
 
    
 
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เรื่อง  การจัดท าบัญชีรายชื่อคณาจารย์ประจ า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ  เข้าสังกัด
คณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตามกฎกระทรวง  และรวมถึง

หน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
------------------------------------------ 

 

  ตามที่ คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าประกาศ
คณะกรรมการสรรหาสรรหามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  การรับการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และก าหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร            
ซึ่งในประกาศดังกล่าว ก าหนดให้คณาจารย์ประจ า ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ แจ้ง
ความประสงค์การเลือกสังกัดหน่วยงาน  โดยให้ด าเนินการในช่วงระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๔  นั้น 
บั ด นี้  ได้ ด า เนิ น ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ร ายชื่ อ ค ณ าจ ารย์ ป ระจ า  ข้ า ร าช ก าร  พ นั ก งาน ม ห าวิ ท ย าลั ย  
และพนักงานราชการ เข้าสังกัดคณะ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะตาม
กฎกระทรวง และรวมถึงหน่วยงานภายในตามประกาศของมหาวิทยาลัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามบัญชีรายชื่อฯ         
ที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
  

  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 
               

ประกาศ ณ วันที่ 14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

14   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 
Signature Code : KHVYGGHVBYWCKUKTGFFA 
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 1

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 62 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. รศ. ดร.วชิระ วิชชุวรนันท คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

2. รศ. พัทธนันท วงษวิชยุตม คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

3. ผศ. ดร.ชัยรัตน บุมี คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

4. อ. ดร.สุภาพร พงศภิญโญโอภาส คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินผล คณะครุศาสตร

5. รศ. ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร

6. รศ. ดร.ยุภาดี ปณะราช คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร

7. รศ. ดร.ทวนทอง เชาวกีรติพงศ คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร

8. ผศ. ดร.อังสุรีย พันธแกว คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร

9. อ. นิติพันธ บุตรฉุย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร

10. อ. อรทัย อนุรักษวัฒนะ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

11. อ. ดร.ศิริโสภา แสนบุญเวช คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

12. ผศ. บุญลอม ดวงวิเศษ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

13. อ. ดร.ไตรรงค เปลี่ยนแสง คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป คณะครุศาสตร

14. อ. เมธี มธุรส คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

15. อ. ธัชนิติ วีระศิริวัฒน คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร

16. ผศ. ดร.ขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร

17. ผศ. ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร

18. ผศ. ดร.ถิรวิท ไพรมหานิยม คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร

19. อ. เฉลิม ทองจอน คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

20. ผศ. อุไรวรรณ ปานทโชติ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร
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21. อ. โกมินทร บุญชู คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร

22. อ. ชุติกานต เอี่ยวเล็ก คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

23. อ. จุฑาทิพย โอบออม คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

24. อ. อัฐณีญา สัจจะพัฒนกุล คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร

25. อ. ธารณา สุวรรณเจริญ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร

26. อ. รุงณภา บุญยิม้ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

27. ผศ. ชูวิทย กมุทธภิไชย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

28. อ. ดร.ยุทธนา พันธมี คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

29. รศ. ดร.ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร

30. ผศ. วชิระ พิมพทอง คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร

31. ผศ. อมรา ศรีแกว คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

32. อ. ทวิโรฒ ศรีแกว คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร

33. อ. เบญจวรรณ ชัยปลัด คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะครุศาสตร

34. อ. มนตรี หลินภู คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร

35. ผศ. ดร.เลเกีย เขียวดี คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

36. อ. นันทนภัส ชิตนุรัตน คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร

37. ผศ. ศรินญา หวาจอย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

38. ผศ. ดร.ธิดารัตน ทวีทรัพย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

39. อ. ดร.วิวัฒน ทวีทรัพย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรศึกษา คณะครุศาสตร

40. ผศ. วรพรรณ ขาวประทุม คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

41. ผศ. รัตติกาล โสภัคคศรีกุล คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

42. ผศ. ศุภรดา สุขประเสริฐ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 3

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

43. อ. สมหญิง กัลป เจริญศรี คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะครุศาสตร

44. อ. กษมา สุรเดชา คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร

45. อ. ธิดารัตน พรหมมา คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป คณะครุศาสตร

