
 

ใบรายชื่อการจัดคู่พกั  
ไปราชการโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่  14-16  พฤษภาคม  2559 

ณ จังหวดัหนองคาย สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และจังหวัดอดุรธานี 

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

 

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

1 รศ.สุมาล ี ไชยศุภรากุล อธิการบด ี ส านักงานอธิการบด ี พักเดี่ยว 

2 ผศ.ธมาภรณ์ พูมพิจ รองคณบดีฝ่ายบรหิาร คณะมนุษยศาสตร์ฯ พักเดี่ยว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี และเลขานุการ 



 

ใบรายชื่อการจัดคู่พกั  
ไปราชการโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานส าหรับบุคลากรมหาวทิยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันที่  13-16  พฤษภาคม  2559 

ณ จังหวดัหนองคาย สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และจังหวัดอดุรธานี 

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

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

1 
นายกอ่กุล กีฬาพัฒน ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

นายโสภณ จงใจ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

2 
นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

นายวรวุฒ ิ ภักดบุีรุษ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

3 
นางสาวอลิสา ประมวลเจรญิกิจ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

นางสาวโอปอ กลับสกุล อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

4 
นางสาวปุณณภา เบญจเสวี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  

นางสาวนันทิยา รองพล นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

5 
นางปรางค์มณ ี เดชคุ้ม อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

นางสาวอภิสรา แท่นแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ  

6 
นายโสฬส มหาวรีะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ  

นายสุเทพ สุขป้อม พนักงานสถานที ่ คณะวิทยาศาสตร์  

7 

นางสาวรสชณ ี ศรีสวาท นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

นางธัญยรัตน์ พณชิธนบูรณ์ ช่างเทคนิค คณะวิทยาการจัดการ  

นางสาวสุรภา ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

8 

นางสาวภคพร หอมนาน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นายสาวกุลนาถ ชนิโคตร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นางสาวลักขณา แสงแดง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

9 
นายเศรษฐวรรษ พัฒน์สุวรรณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นายธีรพงศ์ ไชยมังคละ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

10 
นางปิยจิตร สังข์พานิช อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นางลักษณา ยาน  าทอง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

11 
นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นางสาวรววิรรณ กุลแก้ว นักวิชาการพัสด ุ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

12 
นางสาวกาญจนา เทพธานี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นางสาวกมลลักษณ ์ สิงห์ป้อง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

 

 

 

อธิการบดี และเลขานุการ 



 

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

13 
นายรัชกร ทองเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

Mr.Shawn R. Dishneau อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

14 
วา่ที่เรือตรีภิรมย์ ใจช ืน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นายแดน อุตรพงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

15 
นายปรีชา พทัิกษพ์ล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

นายวิฑูรย ์ นามแสง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

16 
นางพวงทอง วัฒนธัญญกรรม เจ้าหน้าที่ธุรการ คณะเกษตรฯ  

นายชูชพี วัฒนธัญญกรรม พนักงานขับรถ กองกลาง   

17 
นางสาวณิชนันท์ บุญมาก นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรฯ  

นางสาวพมิพธิ์ดา ธรรมแสง นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรฯ  

18 
นายประพันธ์ รักชาต ิ ช่างปรับซ่อมครุภัณฑ์ส านกังาน คณะศึกษาศาสตร์  

นางปนัดดา รักชาต ิ คนงาน คณะศึกษาศาสตร์  

19 
นายกฤษณ ์ จินนะกูล พนักงานโสตทัศนปูกรณ์ คณะศึกษาศาสตร์  

นายสมาน ถาวรณา เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์  

20 
นางสาวชโลธร เจรญิศลิป์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะศึกษาศาสตร์  

นางสาวพัชรินทร์ กุลเป็ง พนักงานธุรการ กองพัฒนานักศึกษา  

21 
ผศ.เฉลิมเกียรต ิ ดุลสัมพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

รศ.สุภาคย ์ ดุลสัมพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

22 
นายพรเทพ ชมชื่น อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

นายพฤทธ์ิเลิศ บุญเลิศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

23 
นางสาวศรีอุดร แซ่อึ ง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

นางสาวกนิษฐา ออ่นศริิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

24 
นางสาวสุกัญญา เจียมวรนันท์กุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

นางชญาน ี อ่ าประชา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

25 
นายพัทธดนย์ สุขพันธ์ุ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

นายกติติพล กสิภาร ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์  

26 
นางสาวทิพยว์รินทร ดุสติาศริิสุกล อาจารย์ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นางสาวมัทนพัชร แพรเจรญิ อาจารย์ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

