
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง  กําหนดวันเลือกตัง้สภาคณาจารยและขาราชการ 
..................................................................................... 

 

ตามประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ เรื่อง เลื่อนการเลือกตั้งสภา
คณาจารยและขาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2564 ซึ่งไดประกาศเลื่อนการเลือกตั้งออกไป
จนกวาสถานการณจะดีขึ้น และขณะนี้สถานการณของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เบาบางลงตามที่ภาครัฐไดมีการปรับมาตรการการควบคุมแบบบูรณาการสําหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขมงวด เพื่อใหสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเพ่ิมขึ้น 

 

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจความในมาตรา 18(2) และมาตรา 23  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ประกอบกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ.2551 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1157/2564 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
เลือกตั้ง สภาคณาจารยและขาราชการ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 จึงออกประกาศกําหนดวันเลือกตั้ง          
สภาคณาจารยและขาราชการ ดังนี้  

 
1. การดําเนินการเลือกตั้ง 

    การออกเสียงเลือกตั้งใหใชวิธีการลงคะแนนลับ โดยใหคณาจารยประจําและขาราชการ    
ออกเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564         
ตั้งแต เวลา 09.00 น. – 15.30 น. ณ ลานทางเดินอาคาร 6 (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
 
  2. การนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะนับคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานและกรรมการสภาคณาจารย
และขาราชการ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 โดยเปดเผยและทันทีเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนน ณ ลานทางเดิน
อาคาร 6 (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร            
และถายทอดสดการนับคะแนนเสียงเลือกตั้งผานเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.dru.ac.th  
 
  3. การประกาศผลการเลือกตั้ง 
    คณะกรรมการเลือกตั้งฯ จะเสนอมหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการ
สภาคณาจารยและขาราชการ ในวันที ่15 ตุลาคม 2564 
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  ทั้งนี้ ขอใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการปฏิบัติตนตามมาตรการดําเนินการ
เลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการที่คณะกรรมการเลือกตั้งฯ ประกาศ ภายใตการปองกันและควบคุม
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยางเครงครัดดวย เพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยตอสุขภาวะของบุคลากรทุกคน 
 
   จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
          ประกาศ  ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 
 

                                                                           
                                                  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ  เวชวิทยาขลัง) 
                                                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการ 

  เร่ือง มาตรการดําเนินการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการ 
ภายใตการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

------------------------------------------ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เร่ือง กําหนดวันเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการ

ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงกําหนดใหดําเนินการเลือกต้ังในวันอังคารท่ี 12 ตุลาคม 2564       
ณ ลานทางเดินอาคาร 6 (สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร น้ัน 
 

ฉะน้ัน เพ่ือใหการดําเนินการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปตามมาตรการปองกันตาง  ๆ
ของภาครัฐและมหาวิทยาลัย คณะกรรมการเลือกต้ังฯ จึงใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการเลือกต้ังสภา
คณาจารยและขาราชการเร่ือง มาตรการดําเนินการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการภายใตการปองกัน
และควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันท่ี 9 
สิงหาคม พ.ศ.2564 และขอใหปฏิบัติตามมาตราการในการดําเนินการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการ
เพ่ือปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคติดเช้ือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับน้ีแทน ดังน้ี 

 

1. การปฏิบัติตนเพื่อใชสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ดังนี้ 
 1) วัดไขและลางมือดวยแอลกอฮอลกอนเขาหนวยเลือกต้ัง 
 2) สวมหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีอยูในหนวยเลือกต้ัง 
 3) เวนระยะหางระหวางบุคคลใหเปนตามเกณฑมาตรฐาน 
 4) นําปากกาสวนบุคคลมาใชลงคะแนนเสียงเลือกต้ังเพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผัสรวม 
 5) จํากัดจํานวนผูเขาใชสิทธิในหนวยเลือกต้ัง ไมเกินคร้ังละ 25 คน โดยคณะกรรมการฯ     

จะจัดลําดับเขาใชสิทธิกอนหลังตามลําดับท่ีลงทะเบียน 
 6) ออกจากหนวยเลือกต้ังหรือบริเวณโดยรอบทันทีเม่ือลงคะแนนเสียงเสร็จส้ินเพ่ือลดความ     