46. อ. ดร.มณฑา หมีไพรพฤกษ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป คณะครุศาสตร

47. ผศ. ดร.ประจบ ขวัญมัน่ คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร

48. ผศ. ดร.สุขเกษม ขุนทอง คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

49. อ. ศศิกัญชณา บุญนาค คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร

50. ผศ. เกรียงไกร กันตีมูล คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร

51. นางสาววาสนา สุระพา คณะครุศาสตร โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรและศูนยเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร

52. นางสาวฉวีวรรณ จันทรออน คณะครุศาสตร โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรและศูนยเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร

53. นายอานนท ปลื้มเนตร คณะครุศาสตร สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

54. นางสาวกรรณิกา จันสายทอง คณะครุศาสตร โรงเรียนอนุบาลราชภัฏกําแพงเพชรและศูนยเด็กปฐมวัย คณะครุศาสตร

55. นายพรหมธร พูลสุข คณะครุศาสตร สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

56. นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ ์ คณะครุศาสตร สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

57. นางสาวณิชารีย วุฒิชุมภู คณะครุศาสตร สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

58. นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี คณะครุศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร

59. นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

60. นางมาริตา จิตชู คณะครุศาสตร สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

61. นางสาวระพีพร พุมอิ่ม คณะครุศาสตร ศูนยสงเสริมและบริการสุขภาพ คณะครุศาสตร

62. นางสาววาสนา จันทรผอง คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร คณะครุศาสตร

รวม 62
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คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 2 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. อ. สุภาพร ปรารมย คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

2. อ. สมิตรา กันทาหงษ คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร คณะพยาบาลศาสตร

รวม 2
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คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 56 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. อ. สายพิณ เขียวมูล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

2. รศ. ดร.สุวิทย วงษบุญมาก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3. ผศ. กมลวัฒน ภูวิชิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

4. รศ. ดร.สุชิน รอดกําเหนิด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

5. รศ. ดร.ประดิษฐ นารีรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

6. รศ. อรุณลักษณ รัตนพันธุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

7. ผศ. ดร.วิทยา คามุณี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

8. ผศ. ดร.นิศากร ประคองชาติ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

9. อ. ดร.วิชุรา วินัยธรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

10. ผศ. ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

11. ผศ. ชัชชัย พวกดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

12. อ. ดร.อภิชาติ บวบขม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

13. อ.อัครพล ชูเชิด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

14. อ. มุทิตา นาคเมือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

15. ผศ. สุภาสพงษ รูทํานอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

16. อ. อนุลักษณ อาสาสู คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

17. ผศ. ดร.โอกามา จาแกะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

18. อ. บุญญวัฒน ศรีวังราช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

19. อ. จิรพงศ ยืนยง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป และประยุกตศิลป คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

20. อ. ดร.โชคธํารงค จงจอหอ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

21. อ. ประภัสสรา หอทอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

22. ผศ. ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

23. ผศ. ดร.ปาริชาติ สายจันดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

24. อ. บัญชา วัฒนาทัศนย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

25. อ. นันทนัช ตนบุญ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

26. อ. มาลัยรัตน คณิตชยานันท คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

27. อ. อรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

28. อ. ดร.รัษฎากร วินิจกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

29. อ. ธีริทธิ ์กันยารอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมวิชาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

30. ผศ. ธวชินี ลาลิน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

31. อ. ประทับใจ ทัศนแจมสุข คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

32. ผศ. ดร.พิษณุ บุญนิยม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

33. อ. ดร.อภิญญา จอมพิจิตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

34. อ. วิยุดา ทิพยวิเศษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

35. อ. จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

36. อ. ภาวิณี ภูจริต คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

37. อ. สุทธีรา คําบุญเรือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

38. อ. ดร.กรรณิกา อุสสาสาร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

39. อ. ศรัณย จงรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

40. อ. ดร.ตรรกพร สุขเกษม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

41. ผศ. ดร.เสริมศักดิ ์ กิตติปาลวรรธก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

42. อ. ฤทธิรงค เกาฎีระ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

43. อ. ดร.ณัฐพล บานไร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

44. อ. พัตรา คําสีหา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

45. อ. ศุภฤทธิ ์ ธาราทิพยนรา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

46. ผศ. ดร.บุญญาบารมี สวางวงศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

