
  

 

 

  

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ 

ที่   ๑๐๙๐ / ๒๕๖3 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ  

ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตร ีรหัส ๖๒ 
 

…………………………………………………  

 ตำมที่มหำวิทยำลัยพะเยำ จะด ำเนินกำรจัดกำรทดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษให้กับนิสิตระดับ

ปริญญำตรี รหัส ๖๒ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตระดับปริญญำตรี มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน

ภำษำอังกฤษ นั้น 
 

 เพื่อให้กำรจัดกำรทดสอบวัดควำมรู้ภำษำอังกฤษดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย                   

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๓ และมำตรำ ๓๙ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ                

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค ำสั่งมหำวิทยำลัยพะเยำ ที่ ๙๐๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

เรื่อง มอบอ ำนำจหน้ำที่ให้รองอธิกำรบดี และผูช่้วยอธิกำรบดี ก ำกับกำรบริหำร สั่งกำรและปฏิบัติกำรแทน

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยพะเยำ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับและควบคุมกำรทดสอบวัดควำมรู้

ภำษำอังกฤษ ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี รหัส ๖๒ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

วันเสำรท์ี่ 2๙ กุมภำพันธ์  ๒๕๖3  

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบเครือข่ำย

อนิเทอรเ์น็ต 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ผศ.ดร.จติติมำ  กำวีระ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 

 

นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 
 



 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสำรท์ี่ 2๙ กุมภำพันธ์  ๒๕๖3 (ต่อ) 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบเครือข่ำย

อนิเทอรเ์น็ต 

๑๕.๐๐.-1๖.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ผศ.ดร.จติติมำ  กำวีระ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ผศ.ดร.จติติมำ  กำวีระ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 

๑๙.00-๒๐.00 น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ผศ.ดร.จติติมำ  กำวีระ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 

1๓.๐๐-1๔.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

15.๐0-16.๐0 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

1๗.๐๐–1๘.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

1๙.00-๒๐.00 น.  ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 



 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสำรท์ี่ 2๙ กุมภำพันธ์  ๒๕๖3(ต่อ) 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นำยเขตฐพัฒน์  เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์  

๑๕.๐๐-1๖.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นำยเขตฐพัฒน์  เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์  

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 77 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นำยเขตฐพัฒน์  เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์  

๑๙.00-๒๐.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 77 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นำยเขตฐพัฒน์  เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์  



 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอำทิตยท์ี่ ๑ มนีำคม  ๒๕๖3 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒/๑ 74 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นางสาวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นางสาวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๒/๑ 72 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นางสาวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๕.00-๑๖.00 น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นางสาวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นางสาวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๙.00-๒๐.00 น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.ชนำภำ  ดวงไฟ 

๒. นางสาวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 



 

 

๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอำทิตยท์ี่ ๑ มนีำคม  ๒๕๖3 (ต่อ) 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 73 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำงสำวสุภำพร  ค ำรศ 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 72 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำงสำวสุภำพร  ค ำรศ 

นำยฤทธิจักร  เครอืสำร 
  

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำงสำวสุภำพร  ค ำรศ 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  

๑๕.00-๑๖.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำงสำวสุภำพร  ค ำรศ 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำงสำวสุภำพร  ค ำรศ 

นำยฤทธิจักร  เครอืสำร 
  

๑๙.00-๒๐.00 น. ICT ๑๑๐๓ 79 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำงสำวสุภำพร  ค ำรศ 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  



 

 

๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอำทิตยท์ี่ ๑ มนีำคม  ๒๕๖3 (ต่อ) 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบเครือข่ำย

อนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 73 
๑. นำงสำวอภญิญำ ห่ำนตระกูล 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 72 
๑. นำงสำวอภญิญำ ห่ำนตระกูล 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. นำงสำวอภญิญำ ห่ำนตระกูล 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๕.00-๑๖.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. นำงสำวอภญิญำ ห่ำนตระกูล 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 77 
๑. นำงสำวอภญิญำ ห่ำนตระกูล 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๙.00-๒๐.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. นำงสำวอภญิญำ ห่ำนตระกูล 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 



 

 

๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสำรท์ี่ ๗ มนีำคม  ๒๕๖3  

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ดร.ชวนพิศ  ศรวีิชัย 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จิตจ ำนงค์ 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ดร.ชวนพิศ  ศรวีิชัย 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ดร.ชวนพิศ  ศรวีิชัย 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 

๑๕.00-๑๖.00 น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ดร.ชวนพิศ  ศรวีิชัย 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๒ 78 
๑. ดร.ชวนพิศ  ศรวีิชัย 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำยพิษณุกร จติจ ำนงค์ 



 

 

๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสำรท์ี่ ๗ มนีำคม  ๒๕๖3 (ต่อ) 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบเครือข่ำย

อนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ผศ.ดร.คมกฤช  ตำชม 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ผศ.ดร.คมกฤช  ตำชม 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ผศ.ดร.คมกฤช  ตำชม 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

๑๕.00-๑๖.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ผศ.ดร.คมกฤช  ตำชม 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ผศ.ดร.คมกฤช  ตำชม 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำงสำวณัฏฐพร  บรรจงอักษร 



 

 

๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสำรท์ี่ ๗ มนีำคม  ๒๕๖3 (ต่อ) 

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์ 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 77 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์ 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์ 

๑๕.00-๑๖.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 77 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู๒. 

นำยเขตฐพัฒน์ เพียรจรงิ 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์ 

๑๗.00-๑๘.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
นำงสำวรุ่งนภำ  ไชยวงศ์ 



 

 

๑๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอำทิตยท์ี่ ๘ มนีำคม  ๒๕๖3  

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.นริศำ  ไพเจรญิ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.นริศำ  ไพเจรญิ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๒/๑ 78 
๑. ดร.นริศำ  ไพเจรญิ 

๒. นำงสำวปวลี  ดวงดี 
นำงสำวศิริวรรณ  บ้ำนกล้วย 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๓ 78 
๑. ดร.เบญจพร  เทพสีหนู 

๒. นำยสถำพร  เทพอุดม 
นำยฤทธิจักร  เครอืสำร  



 

 

๑๑ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์  วงศจ์ันทร์ตา) 

รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
 

 

 

หน้ำที ่ ก ากับและควบคุมการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ส ำหรับนิสิตระดับปริญญำตรี     

รหัส ๖๒ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
 

ทั้งนี้  ตัง้แตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ   วันที่    ๒๖   กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖3 

 

 

วันอำทิตยท์ี่ ๘ มนีำคม  ๒๕๖3  

เวลำ ห้องสอบ 
จ ำนวน 

ผู้เข้ำสอบ 

กรรมกำรก ำกับ 

และควบคุมกำรสอบ 

กรรมกำรควบคุมระบบ

เครือข่ำยอนิเทอรเ์น็ต 

๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. นำงสำวนฤภร  แสงศรจีันทร์ 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๑.๐๐-1๒.๐๐ น. ICT ๑๑๐๔/๑ 77 
๑. นำงสำวนฤภร  แสงศรจีันทร์ 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 

๑๓.00-๑๔.00 น. ICT ๑๑๐๔/๑ 78 
๑. นำงสำวนฤภร  แสงศรจีันทร์ 

๒. นำงสำวไพลิน  วงศไ์ชย 
นำยอภิเษก  สดำยุรัตน์ 