แอดอัดตามเสนทางท่ีคณะกรรมการเลือกต้ังฯ กําหนดไว 
 

2. จุดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง คณะกรรมการเลือกตั้งฯ กําหนดจุดลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  
เปนสองจุด ดังนี้ 

 1) จุดท่ี 1 สําหรับคณาจารยประจํา บริเวณลานทางเดินอาคาร 6 ฝงอาคาร 1 
 2) จุดท่ี 2 สําหรับขาราชการ บริเวณลานทางเดินอาคาร 6 ฝงอาคาร 2 

 

  ท้ังน้ี คณะกรรมการเลือกต้ังฯ ขอความรวมมือผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย   

ทุกทานปฏิบัติตนตามมาตรการอยางเครงครัดดวย เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยตอสุขภาวะของบุคลากรทุกคน 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

                              (อาจารยเอกรัตน  สุขะสุคนธ) 
                                             ประธานกรรมการ 
                                              คณะกรรมการเลือกต้ังสภาคณาจารยและขาราชการ 



 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ 
..................................................... 

 

  ดวยสถานการณของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รุนแรงในชวงกอน 
มหาวิทยาลัยจึงประกาศเลื่อนการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการจากชวงเวลาเดิมที่กําหนดมาเปนเวลา
ระยะหนึ่ง จึงสงผลใหผูมีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการพนสภาพการเปนคณาจารยประจํา      
และขาราชการของมหาวิทยาลัย 

 

ฉะนั้น เพื่อใหการดําเนินการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการเปนไปดวยความเรียบรอย
อาศัยอํานาจตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2551 และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ 1157/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง การเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน    
พ.ศ.2564 จึงใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ2564 และใหใชรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารยและ
ขาราชการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศนี้แทน ดังนี้ 

 

บัญชหีมายเลข 1  รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ 
   กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ จากคณาจารยประจํา 
 

บัญชีหมายเลข 2 รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ
กรรมการสภาสภาคณาจารยและขาราชการ จากขาราชการ 

 

   ทั้งนี้ คณาจารยประจําและขาราชการของมหาวิทยาลัยทุกทานสามารถตรวจสอบรายชื่อและ
ลําดับผูมีสิทธิเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการผานระบบออนไลนเว็บไซตมหาวิทยาลัย www.dru.ac.th               
ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เปนตนไป 
 

จึงขอประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 
 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 

 

                                                                                                            

                        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวลักษณ  เวชวทิยาขลัง) 
                                                            อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 



บัญชีหมายเลข 1

ลําดับ นามสกุล ตําแหนง ประเภทบุคลากร

คณะครุศาสตร

1 รศ.ดร.นงเยาว  อุทุมพร รองศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

2 อ.สุทธิชัย  ฉายเพชรากร อาจารย 3 ขาราชการ สายวิชาการ

3 รศ.ดร.ปนัดดา  ย้ิมสกุล รองศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

4 ผศ.ดร.นิธิภัทร  บาลศิริ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

5 ผศ.ดร.วินัยธร  วิชัยดิษฐ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

6 อ.ณัฐวัฒน  ฐิตวัฒนา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

7 อ.ดร.กริช  ภัทรภาคิน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

8 อ.สมชาย  ศรีรักษ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

9 อ.ดร.จีรภัทร  อาดนารี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

10 อ.ดร.นิภาภรณ  คําเจริญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

11 อ.ดร.ปรีชา  ธนะวิบูลย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

12 ผศ.ดร.ประพันธ  สหพัฒนา ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

13 อ.นันทสิรี  บูรณศักด์ิสถิตย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

14 ผศ.เกษมสันต  รุทธ์ิอมร ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

15 ผศ.วรรณนภา  โพธ์ิผลิ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

16 ผศ.ดร.วาสนา  สังขพุม ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

17 ผศ.สมิทธ์ิ  เจือจินดา ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

18 อ.ดร.ญาณีรัตน  ชวยโสม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

19 ผศ. วาท่ี ร.ต.สุชาติ  คุมสุทธ์ิ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

20 อ.อริสรา  จุลกิจวัฒน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

21 ผศ.ณรงคพล  เอ้ือไพจิตรกุล ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