27 
นางสมลักษณ ์ วัฒนสารสมบูรณ ์ อาจารย์ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นางสาวอรอนงค์ บุญกิจเจริญ นักวิชาการเงินและบญัช ี วทิยาลัยการแพทยฯ์  

28 
นางปารชิาติ ส าเภาเงิน เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นางนฤมล ร่วมจิตร นักวิชาการเงินและบญัช ี วทิยาลัยการแพทยฯ์  

 

 

 



ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

29 
นางสาวมลฤด ี เพชรบูรนนิ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นางสาวณัฐนรี ปรักมาตร์ ผู้ปฏิบัติการพยาบาล วทิยาลัยการแพทยฯ์  

30 
นางสาวสุมาล ี ไสรัตน์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นางสาวกตัญญ ู กองหาญ นักวิชาการพัสด ุ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

31 
นายสุเนตร แคนคง พนักงานธุรการ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นายจักกพันธ์ุ ชื่นบาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

32 
นางสาววารุณ ี กุจะพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ วทิยาลัยการแพทยฯ์  

นางสาวเพ็ญศิริ วงศ์ไชยา แม่บ้าน กองกลาง   

33 

นายวิจิตร จารุโณประภัมภ์ อาจารย์ ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

นายพงษ์พัฒน์ เสนหอม เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

34 

นายสัมพันธ์ รุ่งฤทธ์ิ หัวหน้าพนกังานธุรการ 4 ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

นายพิสฐิ ปู่โตไทยะ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

35 

นายเอกชัย คงเพ็ง นักประชาสัมพันธ์  ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

นายวริทธ์ินันท์ นอ้ยเอี่ยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

36 

นางสาวสุภาพร วงษ์พวง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศูนยก์ารศึกษา 

 มจษ.-ชัยนาท 

 

นางสาวอมรรัตน์ คล้ายสินธ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

37 
นายพิทยา เรืองเดช เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  

ช านาญการ 
กองกลาง   

นายบุญชัย ลาภศรีสวัสดิ์ สถาปนิก ช านาญการ กองกลาง   

38 
นายสุรพล พานชิชัย วิศวกรโยธา ช านาญการ กองกลาง   

นายค านวณ วาสนาเป็นสุข วิศวกรโยธา ช านาญการ กองกลาง   

39 
นางสาวอนงค์ทิพย ์ โตวานชิกุล สถาปนิก ช านาญการ กองกลาง   

นางสาวภาณุกา ศริิบ ารุงวงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

40 
นางสายพิณ คล้ามอ่ า เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

นายสมควร คล้ามอ่ า พนักงานธุรการ ส.3  กองกลาง   

41 
นายประสิทธิ   จิตตรุ่งเรือง คนงาน กองกลาง  

นายสมจิตร การะพาษ คนงาน กองกลาง   

42 
นายมนต์ชัย แยม้สนิ ช่างไฟฟา้ กองกลาง   

นายสมะแอ มัสตูล ช่างไฟฟา้ กองกลาง   

 



 

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

43 
นายสรายุทธ โตตุ้ม้ พนักงานทั่วไป กองกลาง   

นายปรีชา อมรสันต์ คนงาน กองกลาง   

44 
นางสุกัญญา ทรายเพชร เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง    

นางสาวลัดดาวัลย์ คิดประโคน พนักงานทั่วไป กองกลาง    

45 
นางเสาวรีย์ วงษ์พนัส เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง    

นางสาวธัญญาลกัษณ ์ ลิ่มพันธ์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา  

46 
นายไพทูล มันดินแดง พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง   

นางผกา มันดินแดง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  

47 
นายประเสริฐ พันธ์ุรัตน์ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง   

นางมันทนา พันธ์ุรัตน์ เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป วทิยาลัยการแพทยฯ์  

48 
นางสาวดนติา แสงสาคร เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

นางสาวภัทราพร นกิรติณชาติ นักประชาสัมพันธ ์ กองกลาง   

49 
นายอภชิาติ ถาวรณา เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

นายสนชัย ทับไทร เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

50 
นางสาวศิริรัตน์ ตรีภุมมารักษ ์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  กองกลาง   

นางสาวรัตนา ท้าวศิริ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

51 
นายนะคร ชุม่เย็น ช่างไฟฟา้ กองกลาง   

นายวิโรจน ์ เหงาวันพลบ พนักงานขับรถยนต ์ กองกลาง   

52 

นายบุญเกียรติ ชรีะภากร ผอ.กองพัฒนานักศกึษา รักษา

ราชการแทน ผู้อ านวยการ

ส านักงานอธิการบด ี

กองพัฒนานักศึกษา  

นายกานต์ ทรัพย์เสริมสุข นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 

รักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการกองบรหิารงาน

บุคคล 

กองบริหารงานบุคคล   

53 

นายภานุรุจ ทันสุทธ์ิ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  

นายธีรพล สบืศรี นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรและ

ชวีภาพ 

 

