
รายชื่อผู้ไปราชการ 
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ระหว่างวันที่  13 – 16  พฤษภาคม  2559 

ณ จังหวัดหนองคาย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจังหวัดอุดรธานี 

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

    

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

ไปราชการวันที่  14-15 พฤษภาคม  2559 

1 รศ.สุมาลี ไชยศุภรากุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

2 ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ไปราชการวันที่ 13-16 พฤษภาคม  2559 

3 ผศ.เกษมศรี อัศวศรพีงศธ์ร คณบดีคณะศกึษาศาสตร์ 

4 ผศ.สันทนา วิจติรเนาวรัตน์ ผูอ้ านวยการส านักประกันคุณภาพการศกึษา 

5 นายพิสุทธิ์ พวงนาค ผูอ้ านวยการส านักงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

6 นางสาวประภาพร ภูรปิัญญาคุณ รองผู้อ านวยการ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

7 นายบุญเกียรติ ชีระภากร ผูอ้ านวยการกองพัฒนานักศกึษา รักษาราชการแทน 

ผูอ้ านวยการส านักงานอธิการบดี 

8 นายก่อกุล กีฬาพัฒน์ คณะวทิยาการจัดการ 

9 นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม คณะวทิยาการจัดการ 

10 นายวรวุฒิ ภักดีบุรุษ คณะวทิยาการจัดการ 

11 นางสาวอลิสา ประมวลเจริญกิจ คณะวทิยาการจัดการ 

12 นางสาวโอปอ กลับสกุล คณะวทิยาการจัดการ 

13 นางสาวสุรภา ศรลีาศักดิ์ คณะวทิยาการจัดการ 

14 นางปรางค์มณี เดชคุ้ม คณะวทิยาการจัดการ 

15 นางสาวอรุณรัตน์ คล้ายพงษ์ คณะวทิยาการจัดการ 

16 นายโสภณ จงใจ คณะวทิยาการจัดการ 

17 นางสาวปุณณภา เบญจเสวี คณะวทิยาการจัดการ 

18 นางสาวนันทิยา รองพล คณะวทิยาการจัดการ 

19 นางสาวอภิสรา แท่นแก้ว คณะวทิยาการจัดการ 

20 นายโสฬส มหาวีระ คณะวทิยาการจัดการ 

21 นางสาวรสชณี ศรสีวาท คณะวทิยาการจัดการ 

22 นางธัญยรัตน์ พณิชธนบูรณ์ คณะวทิยาการจัดการ 

23 นางผกา มันดินแดง คณะวทิยาการจัดการ 

24 นางสาวสุธีรา พฤกษศริิกุล คณะวทิยาการจัดการ 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

25 รศ.วิภา ศุภจารีรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

26 นางปิยจิตร สังขพ์านิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

27 นางสาวภาณุกา ศริิบ ารุงวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

28 นางสาวภคพร หอมนาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

29 นายสาวกุลนาถ ชินโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

30 นางสาวลักขณา แสงแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

31 นายเศรษฐวรรษ พัฒน์สุวรรณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

32 นายธีรพงศ์ ไชยมังคละ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

33 นางลักษณา ยาน  าทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

34 Mr.Shawn R.Dishneau คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

35 ว่าที่เรอืตรีภิรมย์ ใจชื น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

36 นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

37 นางสาวรวิวรรณ กุลแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

38 นางสาวกาญจนา เทพธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

39 นางสาวกมลลักษณ์ สิงหป์้อง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

40 นายรัชกร ทองเรอืง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

41 นายปรีชา พิทักษ์พล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

42 นายวิฑูรย์ นามแสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

43 นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสินธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

44 นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม คณะเกษตรและชีวภาพ 

45 นายธีรพล สืบศร ี คณะเกษตรและชีวภาพ 

46 นางสาวณิชนันท์ บุญมาก คณะเกษตรและชีวภาพ 

47 นางสาวพิมพ์ธิดา ธรรมแสง คณะเกษตรและชีวภาพ 

48 นายประพันธ์ รักชาติ คณะศึกษาศาสตร์ 

49 นางปนัดดา รักชาติ คณะศึกษาศาสตร์ 

50 นายกฤษณ์ จนินะกูล คณะศึกษาศาสตร์ 

51 นายสมาน ถาวรณา คณะศึกษาศาสตร์ 

52 นางสาวชโลธร เจริญศลิป์  คณะศึกษาศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