22 ผศ.ณิชชา  ชํานิยนต ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

23 อ.ดร.ภัทราภรณ  ชอยหิรัญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

24 ผศ.วาสิณี  จิรสิริ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

25 อ.ขนิษฐา  แนนอุดร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

26 อ.สุธิดา  ชาญวารินทร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

27 อ.ชยาภา  ดารายน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

28 อ.ธีรนันท  ธีระธนากร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

29 อ.บุญดี  รุงเรืองมณีรัตน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

30 อ.ปญจลักษณ  ถวาย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

31 อ.วิมลวรรณ  ขอบเขต อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

32 อ.ดร.สุเทียม  เครือวัลย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

33 อ.เอกลักษณ  กนกากร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

34 อ.ดร.ปทมา  ย้ิมสกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

รายช่ือผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ
กรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ จากคณาจารยประจํา
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35 อ.ดร.อิทธิวัฒน  โตเจริญนิรัติศัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

36 อ.ธิติพงศ  วุฒิศาสตร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

37 อ.ปณฑมาศ  ผดุงชอบ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

38 อ.ณัฐธิดา  เขียวบานยาง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

39 อ.ดวงใจ  รุงเรือง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

40 ผศ.ณัฐนันท  ม่ันคง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

41 ผศ.ณัฐชนัญ  เสริมศรี ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

42 อ.นํ้าออย  สุขเสนา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

43 อ.ภัทรพล  พรหมมัญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

44 อ.จิระพงศ  ฉันทพจน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

45 อ.โชติรส  สุทธิประเสริฐ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

46 อ.วารุณี  นาวัลย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

47 อ.ปองรัก  รังษีวงศ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

48 อ.ทรงรัฏต  ชอุมดวง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

49 วาท่ีรอยตรีหญิงคัมภิรดา  คงพิมพ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

50 อ.วรรณพร  ศรีธรราษฎร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

51 อ.วิรุณภพ  รินทอง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

52 อ.สุภาวดี  พันวอ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

53 อ.ธัญญนรี  สืบสินสัจจวง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

54 อ.นิชาภา  จันทรหลา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

55 อ.สุพัฒน  ยุภา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

56 อ.สุภาธิณี  สุนะวัน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

57 อ.วัชรี  เหลาชัยพฤกษ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

58 อ.นันทิดา  ชวนพิศ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

59 อ.เกตุนรินทร  สังสีรัง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1 อ.นิศากร  เพ็ญสมบูรณ อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

2 ผศ.ดร.พัฒนา  ศรีสุรักษ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

3 รศ.ดร.ธญวรรณ  กาคํา รองศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

4 รศ.ดร.ทองเจือ  เขียดทอง รองศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

5 ผศ.อรนุช  รอยแกว ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

6 อ.องอาจ  มากสิน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

7 อ.ดร.วิชุดา  พรายยงค อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

8 อ.ศิลปชัย  ลีลิตธรรม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

9 อ.ศิริกุล  บัวแกว อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

10 ผศ.ดร.รสริน  ดิษฐบรรจง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

11 อ.ดร.พิมพงา  เพ็งนาเรนทร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

12 อ.กุลจิรพัส  บุษกลธนาวรัตน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

13 อ.ชมพูนุท  ถาวรวงศ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

14 ผศ.นพรัตน  ปญญาดิลกพงศ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

15 อ.ดร.วีรชัย  อําพรไพบูลย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

16 อ.เพ็ญพิสุทธ์ิ  ศิริ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

17 อ.ดร.ชัยมงคล  สุพรมอินทร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

18 อ.ณัฐกาญ  ธีรบวรกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

19 ผศ.ดร.เชษฐา  ทรัพยเย็น ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

20 อ.อามีนะฮ  เบ็ญสะอาด อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

21 ผศ.ดร.ไชยสิทธ์ิ  ชาญอาวุธ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

22 อ.ปณณธร  สมสรวย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

23 อ.พัณณภัสสร  ภัทธภาสิทธ์ิ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

24 อ.ยุทธศักด์ิ  ดีอราม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

25 อ.วัชรพล  ยงวณิชย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

26 อ.วิฆนาย  ดีสุวรรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

27 อ.อรรถชัย  วงศอุดมมงคล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

28 อ.ชาดา  บุนนาค อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

29 ผศ.ธนารัตน  อนุวัฒนปรีชา ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

