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บัณฑิตวิทยาลัย 

ประธานรุน 

อาจารยท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์

รองประธานรุน รองประธานรุน 

ฝายวิชาการ ฝายกิจกรรม ฝายบัญชี เลขานุการ ฝายประสานงาน 



ชื่อ-นามสกุล      พระครูสุนทรธรรมาลังการ ( ศุภชัย  ยาไกตอย )  รหัสนักศึกษา 538077 - 403 
วัน เดือน ปเกิด     4    ธันวาคม      2508 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  ค.บ.  สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ 
 ปริญญาโท 
  ยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยพระนคร 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  ท่ีพักสงฆธุดงคสถานบานทายเขื่อนสิริกิติ ์  
  หมู 13 ต.ผาเลือด อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ    53190 
โทรศัพท   08-1674-0839         E-mail  address yakaitoy@gmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ท่ีปรึกษากิตติมศักดิ ์

 



ชื่อ-นามสกุล  จริยะ     วิโรจน             ชื่อเลน    เพชร  รหัสนักศึกษา 538041 - 403 
วัน เดือน ปเกิด  24     มีนาคม     2496  
วุฒิการศึกษา 
      ปริญญาตรี กศ.บ.  ( ชีววิทยา )        มศว. สงขลา 
       ปริญญาโท     ค.ม.  ( บริหารการศึกษา )     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
อาชีพ รับราชการ ตําแหนง    อาจารยเช่ียวชาญเฉพาะ 
   ตําแหนงบริหาร รองคณบดีคณะครุศาสตร        
สถานที่ทํางาน     

มหาวิทยาลัยราชภฏัหมูบานจอมบึง  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70130 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  
  59 หมู   8  ต.ดอนกรวย   อ.ดําเนินสะดวก    จ.ราชบุร ี
โทรศัพท    08-9548-8928  E-mail  address  chariyawirot@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ประธานรุน 



ชื่อ-นามสกุล  วินัย ตะปะสา  รหัสนักศึกษา 538072 - 403 
วัน เดือน ปเกิด  7      ตุลาคม     2504 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี       
  การศึกษาบัณฑิต        มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ปริญญาโท  
  การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาชีพ ขาราชการคร ู ตําแหนง    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา        
สถานที่ทํางาน     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท    อ.เมือง     จ. ชัยนาท 
โทรศัพท    056-411639            โทรสาร    056-411560 
E-mail  address  winai-tapasa@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4            รองประธานรุน  



ชื่อ-นามสกุล          กิตติยา     กิตติรัตนสุนทร             ชื่อเลน     บี  รหัสนักศึกษา 538067 - 403 
วัน เดือน ปเกิด      26     กรกฎาคม    2500  
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี      
  บรรณรักษศาสตร              วิทยาลัยครูเทพสตร ี
  บริหารการศึกษา                 วิทยาลัยครูเทพสตร ี
 ปริญญาโท       
  บริหารการศึกษา              มหาวิทยาลัย    รามคําแหง 
อาชีพ เจาของ /  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลกิตติกร   
สถานที่ทํางาน       อนุบาลกิตติกร  อ.หันคา    จ.ชัยนาท 
โทรศัพท   056-451155 ,  056-452165         โทรสาร    056-452166 
E-mail  address    KITTIYA-BOSS@HOTMAIL.COM 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       รองประธานรุน 



ชื่อ-นามสกุล   ราชันย          ทิพเนตร        ชื่อเลน      แขก              รหัสนักศึกษา 538073 - 403 
วัน เดือน ปเกิด    1     กันยายน      2503  
วุฒิการศึกษา    
 ปริญญาตรี   
    ศศ.บ. ( พัฒนาชุมชน )    สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 ปริญญาโท 
  กศ.ม. ( บริหารการศึกษา )    มหาวิทยาลัยนเรศวร    
อาชีพ  รับราชการคร ู  ตําแหนง       ผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานที่ทํางาน    โรงเรียนศรีประจันต   เมธีประมุข 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก    
  166 /116  ต. รั้วใหญ  อ.เมือง    จ.สุพรรณบุร ี 72000 
โทรศัพท   08-1763-3115   E-mail  address   rachan_t7@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       เลขานุการ   



ชื่อ-นามสกุล        อรุณี       ดวงแกว         ชื่อเลน      Dream  รหัสนักศึกษา 538033 - 403 
วัน เดือน ปเกิด      2    กรกฎาคม    2506        
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
   คบ.(การบริหาร)    สถาบันราชภัฏเทพสตรี  ลพบุร ี
  ปริญญาโท 
   Master of Arts in Industrian Education    
   Technological University of The Philippines 
อาชีพ  รับราชการคร ู  ตําแหนง    ผูอํานวยการโรงเรียน 
สถานที่ทํางาน    โรงเรียนบานหนองสําโรง      หมู  14    ต.  สะแกราบ     อ. โคกสําโรง     จ.ลพบุร ี
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก    โรงเรียนบานหนองสําโรง      หมู  14    ต.  สะแกราบ     อ. โคกสําโรง     จ.ลพบุร ี
โทรศัพท   08-1384-4696  E-mail  address    Dream63@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ผูชวยเลขานุการ 