54 
นางสาวจารุดา สีสังข ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  

นางสาววาสนา ลักขะนัต ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  

55 
นางสาวนสิา รัชตะนาวิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  

นางสาวยุภาลัย เตยีงนิล พนักงานการเงินและบัญช ีส.3 กองคลัง  

 

 

 



 
ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

56 
นางสาวป่ินทอง บริสุทธ์ิ พนักงานการเงินและบัญชี ส3. กองคลัง   

นางอารมณ ์ ภูพ่งศ์อนันต ์ พนักงานการเงินและบัญชี ส3. กองคลัง  

57 
นางสาวสมพร รุ่งฤทธ์ิ พนักงานพัสด ุ กองคลัง   

นางสาวขจรจิตร ธ ารงวิศว นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง   

58 
นางสาวทิชากร จอนสูงเนนิ เจ้าหน้าที่พัสด ุ กองคลัง   

นางสาวบุษบา ผลาผล นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง   

59 
นางสาวอนุสรา ขันเงิน นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง    

นางภัททิยา พานชิเจรญิ นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง    

60 
นางสาวรัชณีวรรณ สินเปียง นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง   

นางสาวจันทร์เพ็ญ วงศ์เสนา นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง   

61 
นายศุภจักร ชา่งโคกสูง นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง   

นายพฤนทพงศ์ บุญคมรัตน์ นักวิชาการเงินและบญัช ี กองคลัง   

62 
นายสัมฤทธ์ิ เหมอืนประโคน เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองคลัง   

นายสมพงษ์ มะสะสม นักวิชาการพัสด ุ กองคลัง   

63 
นางกาญจน ี คมสัน บุคลกร กองบริหารงานบุคคล  

นางสาวกรรยา รินสอน บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

64 
นายณัฐฐกิตติ ์ เอี่ยมเจรญิ พนักงานธุรการ ส.3 กองบริหารงานบุคคล  

วา่ที่ รต.จตุพร บุญยัง นิติกร กองบริหารงานบุคคล  

65 
นางสาวกรชวัล ดีพลงาม พนักงานธุรการ กองบริหารงานบุคคล  

นางสาวกุลนดิา บุตรรักษ์ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

66 
นางสาวรัตนาภรณ ์ แสนดวง บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาวสมศรี ถิ่นแสง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ส านักวิทยบริการฯ  

67 
วา่ที่ รต.หญงิสุนทรี รักซ้อน ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาวธิภารัฐ วันตา ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ส านักวิทยบริการฯ  

68 
นางสาวมาริษา พรมจันทร์ บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย บรรณารักษ์ ส านักวิทยบริการฯ  

69 
นางสาววรรณด ี ดอกแก้ว ผู้ปฎิบัติงานห้องสมดุ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาวปริฉัตร ประโหมด พนักงานธุรการ ส านักวิทยบริการฯ  

70 
นางสาวจินตนา ทาธง ผู้ปฎิบัติงานห้องสมดุ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาวรภติพร เสตะปุระ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมดุ ส านักวิทยบริการฯ  

71 
นายธีรพร พงษ์พุฒ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักวิทยบริการฯ  

นายจักรกฤษณ ์ แก้วไพฑูรย ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ  

72 
นางกันยารัตน ์ ภาคาเขตร์ คนงาน ส านักวิทยบริการฯ  

นายสุภาพ ภาคาเขตร์ พนักงานขับรถยนต ์ ส านักงานอธิการบด ี  

 



 

 

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

73 
นายสุรสินธ์ุ วัฒนจรยิา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักวิทยบริการฯ  

นายสิทธิสารท เฉียบแหลม เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

74 
นางสาวสุมาล ี ถวายสนิธ์ุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาววรรด ี นพรัตน์ บุคลากร กองบริหารงานบุคคล  

75 
นางสาวศุภวาร แยม้ประยูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ  

นางสาวปราณ ี จิตรเย็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักวิทยบริการฯ  

76 

นางสาวส าราญ เจรญิสุขเชา้ รก. หัวหน้าส านกังาน

ผู้อ านวยการส านักศิลปะ 

และวัฒนธรรม 

ส านักศลิปะฯ  

นางสาวฉวีวรรณ รอดพล เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป บัณฑิตวทิยาลัย  

77 

นายฑิตะชัช มนตรีกุล ณ 

อยุธยา 

เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักศลิปะฯ  

นายศุกรโ์กสินธ์ เอี่ยมพลอยศรี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักศลิปะฯ  

78 
นางสาวศิริพร จันทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักศลิปะฯ  