30 อ.กฤติกา  ชูผล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

31 ผศ.ดร.วาริด  เจริญราษฎร ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

32 อ.ศรัณย  สรรพศิริ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

33 ผศ.ดร.วงศกร  เพ่ิมผล ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

34 อ.ดร.ชนิดา  จันทรงาม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
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35 อ.กัลยรัตน  กล่ินสุวรรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

36 อ.จิรดา  เอ้ือศิริวัฒนชัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

37 อ.ดร.ณัฐพร  เพ็ชรเรือง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

38 อ.ดร.พิมพวิภา  บุรวัฒน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

39 อ.วิรสา  โรจนวรพร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

40 อ.รุงรัตน  ธนบดีธาดา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

41 อ.ดร.สุนันทา  เกตุเหล็ก อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

42 อ.สรณา อนุสรณทรางกูร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

43 อ.แสนชัย ลิขิตธีรวุฒิ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

44 อ.สมเกียรติ  เกียรติกําจายขจร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

45 อ.นวพร  ธานีวัฒน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

46 ผศ.ดร.จันทนา  อินทฉิม ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

47 อ.ชาคริต  เกตุเรืองโรจน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

48 อ.อรนุช  สมคะเน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

49 อ.สุรียพร  สลับสี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

50 อ.วิลดา  ศรีทองกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

51 อ.พงษพัต  วัฒนพงศศิริ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน

52 อ.กมลชนก  ธรรมมิกะ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน

53 อ.จักรพันธ  พรมฉลวย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน

54 อ.อนุสรา  ศรีวิระ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสอน
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คณะวิทยาการจัดการ

1 ผศ.วัฒนชัย  ชูมาก ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

2 ผศ.ประภาพิทย  อินทรชัย ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

3 อ.ดร.เฉลิมชัย  ศุขไพบูลย อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

4 ผศ.วิเชียร  วงศสุนทรเลิศ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

5 อ.ดร.จริยา  รุกขพันธุ อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

6 อ.ชฎากาญจน  เจริญรบ อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

7 ผศ.ดร.ภัทรา  สุขะสุคนธ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

8 ผศ.ศศิธร  เทียมถนอม ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

9 รศ.ปดิวรัดา  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

10 ผศ.ดร.นพวรรณ  วิเศษสินธุ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

11 อ.ดร.พรทิพย  มโนดํารงสัตย อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

12 อ.กานตรวี วิโรจนวรรณ  วรรณปยะรัตน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

13 อ.ดร.นาถวุทธ์ิ  ปาลกะวงศ ณ อยุธยา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

14 อ.ชมพรรณ  รักษศรีทอง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

15 ผศ.ดร.นิรมล  บางพระ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

16 อ.จีรภา  ประยูรศักด์ิ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

17 ผศ.ดร.พัชราภา  เอ้ืออมรวนิช ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

18 ผศ.ดร.อารยา  เกียรติกอง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

19 ผศ.แอนนา  พายุพัด ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

20 ผศ.ธนพล  สมพลกรัง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

21 อ.ฎายิน  พรยุทธพงศ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

22 อ.บัณฑิตา  สุขเจริญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

23 ผศ.กมลศักด์ิ  วงศศรีแกว ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

24 ผศ.ดร.จิระพงค  เรืองกุน ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

25 ผศ.ดร.ธัชกร  วงษคําชัย ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

26 อ.นิชาภา  พิมพสุต อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

27 อ.ประทับใจ  อภิสิทธ์ิสุขสันติ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

28 อ.มงคล  เทียมถนอม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

29 อ.วรพจน  แสงอรามรุงโรจน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

30 อ.วสุธิดา  นักเกษม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

31 อ.อุษา  จูฑะสุวรรณศิริ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

32 อ.กมลทิพย  โตเมศน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

33 ผศ.นุชรา  แสวงสุข ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

34 อ.ปฐมพงษ  บําเริบ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

35 อ.ดร.พิมพชญา  ฟกเปยม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
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36 อ.ขนิษฐา  สวัสด์ิชัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

37 อ.อรวรรณ  ลีลาเกียรติวณิช อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