ชื่อ-นามสกุล    บัณฑูร       บุญชู                   ชื่อเลน       อ๊ิงค  รหัสนักศึกษา 538069 - 403 
วัน เดือน ปเกิด      3    พฤศจิกายน        2506 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
       กศ.บ ( พลศึกษา)      มศว. ประสานมิตร     
 ปริญญาโท 
       กศ.ม ( พลศึกษา) มศว. ประสานมิตร    
อาชีพ  รับราชการคร ู     ตําแหนง   รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
สถานที่ทํางาน    โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุร ี 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  
  โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุร ี  ถ.มาลัยแมน     ต. รั้วใหญ    อ.เมือง      จ.สุพรรณบุร ี
โทรศัพท   035-545662  ,  08-1758-5363   โทรสาร   035-545663    E-mail  address     ink660@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายกิจกรรม 



ชื่อ-นามสกุล       สมศักดิ์        นวมนิ่ม   รหัสนักศึกษา 538070 - 403 
วัน เดือน ปเกิด     28      พฤษภาคม      2499 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี ค.บ. ( วิทยาศาสตรท่ัวไป )       วิทยาลัยครูกําแพงเพชร 
 ป.บัณฑิตวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 ปริญญาโท 
  ศษ.ม. ( บริหารการศึกษา )         มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อาชีพ  รับราชการคร ู  ตําแหนง   ครูชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน       โรงเรียนวัดหนองนอย     ต. มะขามเฒา   อ.วัดสิงห    จ.ชัยนาท 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  
     133  ม. 3      ต. มะขามเฒา     อ.วัดสิงห     จ.ชัยนาท 
โทรศัพท    08-7197-0588 E-mail  address  somsak_nuamnim@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายกิจกรรม 



ชื่อ-นามสกุล      กมลลักษณ     ธนานันตเมธี            ชื่อเลน    ลักษณ รหัสนักศึกษา 538068 - 403 
วัน เดือน ปเกิด        10    ตุลาคม     2506 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  พยาบาลศาสตร              วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช 
  สาธารณสุขศาสตร        มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช       
 ปริญญาโท 
        รัฐประศาสนศาสตร        มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาชีพ     เจาของกิจการ ( ธุรกิจสวนตัว ) 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  230/2  หมู  1  ต.บานบุง   อ.เมือง     จ.พิจิตร 
โทรศัพท       08-9856-8945         โทรสาร         056-685214  E-mail  address   Luck52@windowslive.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4        ฝายกิจกรรม 



ชื่อ-นามสกุล      สิบเอก ฐานวัฒน  โชติจิรธนาศักดิ ์            ชื่อเลน      แกะ   รหัสนักศึกษา 538076 - 403 
วัน เดือน ปเกิด     21    พฤศจิกายน      2505 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  ค.บ.   วิทยาลัยครูจันทรเกษม 
 ปริญญาโท 
  ศษ.ม.          มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
อาชีพ  รับราชการคร ู  ตําแหนง    ผูอํานวยการสถานศึกษา 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนไกรราษฎรวิทยา  ต.บานเช่ียน  อ.หันคา  จ.ชัยนาท 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  219 / 21  หมู 3  ต.หันคา อ.หันคา  จ.ชัยนาท  17130 
โทรศัพท   08-4828-5068         E-mail  address   sritakae1404@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายวิชาการ 



ชื่อ-นามสกุล      รพีพรรณ  เมืองฤทธ์ิ            ชื่อเลน    ออย รหัสนักศึกษา 538034 - 403 
วัน เดือน ปเกิด        16   ตุลาคม     2511 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  ค.บ.  ( ภาษาไทย )   มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบูรณ 
 ปริญญาโท  

 กศ.ม. ( หลักสูตรและการสอน )    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาชีพ  พนักงานราชการ  ตําแหนง     ครูผูสอน 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนวัดบานบึงนาราง “แกววิทยาคาร” 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก  
 483 /4  หมูท่ี 2  ต.บึงนาราง   อ.บึงนาราง   จ.พิจิตร 66130 
โทรศัพท       084-482-7259         โทรสาร         - 
E-mail  address   aoy_rapeepan@hotmail.com ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4        ฝายวิชาการ 



ชื่อ-นามสกุล      ศุภชัย  ไพโรจนพิริยะกุล            ชื่อเลน    โหนก  รหัสนักศึกษา 538071 - 403 
วัน เดือน ปเกิด        15    ตุลาคม     2524 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 กศ.บ. ( ชีววิทยา ) เกียรตินิยม อันดับ 2         มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 รป.บ. ( บริหารรัฐกิจ ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
 ป.บัณฑิตทางการบริหารการศึกษา   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช     
 ปริญญาโท กศ.ม. ( จิตวิทยาการแนะแนว )    มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาชีพ  รับราชการคร ู  ตําแหนง     รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย  สังกัดเทศบาลเมืองตาก 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 497  ถนนมหาดไทยบํารุง  ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตาก 63000 
โทรศัพท       08-9907-9578 , 08-8278-0535 , 08-5545-4345         โทรสาร         055-511347 
E-mail  address   nokemail@hotmail.com ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4        ฝายวิชาการ 