53 ผศ.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

54 รศ.สุภาคย์ ดุลสัมพันธ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

55 นางชญานี อ่ าประชา คณะวทิยาศาสตร์ 

56 นายพรเทพ ชมช่ืน คณะวทิยาศาสตร์ 

57 นายพฤทธิ์เลิศ บุญเลิศ คณะวทิยาศาสตร์ 

58 นางสาวศรอีุดร แซ่อึ ง คณะวทิยาศาสตร์ 

59 นางสาวกนิษฐา อ่อนศิริ คณะวทิยาศาสตร์ 

60 นายพัทธดนย์ สุขพันธุ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

61 นายกิตตพิล กสิภาร์ คณะวทิยาศาสตร์ 

62 นางสาวสุกัญญา เจียมวรนันท์กุล คณะวทิยาศาสตร์ 

63 นายแดน อุตรพงษ์ คณะวทิยาศาสตร์ 

64 นายสุเทพ สุขป้อม คณะวทิยาศาสตร์ 

65 นางสาวณาตยา มาเมืองกล บัณฑติวิทยาลัย 

66 นางสาวรุ่งฤดี นาหัวนิน บัณฑติวิทยาลัย 

67 นางสาวฉวีวรรณ รอดพล บัณฑติวิทยาลัย 

68 นางสาวทิพย์วรินทร ดุสิตาศริิสกุล วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

69 นางสาวมัทนพัชร แพรเจรญิ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

70 นางสมลักษณ์ วัฒนสารสมบูรณ์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

71 นางมันทนา พันธุ์รัตน์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

72 นางสาวอรอนงค์ บุญกิจเจริญ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

73 นางปาริชาติ ส าเภาเงนิ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

74 นางนฤมล ร่วมจิตร วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

75 นางสาวมลฤดี เพชรบูรณิน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

76 นางสาวณัฐนรี ปรักมาตร์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

77 นางสาวสุมาลี ไสรัตน ์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

78 นางสาวกตัญญู กองหาญ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

79 นายสุเนตร แคนคง วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

80 นายจักกพันธุ์ ชื่นบาน วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

81 นางสาววารุณี กุจะพันธ์ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 

82 นายพิสฐิ ปู่โตไทยะ วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือก 
 

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

83 นายวิจิตร จารุโณประถัมภ์ ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

84 นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธิ์ ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

85 นายเอกชัย คงเพ็ง ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

86 นายวริทธิ์นันท์ น้อยเอี่ยม ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

87 นางสาวสุภาพร วงษ์พวง ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

88 นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม ศูนย์การศกึษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท 

89 นายพิทยา เรืองเดช กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

90 นายบุญชัย ลาภศรีสวัสดิ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

91 นายสุรพล พานชิชัย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

92 นายค านวณ วาสนาเป็นสุข กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

93 นางสาวอนงค์ทิพย์ โตวานิชกุล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

94 นางสาวเพ็ญศิริ วงศไ์ชยา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

95 นางสายพิณ คล้ามอ่ า กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

96 นายสมควร คล้ามอ่ า กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

97 นายชูชีพ วัฒนธัญญกรรม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

98 นายประสิทธิ   จติตรุง่เรอืง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

99 นายสมจิตร การะพาษ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

100 นายนะคร ชุ่มเย็น กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

101 นายมนต์ชัย แย้มสนิ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

102 นายสมะแอ มัสตูล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

103 นายสรายุทธ โต้ตุ้ม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

104 นายปรีชา อมรสันต์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

105 นางสุกัญญา ทรายเพชร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

106 นางสาวลัดดาวัลย์ คิดประโคน กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

107 นางเสาวรีย์ วงษ์พนัส กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

108 นายไพทูล มันดินแดง กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

109 นายประเสริฐ พันธุ์รัตน์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

110 นางสาวดนิตา แสงสาคร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

111 นางสาวภัทราพร นิกรติณชาติ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

112 นายอภิชาติ ถาวรณา กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

113 นายสนชัย ทับไทร กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

114 นางสาวศิริรัตน์ ตรภีุมมารักษ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
 

 

 



 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

115 นางสาวรัตนา ท้าวศิริ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

116 นายสุภาพ ภาคาเขตร์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

117 นายสิทธิสารท เฉียบแหลม กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

118 นายนิวัฒน์ สนสกล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

119 นายวิโรจน์ เหงาวันพลบ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

120 นางสาวมาริสา มัสตูล กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

121 นางสาวจารุดา สีสังข์ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

122 นางสาววาสนา ลักขะนัติ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

123 นางสาวนิสา รัชตะนาวิน กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี 

124 นางสาวปิ่นทอง บริสุทธิ ์ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

125 นางอารมณ์ ภูพ่งศอ์นันต์ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

126 นางสาวจารุวรินทร์ พาทีสุนทรศิริ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

127 นางสาวยุภาลัย เตียงนลิ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

128 นางสาวสมพร รุ่งฤทธิ์ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

129 นางสาวขจรจติร ธ ารงวศิว กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