38 อ.กัลยานี  เล่ืองสุนทร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

39 อ.ประพัฒน  เขียวประภัสสร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

40 อ.ดร.ลลิตา  พวงมหา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

41 อ.กรวิทย  ตายกระทึก อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

42 อ.ธมนวรรณ  เฟองประยูร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

43 อ.ภูธร  กอดแกว อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

44 อ.สุชีลา  ศักด์ิเทวิน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

45 อ.ดร.สิทธิชัย  ฝรั่งทอง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

46 อ.พูนลาภ  ประสงคเงิน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

47 ผศ.ดร.ณฐวัฒน  คณารักสมบัติ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

48 ผศ.ดร.ณพร  เจียมโฆสิต ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

49 อ.สุรศักด์ิ  ชัยชิตาทร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

50 อ.สุวรรณา  นาถนวผดุง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

51 อ.วรพงศ  โพลงอยู อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

52 อ.พัทธนันท  ม่ังมีไพศาลกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

53 ผศ.ธัชกร  ภัทรพันป ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

54 อ.สิรปกรณ  ใจแกว อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

55 อ.จริยา  ตันติวราชัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

56 อ.เบญริสา  ตันเจริญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

57 อ.จุฑามาศ  ศรีรัตนา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

58 อ.บุญชู  สงวนความดี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

59 อ.อนุชิต  จันทรโรทัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

60 อ.ดร.ธัญพร  ศรีดอกไม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

61 อ.พิสิษฐ  ศรีอพิชัย อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

62 อ.วสุรัตน  ดวงสุวรรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

63 อ.พิชาพัทธ  งามสิน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

64 อ.สุวรรณา  รุจิโมระ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 อ.ดร.นวลระหง  เทพวิวัฒนจิต อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

2 ผศ.ดวงดี  วิเชียรโหตุ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

3 ผศ.ดร.หฤทภัค  อภิรัตน ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

4 ผศ.ดร.กิตติ  กอบัวแกว ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

5 อ.ชาลี  อินทรชัย อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

6 ผศ.ดร.ศรีสวคนธ  แดงสอาด ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

7 อ.เอกรัตน  สุขะสุคนธ อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

8 อ.ณัฐคมณ  ไพศาลวัสยศ อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

9 อ.วิชัย  สีแกว อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

10 ผศ.ดร.ศตรัตน  ทิพยผอง ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

11 ผศ.วิวัฒน  จูวราหะวงศ ผูชวยศาสตราจารย ขาราชการ สายวิชาการ

12 อ.ดร.จุฑามาส  ศิริอังกูรวาณิช อาจารย ขาราชการ สายวิชาการ

13 ผศ.ดร.ธิติมา  เกตุแกว ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

14 อ.วรรณพร  จิตรสังวรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

15 ผศ.สถาพร  จํารัสเลิศลักษณ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

16 ผศ.ดร.สุชาติ  หัตถสุวรรณ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

17 อ.ดร.ไกรรัช  เทศมี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

18 อ.เสาวนีย  ปรัชญาเกรียงไกร อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

19 อ.บุษกร  สุทธิประภา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

20 อ.ดร.รัตนนุช  จันทรเพ็ญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

21 ผศ.จันวิภา  สุปะก่ิง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

22 ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ  ภูสมมา ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

23 อ.สุปราณี  หอมา อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

24 ผศ.กิติยา  โตะทอง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

25 อ.ณภัทรกฤต  จันทวงศ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

26 อ.วรวิทย  ลีลาวรรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

27 อ.ศศิอาภา  บุญคง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

28 ผศ.พิสุทธ์ิพงศ  คงรุงโชค  ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

29 อ.วงจันทร  นุนคง อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

30 อ.ประยุทธ  นิสภกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

31 อ.เอกรินทร  ต้ังนิธิบุญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

32 อ.พรทิพย  ธนรติกุล อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

33 อ.รัชนัย  ไขแกว อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

34 อ.เมธาวี  อุตตสุรดี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

35 อ.อมรรัตน  ชัยกฤษฎาการ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
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36 อ.ขายทอง  ชุนหสุวรรณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

37 อ.ลักษณา  รมยะสมิต อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

38 ผศ.พันทิพย  คูอมรพัฒนะ ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

39 อ.ภูกิจ  คงเปยม อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

40 อ.ชาญฉจิต  วรรณนุรักษ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

41 ผศ.ดร.เกรียง  กิจบํารุงรัตน ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

42 อ.ดร.วิชชุดา  ประสาทแกว อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

