
 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------- 

 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  สุขแสวง คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย       

ผู้รับค ำรับรอง  และ อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์  รองคณบดี   ผู้ท ำค ำรับรอง 

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำ เริ่มแต่วันที่ ๔ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. ค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

๔. ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ ขอแสดงเจตจ ำนงที่จะบริหำรงำนในหน่วยงำนด้วยควำม

ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรแสดง

ควำมตั้งใจหรือค ำมั่นที่หน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำร

ทุจริต และพร้อมที่จะได้รับกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้อย่ำงจริงใจ ทั้ง

จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน 

๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  สุขแสวง  ในฐำนะคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์

แผนไทย มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มีควำมเห็นชอบต่อเจตจ ำนง ของอำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ        

สุทธิพงษ์  ที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชน

ภำยนอกหน่วยงำน  ข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ  และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 

อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์ ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๖. ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์ รองคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๔ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ

คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี 



ตำมเป้ำหมำยของ  ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำ

รับรองไว้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 

๗. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

   ลงชื่อ..........................................................     ลงชื่อ....................................................  

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ สุขแสวง)                  (อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ สุทธิพงษ์) 

คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย            รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร และงำนวิจัย 

  ผู้รับค ำรับรอง             ผู้ท ำค ำรับรอง 

 วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔           วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

  ลงชื่อ..................................................... .....    ลงชื่อ....................................................  
     (อำจำรย์ภณิชชำ  จงสุภำงค์กุล)                             (อำจำรย์รุ่งนภำ  สิงห์สถิตย์) 

พยำน          พยำน            
     วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔                   วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................      
         (นำยเอกรวี   ครุฑำงคะ)                              

พยำน                     
     วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔                    
 

 

 

 

 

 



 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------- 

 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  สุขแสวง คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย      

ผู้รับค ำรับรอง  และ อำจำรย์ภณิชชำ  จงสุภำงค์กุล  รองคณบดี   ผู้ท ำค ำรับรอง 

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำ เริ่มแต่วันที่ ๔ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. ค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

๔. ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ภณิชชำ  จงสุภำงค์กุล  ขอแสดงเจตจ ำนงที่จะบริหำรงำนในหน่วยงำนด้วยควำม

ซื่อสัตย์สุจริต  ทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรแสดง

ควำมตั้งใจหรือค ำมั่นที่หน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำร

ทุจริต และพร้อมที่จะได้รับกำรติดตำม ตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้อย่ำงจริงใจ ทั้ง

จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน และจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน 

๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  สุขแสวง  ในฐำนะคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์

แผนไทย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มีควำมเห็นชอบต่อเจตจ ำนง ของ อำจำรย์ภณิชชำ     

จงสุภำงค์กุล ที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชน

ภำยนอกหน่วยงำน ข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 

อำจำรย์ภณิชชำ จงสุภำงค์กุล  ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๖. ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์ภณิชชำ  จงสุภำงค์กุล  รองคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๔ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ

คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี 



ตำมเป้ำหมำยของ ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำ

รับรองไว้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 

 

 

๗. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

   ลงชื่อ..........................................................     ลงชื่อ....................................................  

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ สุขแสวง)                 (อำจำรย์ภณิชชำ  จงสุภำงค์กุล) 

คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย             รองคณบดีฝ่ำยแผนงำน และบริหำร 

  ผู้รับค ำรับรอง             ผู้ท ำค ำรับรอง 

 วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔           วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

  ลงชื่อ..........................................................     ลงชื่อ....................................................  
     (อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์)                             (อำจำรย์รุ่งนภำ  สิงห์สถิตย์) 

พยำน          พยำน            
     วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔                   วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................      
         (นำยเอกรวี   ครุฑำงคะ)                              

พยำน                     
     วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔                    
 

 

 

 



 

 

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

วิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง 

ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ 

------------------------------------------------- 

 

๑. ค ำรับรองระหว่ำง 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  สุขแสวง คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย        

ผู้รับค ำรับรอง  และ อำจำรย์รุ่งนภำ  สิงห์สถิตย์  รองคณบดี   ผู้ท ำค ำรับรอง 

๒. ค ำรับรองนี้เป็นค ำรับรองฝ่ำยเดียว มิใช่สัญญำ เริ่มแต่วันที่ ๔ มีนำคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยำยน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

๓. ค ำรับรอง ได้แก่ กำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

๔. ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์รุ่งนภำ สิงห์สถิตย์ ขอแสดงเจตจ ำนงที่จะบริหำรงำนในหน่วยงำนด้วยควำม

ซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน เพ่ือเป็นกำรแสดง

ควำมตั้งใจหรือค ำมั่นที่หน่วยงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีควำมโปร่งใส ปรำศจำกกำร

ทุจริต และพร้อมที่จะได้รับกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเจตจ ำนงที่ได้แสดงไว้อย่ำงจริงใจ ทั้ง

จำกเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำน  และจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสำธำรณชนภำยนอกหน่วยงำน 

๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ  สุขแสวง  ในฐำนะคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์

แผนไทย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง มีควำมเห็นชอบต่อเจตจ ำนง ของอำจำรย์รุ่งนภำ         

สิงห์สถิต ที่จะบริหำรงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้ำหน้ำที่ภำยในหน่วยงำนและสำธำรณชน

ภำยนอกหน่วยงำน ข้ำพเจ้ำยินดีจะให้ค ำแนะน ำ ก ำกับ  และตรวจสอบผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ 

อำจำรย์รุ่งนภำ  สิงห์สถิตย์  ให้เป็นไปตำมค ำรับรองที่จัดท ำขึ้นนี้ 

๖. ข้ำพเจ้ำ อำจำรย์รุ่งนภำ  สิงห์สถิตย์  รองคณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย       

มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง ได้ท ำควำมเข้ำใจค ำรับรองตำมข้อ ๔ แล้ว ขอให้ค ำรับรองกับ

คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย ว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดี 



ตำมเป้ำหมำยของ  ตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนตำมที่ให้ค ำ

รับรองไว้ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต 

 

๗. ผู้รับค ำรับรองและผู้ท ำค ำรับรอง ได้เข้ำใจค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้

ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

 

 

   ลงชื่อ..........................................................     ลงชื่อ....................................................  

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ส ำรำญ สุขแสวง)                  (อำจำรย์รุ่งนภำ  สิงห์สถิตย์) 

คณบดีวิทยำลัยมวยไทยศึกษำและกำรแพทย์แผนไทย  รองคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

  ผู้รับค ำรับรอง             ผู้ท ำค ำรับรอง 

 วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔           วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

 

  ลงชื่อ..........................................................     ลงชื่อ....................................................  
     (อำจำรย์ภณิชชำ  จงสุภำงค์กุล)                             (อำจำรย์ ดร.รุ่งอรุณ  สุทธิพงษ์) 

พยำน          พยำน            
     วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔                   วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 

  ลงชื่อ..........................................................      
         (นำยเอกรวี   ครุฑำงคะ)                              

พยำน                     
     วันที่ ๔  มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๔                    
 

 

 


