสาวปิยะนุช
6. นางสาวปรียาดา
7. นางสาวอังคณา
8. นางสาวภัคจีรา
9. นายวิษณุ

วิวัฒนานนท์
พูลเพิ่มพันธุ์
นามวงศ์
พวงสำลี
พุทธคาวี
เจียมวงษา
วงค์หนองหว้า
ภูริวัฒนา
พิพิธทพงษ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นายจิรันดร
2. นางสาวลัดดา

บู๊ฮวดใช้
เข็มนาค
/กองนโยบาย...

- 9 กองนโยบายและแผน
1. นางสาวิตรี
2. นางสาวสิริรัตน์
3. นายสุภาพ

แจ่มจำรัส
เหล่าสิม
วรรณฤมล

กองพัฒนานักศึกษา
1. นางสาวปฐมรัตน์
2. นายเอนก
3. นายดำรงศิลป์

บุญปรีชา
ลลิตวสุภิญโญ
มาเจริญ

สำนักงานอธิการบดี
นายขวัญชัย
กองกลาง
งานบริหารทั่วไป
1. นางสาวนิรมล
2. นางสาวพรประภา
3. นายอภิชาต
งานการเงินและบัญชี
นางทีปกา
งานพัสดุ
นางสาวนนทนา
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
นางสาวนาฏยา
งานประชุมและพิธีการ
นางสาวณัฐวรรณ
งานรายได้และทรัพย์สิน
นางจิดาภา
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
1. นายสมวุฒิ
2. นายไรวินทร์
3. นางสาวปนัดดา
งานกฎหมายและนิติการ
นายอรรถพล
งานยานพาหนะ
นายวัฒนา
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กสมล

ภาตินทุ

โชคธนานนท์
รัตนแดง
นิ่มเภา
รอบคอบ
ดวงกระโทก
ปานเจริญ
คงวัฒนกุล
ธิติคุณธรรม
ขันเครือ
บุญรักษาศิริพงษ์
เคลือบคลาย
รื่นเริง
ทับทิมเขียว
ชนะสุข

2. นางสาวคุณิตาพร

พิมพิรัตน์
/งานตรวจสอบ...

- 10 งานตรวจสอบภายใน
นายณภัทร

มงคลธนานนท์

หน้าที่ ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่ามีการรับ
จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ
หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งดังนี้
1. ให้รายงานผลการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจำปีงบประมาณ 2564
พร้อมจัดส่งไฟล์ข้อมูลใน
รูปแบบ Exel ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
2. ให้รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ ภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

(อาจารย์ ดร. วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
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