43 อ.ธนากร  เมียงอารมณ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

44 อ.ดร.อัครกิตต์ิ  ไชยธนกุลวัฒน อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

45 ผศ.ดร.ณัฐที  ถึงสุข ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

46 ผศ.ธวัชชัย  สอนสนาม ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

47 ผศ.วาท่ี ร.ต.ดร.ธเนศ  เกตุทอง ผูชวยศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

48 อ.วาท่ี ร.ต.ธีรวุฒิ  แสวงบุญ อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

49 อ.ณัฐกฤช  อัสนี อาจารย พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
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คณะครุศาสตร 

1 นางสาวดุษฎี  พงษทรัพย นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาวเมธปยา  พานทอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวมลรดา  บูรณเจริญ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวกรกมล  สวางจิตต นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นายรณเกติ  ชินตานนท นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาวละมัย  พันธุระ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นายวรวัชร  เพชรคง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นายชาญศิลป  หอกกิ่ง นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นางธันยมัย  ถาวรวิชัยพัชญ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นางสาววัชรี  ลัภยบุญ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

1 นางสาวจิตติมา  สรวยโภค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายมานิตย  กุศลคุม เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวอลิสา  อรุณธนหิรัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวกรรณิการ  แกวงาม นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางวันดี  แสงขาว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

1 นางสาวมธุรดา  ดวงจันทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาวนุชญาดา  แซต้ัง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวอรวี  การีกล่ิน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นายอัครเดช  เตโช นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางสาวเจนจิรา  เช้ือประดิษฐ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาวศิริพร  กล่ินคําหอม นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นายจิตรภานุ  ศรีวิเชียร นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางสาวอโนชา  ทัศนกุล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 นางสาวอิสรีย  ขันทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาววันดี  ศรีสําอางค เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาววรรณวิสาข สุกปล่ัง นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นายจักรพงศ  วงษสาริกิจ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางสาวศรุดา  มูลสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาวปราณี  แซเจ็ง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นายภีมพัฒน  พลอยวิลัย นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางสาวสวีนา  ศรีแสง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

กรรมการสภาสภาคณาจารยและขาราชการ จากขาราชการ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ
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กรรมการสภาสภาคณาจารยและขาราชการ จากขาราชการ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

สํานักงานอธิการบดี

1 นายจิรายุ  พลับสวาท ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

กลุมตรวจสอบภายใน 

1 นางสาวสมบูรณ  ขวางกระโทก นักตรวจสอบภายใน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาวสุวรรณา  ศิลลา นักตรวจสอบภายใน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

กลุมงานกฎหมายและวินัย

1 นางสาวเอื้อมพร  บอทอง นิติกร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายนที  อยูสําราญ นิติกร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

กองนโยบายและแผน

1 นางบุษบา  กอศรีสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายปรีชา  เครือโสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวพชรวรรณ  หนูบานยาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นายอรรณพ  แกวมะโน นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 ดร.เนตรรุง  อยูเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นายพิเชษฐพงษ  ทองจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นางสาวธัญรัศม  ทองใส นักวิเคราะหนโยบายและแผน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นายสมโชค  ฤทธ์ิจํารูญ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นางสาวสุภาวิมล  กือเย็น นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 ดร.ภัสสธีมา  มาสิริธนาธิป นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

11 นายกฤษฎา  มาประเสริฐ นักวิเทศสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

12 นางสาวอุทุมภรณ  ฟกเย็น เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

13 นายอภิวัฒน  ปทถาพงษ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

14 นายสุริยา  ภูศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

15 นายรัชศักด์ิ  เลิศไตรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานราชการ 

กองพัฒนาระบบบริหาร

1 นายพีรณัฐ  ธิบดี บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาวจินดารัตน  จันทรรุงทวีกุล บุคลากร ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวกัญญารัตน  จอมทัน บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวภัทรภร  ประดิษฐศร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางสาวศรัญญา  รอยมาลี บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาวกมลวรรณ  ทองฤทธ์ิ บุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นางสาวอิสรีย  กิตติชวาลสิทธ์ิ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ 
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กรรมการสภาสภาคณาจารยและขาราชการ จากขาราชการ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