130 นางสาวบุษบา ผลาผล กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

131 นางภัททิยา พานชิเจริญ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

132 นางสาวอนุสรา ขันเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

133 นางสาวรัชนีวรรณ สินเปียง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

134 นางสาวจันทร์เพ็ญ วงศเ์สนา กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

135 นางสาวทิชากร จอนสูงเนิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

136 นายศุภจักร ช่างโคกสูง กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

137 นายพฤนทพงศ์ บุญคมรัตน์ กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

138 นายสมพงษ์ มะสะสม กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

139 นายสัมฤทธิ์ เหมอืนประโคน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

140 นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

141 นางกาญจนี คมสัน กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

142 นางสาวกรรยา รินสอน กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

143 นายณัฐฐกิตติ์ เอี่ยมเจริญ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

144 ว่าที่ รต.จตุพร บุญยัง กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

145 นางสาวกรชวัล ดีพลงาม กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

146 นางสาวกุลนิดา บุตรรักษ์ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 

147 นางสาววรรดี นพรัตน์ กองบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

148 นางสาวธัญญาลักษณ์ ลิ่มพันธ์ กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี 

149 นางสาวพัชรินทร์ กุลเป็ง กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี 

150 นายภานุรุจ ทันสุทธิ์  กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี 

151 นางประเทือง จันทมาลา กองพัฒนานักศกึษา ส านักงานอธิการบดี 

152 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนดวง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

153 นางสาวสมศรี ถิ่นแสง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

154 ว่าที่ รต.หญิงสุนทรี รักซ้อน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

155 นางสาวธิภารัฐ วันตา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

156 นางสาวมาริษา พรมจันทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

157 นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

158 นางสาววรรณดี ดอกแก้ว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

159 นางสาวปริฉัตร ประโหมด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

160 นางสาวจินตนา ทาธง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

161 นางสาวรภติพร เสตะปุระ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

162 นายธีรพร พงษ์พุฒ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

163 นายจักรกฤษณ์ แก้วไพฑูรย์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

164 นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

165 นายสุรสินธุ์ วัฒนจรยิา ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

166 นางสาวสุมาลี ถวายสินธุ์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

167 นางสาวศุภวาร แย้มประยูร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

168 นางสาวปราณี จติรเย็น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

169 นางสาวส าราญ เจริญสุขเช้า ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

170 นางสาวศิริพร จันทร ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

171 นายฑิตะชัช มนตรกีุล ณ อยุธยา ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

172 นายศุกร์โกสินทร์ เอี่ยมพลอยศรี ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

173 นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทอง ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

174 นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

175 นางสาวศศิรัศมิ์ เพชรเกลี ยง ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

176 นางสาวชุลกีร หงษ์สบิแปด ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 



ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 

177 นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

178 นางสุทธิดา เซ็นหลวง ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

179 นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

180 นางณัฐภษา ชุ่มเย็น ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

181 นายชวินทร์ หลานดินทองดี ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

182 นางสาวอมรรัตน์ เรืองสุทธิ์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

183 นางสาวเจตปรียา เจริญสุวรรณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

184 นางสาวรัตนา เกล็ดพรม ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

185 นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินจิ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

186 นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล สถาบันวิจัยและพัฒนา 

187 นายวิมล มิระสิงห์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

188 นายวิศรุต พิพิธกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา 

189 นางสาววัทนพร รอดแสวง สถาบันวิจัยและพัฒนา 

190 นางสาววิลาวัลย์ ม่วงเสน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

191 นางสาวยวงทอง มากเอียด สถาบันวิจัยและพัฒนา 

192 นายพงศกร สุคนธปฎิมา ส านักงานหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

193 นางสาวมนสา ก ากับกิจ ศูนย์ภาษา 

194 นางสาวแพรตะวัน นิธิอัครนันท์ ศูนย์ภาษา 

195 นางสาวจิรภา จันทรดี สระว่ายน  า 

196 นางสาวอรัญญา สายศักดา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

197 นางอุบล เงาศรี ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

198 นางสาวิตรี นราประสิทธิ์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปาร์ค) 

199 นายวิทพงศ์ แก้วแดง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

200 นายวีรยุทธ ประทุมรัตน์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

201 นายมานะ เภากลาง ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

202 นางนฤมล นามสิมมนา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

203 นายธวัชชัย บุญจุฬา ศูนย์ฝึกประสบการณ์วชิาชีพ (รร.จันทรเกษมปารค์) 

204 นายฐิตวิัชร์ สุวรรณปักขิณ งานวิเทศสัมพันธ์ 

205 นายวสุชา ทัศนยีพันธุ์ งานวิเทศสัมพันธ์ 

206 นางสาวเปมิกา พิทัทภรณ ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหะกิจ (UBI) 

 

 