นางสาวมาริสา มัสตูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและแผน  

79 

ผศ.สันทนา วจิิตรเนาวรัตน์ ผู้อ านวยการส านักประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

ผศ.เกษมศรี อัศวศรีพงศธ์ร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

80 

นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

นางสาวรุ่งรัตน์ ดวงสร้อยทาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

81 

นางสาวศศรัิศม์ิ เพชรเกลี ยง นักวิชาการศึกษา ส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

นางสาวชุลีกร หงสส์ิบแปด เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

82 

นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานสภา

มหาวิทยาลัยฯ 
ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

นางสุทธิดา เซ็นหลวง เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

ช านาญการ 
ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

83 

นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป  ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

นางสาวจารุวรินทร์ พาทีสุนทรศริิ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลัง    

 



 

 

ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

84 

นายชวนิทร์ หลานดนิทองดี เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

นายวิศรุต พพิธิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

85 

นางณัฐภษา ชุม่เย็น เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

นางสาวรัตนา เกล็ดพรม เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

 นางประเทือง จันทมาลา เจ้าหน้าที่อัดส าเนา กองพัฒนานักศึกษา  

86 

นางสาวอมรรัตน์ เรืองสุทธ์ิ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

นางสาวเจตปรียา เจรญิสุวรรณ เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป ส านักงานสภา

มหาวทิยาลัยฯ 

 

87 

นางสาวมณฑารัตน์ ชูพินิจ หัวหน้าส านักงานผูอ้ านวยการ

สถาบันวิจัยและพฒันา 
สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

รศ.วภิา ศุภจารีรักษ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ  

88 

นางสาวภัทรพร กิจชัยนุกูล เจ้าหน้าที่วิจัย สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

นางสาวยวงทอง มากเอียด เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

89 

นายวิมล มริะสิงห ์ นักวิจัย สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

นายนิวัฒน์ สนสกล เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป กองกลาง   

90 

นางสาววัทนพร รอดแสวง นักวิชาการศึกษา สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

นางสาววลิาวัลย์ มว่งเสน เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป สถาบันวจิัยและ

พัฒนา 

 

91 

นายพิสุทธ์ิ พวงนาค ผอ.ส านักงานหมวดวชิา

ศกึษาท่ัวไป 

ส านักงานหมวดวชิา

ศกึษาท่ัวไป 

 

นายพงศกร สุคนธปฎมิา นักวชิาการศึกษา ส านักงานหมวดวชิา

ศกึษาท่ัวไป 

 

 

 



ห้อง ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน หมายเหต ุ

92 

นางสาวประภาพร ภูริปัญญาคุณ รองผู้อ านวยการโรงเรียน

สาธติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

โรงเรียนสาธิต

มหาวทิยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม 

 

นางสาวอรุณรัตน์ คล้ายพงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ  

93 

นางสาวเปมกิา พพิัทภรณ ์ เจ้าหนา้ที่ประสานงานท่ัวไป ศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 

(UBI) 

 

นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ  

94 
นางสาวแพรตะวัน นธิิอัครนันท์ นักวชิาการศึกษา ศูนยภ์าษา  

นางสาวมนสา ก ากับกิจ นักวชิาการศึกษา ศูนยภ์าษา  

95 

นางสาวจิรภา จันทรด ี เจ้าหนา้ที่ธุรการ สระว่ายน  า  

นางอุบล เงาศรี พนักงานรับรอง โรงแรมจันทรเกษม

ปารค์ 

 

96 

นางสาวอรัญญา สายศักดา เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

นางสาวิตรี นราประสิทธ์ิ พนักงานรับรอง ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

นางนฤมล นามสมิมา พนักงานรับรอง ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

97 

นายวิทพงศ์ แก้วแดง พนักงานบริการ ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

นายวีรยุทธ ประทุมรัตน์ พนักงานทั่วไป ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

98 

นายมานะ เภากลาง พนักงานบริการ ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

นายธวัชชัย บุญจุฬา ชา่งไฟฟา้ ศูนยฝ์ึกประสบการณ์

วชิาชีพ (จันทรเกษม

ปารค์) 

 

99 
นายฐิติวัชร์ สุวรรณปักขิณ เจ้าหนา้ที่บริหารงานท่ัวไป งานวเิทศสัมพันธ์  

นายวสุชา ทัศนียพันธ์ุ เจ้าหนา้ที่วเิทศสัมพันธ์ งานวเิทศสัมพันธ์  

100 นางสาวณาตยา มาเมอืงกล นักวชิาการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย  

นางสาวรุ่งฤด ี นาหัวนิน  นักวชิาการศึกษา บัณฑิตวทิยาลัย  

คณะวิทยาการจัดการ 



 