กองคลังและพัสดุ

1 นางพวงเพ็ชร ศรีเย็น นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสมพิศ แตรุงเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสุลัดดา ทรงสมทรัพย นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางน่ิมนุช  เพ็งพุฒ ผูปฏิบัติงานพัสดุ ชํานาญงาน ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางสาวนงนุช  สิริวนาสรรค นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาวพรภัสสร  รุงสิริเดชา นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นางสาวฐิติพร  ทิมประเทือง นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางสาววรรัตน  กอยสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นายนพดล  เท่ียงภาษา นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นางสาวอรอุมา  ชัชวาลชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

11 นางสาวอัจฉรา  พรหมสาขา ณ สกลนคร นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

12 นายปณณวิชญ  นิธิศอรุณพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

13 นางสาวพิมพพิชชา  ทองคําพันธุกุล นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

14 นางนภัทร  รัตติกรพรสกุล นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

15 นายยุวพล วองพิทูรมานะชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานราชการ 

16 นางสาวอุภาภรณ เกษะประกร นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ 

กองพัฒนานักศึกษา

1 นายคณาธิป  สัมมาทัต นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาวปราณี  หวังสกุลโชค นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นายจตุพร  เดชจร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวปยพัทธ  สุขปน นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางสาวเสาวลักษณ  แสงแกว นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นายวันชัย  ภัทรกุลปกรณ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

กองกลาง

1 นางอาภรณ  เจริญศรีธีรกุล ผูอํานวยการกองกลาง ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางริษา  สุมประเสริฐ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวภรภัทร  ทองอินทร เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวปยะวรรณ  ศรีภคนานนท เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นายสราวุธ  วาสนาสุขสันต นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นายสุรพงษ  แจมนิยม สถาปนิก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นายวสวัต  มณีออน สถาปนิก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางสาวประพิมพรรณ  ศิริเล้ียง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นางสาวศิริอร  โพธ์ิโต เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นางสาววิภาวี  แซอึ๊ง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

11 นายกิตติศักด์ิ  ลําปะละ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

12 นางสาววิลาวัณย  ทัศนัย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

13 นางสาวอภิญญา  จอมทัน นักประชาสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

14 นายนิรุธ  กล่ันเกษร นักประชาสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ขอมูล ณ วันท่ี 5 ตุลาคม ม 2564



บัญชีหมายเลข 2

ลําดับ นามสกุล ตําแหนง ประเภทบุคลากร

กรรมการสภาสภาคณาจารยและขาราชการ จากขาราชการ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

กองกลาง (ตอ)

15 นางสาวเพ็ญนภา  ชยะสุนทร นักประชาสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

16 นายกิตติพงศ  งามจริง นักวิชาการชางศิลป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

17 นางสาวแอนนา  เกตุไพฑูรย นักประชาสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

18 นายธัชเศรษฐ  ธเนศถิระโรจน ชางฝมือท่ัวไป พนักงานราชการ 

19 นายธีรยุทธ  กางทอง ชางฝมือท่ัวไป พนักงานราชการ 

ศูนยบมเพาะวิสาหกิจและสหกิจศึกษา

1 นายธารา  ทวีโภค นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายณัฐไชย  เพ่ิมเติม นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาววรรณฤดี  วิบูลยเวช เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1 นางสาวธนวรรณ  ม่ันอวม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายฌิรพัฒน  ภูทอง วิศวกร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวกิติชา  ธรณชยะ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 วาท่ี ร.ต.ณัฐวุฒิ  สิทธิเสรีกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นายธีรยุทธ  ซ่ือสัตย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางวิลัยพร  พิเดช เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นางสาวเสาวรส  สัทธาพงศ บรรณารักษ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางสาวจิตโสภา  ทับบรรจง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นางสาวเขมจิรา  อุทธศรี บรรณารักษ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นางสาวศุภวรรณ  สายวัฒน บรรณารักษ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

11 นางสาวจันทิมา  คุมครอง นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

12 วาท่ี ร.ต.ทศพล  เจริญพรดีงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

13 นายเสกศักด์ิ  ศรีสดใส นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

14 นายศิริชัย  สุรงคเลิศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

15 นางสาวนพวรรณ  บุญตวง นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

16 นางทิตยาพร  กิจรัตนะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

17 นายรพินทร ตันประเสริฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานราชการ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1 นางรัชนีย  กล่ินดีปลี นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