ชื่อ-นามสกุล   มานพ         ชลพานิชกุล  ชื่อเลน    มด รหัสนักศึกษา 538040 - 403 
วัน เดือน ปเกิด     3     ธันวาคม      2519 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
 การจัดการอุตสาหกรรม      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
 ปริญญาโท 
 ยุทธศาสตรการพัฒนา        มหาวิทยาลัยราชภฏับานสมเด็จเจาพระยา 
อาชีพ  พนักงานบริษัท  ตําแหนง   หัวหนาแผนกบริหาร 
สถานที่ทํางาน 
  บริษัท  ฟูจิเอซ   จํากัด   30/38     หมู 1    ถ. เจษฎาวิถี    ต.โคกขาม   อ.เมือง     จ. สมุทรสาคร 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 259  ก.   ถนนธรรมคุณากร   ต.โกรกกราก   อ.เมือง    จ.สมุทรสาคร   
โทรศัพท     034-840291   ,  08-1899-4619   โทรสาร     034-452039 
E-mail  address  krog.krag@hotmail.com  ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายวิชาการ 



ชื่อ-นามสกุล           นภาวรรณ      เนตรประดิษฐ               ชื่อเลน     นก รหัสนักศึกษา 538074 - 403 
วัน เดือน ปเกิด       11    กรกฎาคม     2510 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  บช.บ. ( บริหารธุรกิจ )  มหาวิทยาลัยพายัพ   เชียงใหม 
 ปริญญาโท 
  บช.ม. ( บริหารธุรกิจ )  มหาวิทยาลัยพายัพ   เชียงใหม 
อาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย  ตําแหนง    อาจารย 
สถานที่ทํางาน คณะวิทยาการจัดการ     มหาวิทยาลัยราชภฏัลําปาง 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 
  สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป    คณะวิทยาการจัดการ    มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 
โทรศัพท  08-9997-9784  E-mail  address   nok_napawan@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายบัญชี 



ชื่อ-นามสกุล     ปาริญาวาท       เหลาเขตรการ        ชื่อเลน    หญิง  รหัสนักศึกษา 538031 - 403 
วัน เดือน ปเกิด    6     กรกฎาคม   2508 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  การศึกษาบัณฑิต ( ภาษาไทย )             มศว. พิษณุโลก 
 ปริญญาโท 
  การศึกษามหาบัณฑิต ( ภาษาไทย )     มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาชีพ รับราชการคร ู  ตําแหนง    ครูชํานาญการพิเศษ 
สถานที่ทํางาน  
  โรงเรียนสตรีนครสวรรค      อ.เมือง     จ.นครสวรรค 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก 100   ถนนโกสีย     อ.เมือง     จ.นครสวรรค 
โทรศัพท 08-9923-3524  E-mail  address     winnie_mew@hotmail.com 
ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายประสานงานท่ัวไป 



ชื่อ-นามสกุล      รัตติยา        บุญยิ้ม                    ชื่อเลน      หนึ่ง  รหัสนักศึกษา 538075 - 403 
วัน เดือน ปเกิด     17    มิถุนายน      2515 
วุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี 
  ค.บ. ( การศึกษาปฐมวัย )    สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม  
 ปริญญาโท 
  กศ.ม. ( จิตวิทยาการแนะแนว )        มหาวิทยาลัยนเรศวร 
  กศ.ม. ( บริหารการศึกษา )        มหาวิทยาลัยนเรศวร 
อาชีพ  รับราชการคร ู  ตําแหนง    ครูชํานาญการ 
สถานที่ทํางาน โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดทามะปราง)    ถ. บรมไตรโลกนาถ   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก 
ที่อยูที่ติดตอไดสะดวก   โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดทามะปราง)    ถ.บรมไตรโลกนาถ   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก 
โทรศัพท   055-248364    ,   08-6735-8965   ,  08-6440-9551       โทรสาร      055-2480990 
E-mail  address  Raticomputer@hotmail.com    ตําแหนงในคณะกรรมการ  Ph.D. รุน 4       ฝายประสานงานท่ัวไป 



  

เจาพระยา พญาแหลงเจาพระยา พญาแหลง  แหงสายน้ําแหงสายน้ํา  
เจาพระยา ยอดความสมบูรณชุมฉ่ํา ภักษาหารเจาพระยา ยอดความสมบูรณชุมฉ่ํา ภักษาหาร  

เจาพระยา สัญลักษณสามัคคี มีตํานานเจาพระยา สัญลักษณสามัคคี มีตํานาน  
นี่คือนี่คือ  ......  เจาพระยา เจาพระยา ศึกษาธารศึกษาธาร  แหงปวงชนแหงปวงชน  ......  

 
ราชันย  ทิพเนตร : ประพันธ 

ปาริญาวาท  เหลาเขตรการ : ขอมูล 
ศุภชัย ไพโรจนพิริยะกุล : รูปเลม 