2 นางสาวศรีรัตน กนิษฐนาคะ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวขวัญพัฒน  เจือจันทร นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 ดร.โสธิตภา  เมืองศิริ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นายธีรพล  ถนอมชาติ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาวกัลยกฤต  จินดา นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นางธัญทิพย  ศรีสวัสด์ินุภาพ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางประพิมพ  เขียวอุไร นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นายธิติพงศ  กิจรัตนะกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นางสาวสุทธิวรรณ  วงศทองดี นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

11 นายเขมณัฏฐ  ธนธรเทียนสิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

12 นางสาวศรีฐิตารีย  ศรีวิชัย นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
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13 นางสาวศันสนีย  วิชัยดิษฐ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

14 นางสาวฐานิตารัชต  เอี่ยมธนะมาศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

15 นายกัณฒิณัณท  ทองศศิณัฎฐ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1 ดร.พรศิริ กองนวล นักวิจัย ชํานาญการพิเศษ ขาราชการ สายสนับสนุนวิชาการ

2 ดร.วีรชัย  คําธร นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นายธุวพล  คงนอย นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวสุชาดา  ธโนภานุวัฒน นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นายรวี  แยมสรวล นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นางสาววาศิณี  สุวรรณระวี เจาหนาท่ีวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นายบุญชัย  เอื้ออรุณกิจ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นางสาวธมลวรรณ  โกมลเมศ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 วาท่ี ร.ต.จิรโรจน  ธรรมสโรช นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นายปรัชญา  เหลือเจริญ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

1 นายมงคล  พรสิริภักดี นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 ดร.จิราภรณ  กาญจนสุพรรณ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นายเมธา  แสงเดือนฉาย นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

1 นายทนงศักด์ิ  เคลาละมอม บรรณารักษ ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายสุรศักด์ิ  เอี่ยมสุวรรณ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นางสาวชนิดาภา  โชติเอี่ยม นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวชัชนีวรรณ  วังนาค นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

5 นางศราวรรณ  ขําคา เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

6 นายพรเทพ  เจริญศุข นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

7 นายภูดิศ  ทํานาเมือง นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

8 นายอนุพงษ  พัศดุ นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

9 นางสาวสายรุง  แสวงลาภ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

10 นางสาวจริยา  แดงมณี เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

11 นางสาวลัดดาวรรณ  สุวรรณเวก นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

12 นางสาวศิริพร  หนูเทพย นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

13 นางสาวอุษา  สังวาลย บรรณารักษ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

14 นางสาวพิชชากรณ  สุดสอาด นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

15 นางยุพารัตน  พัศดุ นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

16 นางสาววราพรรณ  ทองตะนุนาม นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

17 นายวิเชียร  แซเจีย นักวิชาการพัสดุ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

18 นายสรรพศาสตร  สังขนอย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

19 นายณัฐวัฒน  ทวีวัฒนสาริกา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

20 นายธรรมรัตน  ทับทิมทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

21 นายปรัชญ  ปานทับ นักประชาสัมพันธ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
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ลําดับ นามสกุล ตําแหนง ประเภทบุคลากร

กรรมการสภาสภาคณาจารยและขาราชการ จากขาราชการ
รายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งประธานสภาคณาจารยและขาราชการ และ

22 นางสาวลาวัลย  พิมพกรรณ บรรณารักษ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

23 นายวีระชัย  ลาภมาก เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

24 นายพรเทพ  เจริญกิจ (ชวย สป.) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

25 นางสาวพัชรินทร  แกวไทรเลิศ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

26 นางสาวกมลทิพย  ศรแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

27 นางสาวนริสรา  โชติประเดิม นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

28 นางสาวชัชฎาภรณ อยูสบาย เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานราชการ 

29 นายยศสุนทร  ทรงประเสริฐชัย นักวิชาการเงินและบัญชี พนักงานราชการ 

30 นางสาวเพชรรัตน สายนําพามีลาภ นักวิชาการศึกษา พนักงานราชการ 

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

1 นางสาวดวงฤทัย  สังขแกว เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

2 นายธนา  อุดรพิมพ นักวิชาการคอมพิวเตอร พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

3 นายวิกมล  ดําดวงโรม นักวิชาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

4 นางสาวสุมณี  เผือกผอง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ
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