47. อ. พัจนภา เพชรรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

48. อ. ดร.สุรศักดิ ์ บุญเทียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

49. อ. ชุติมา สังวรินทะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

50. นางพรวิลัย วัฒนศิริ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

51. นายจิรพงษ เทียนแขก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

52. นางสุมาพร จัน่ศรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

53. นายตัม้ คําพวง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

54. นางสาวรุงทิวา เหมือนออง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

55. นางขนิษฐา ศิริรัตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

56. นายอิสราวัชร เฟ่ืองอิ่ม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

รวม 56
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คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 39 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. ผศ. ราตรี สิทธิพงษ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

2. ผศ. ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

3. ผศ. ดร.ปาณิสรา จรัสวิญู คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

4. รศ. ดร.เพชรา บุดสีทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

5. ผศ. ดร.เพ็ญศรี จันทรอินทร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

6. รศ. อิสรีย ดอนคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

7. รศ. ดร.ปาจรีย ผลประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

8. ผศ. ถมรัตน เงินทอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

9. ผศ. ชญานนันท ศิริกิจเสถียร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง คณะวิทยาการจัดการ

10. อ. วรรณพรรณ รักษชน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

11. อ. พัตราภรณ อารีเอื้อ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

12. ผศ. อนุธิดา เพชรพิมูล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

13. อ. ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

14. ผศ. ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

15. อ. ยุชิตา กันหามิ่ง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

16. อ. วิษณุเดช นันไชยแกว คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

17. อ. ชลธิชา แสงงาม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

18. ผศ. พลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

19. อ. มนตรี ใจแนน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

20. อ. ฉัตรชัย อินทรประพันธ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
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21. ผศ. วรางค รามบุตร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

22. ผศ. การันต เจริญสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

23. อ. ประพล จิตคติ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ

24. ผศ. จักรพันธ หวาจอย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

25. อ. เอกวินิต พรหมรักษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

26. ผศ. ดร.พิมกาญดา จันดาหัวดง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

27. อ. อนันธิตรา ดอนบันเทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

28. ผศ. พิมพผกา วงศกองแกว คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

29. ผศ. ศิริพร โสมคําภา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

30. ผศ. วรรณวณัช ดอนคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ

31. อ. จิระ ประสพธรรม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ

32. อ. ดร.ประภัสสร กลีบประทุม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทัว่ไป คณะวิทยาการจัดการ

33. นางสาวนัฐรินทร พิชิตปัญญา คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

34. นายวัชรินทร ปัญญาเสน คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

35. นางมัทรี ขาวจุย คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

36. นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

37. นายอมร วรรณารักษ คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

38. นายวชิรวิทย กรรณิกา คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

39. นางสาวสุมิตรา หอมอรุณ คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

รวม 39
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 50 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. อ. ดร.นุจรินทร ปทุมพงษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2. ผศ. วชิระ เลี่ยมแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3. ผศ. วิจิตร ฤทธิธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4. อ. ยุติธรรม ปรมะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

5. ผศ. บุณยกฤต รัตนพันธุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6. ผศ. ดร.ขวัญดาว แจมแจง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

7. อ. เสถียร ทีทา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

8. รศ. อุมาพร ฉัตรวิโรจน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

9. รศ. มัณฑนา จริยรัตนไพศาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

10. รศ. ดร.ปรีชา ปัญญา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

11. รศ. วชิระ สิงหคง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12. ผศ. ปรัชญา ชะอุมผล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

13. ผศ. ไพโรจน เอกอุฬาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

14. อ. สุวิชญา บัวชาติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

15. อ. ราตรี โพธิ ์ระวัช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

16. ผศ. วิไลลักษณ สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

17. อ. ดร.อัจฉรา ใจดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

18. อ. ดร.ปฐมพงษ เที่ยงเพชร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

19. อ. จินดาพร ออนเกตุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

20. อ. ดร.บรรจงศักดิ ์ ฟักสมบูรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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21. อ. ธนากร วงษศา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

22. อ. ณัฐพงศ ดิษฐเจริญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

23. อ. นงลักษณ จันทรพิชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาฟิสิกส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

24. อ. อธิรดา บุญเดช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

25. รศ. ดร.นิรุตติ ์พิพรรธนจินดา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

26. ผศ. แดนชัย เครื่องเงิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

27. อ. ดร.เอนก หาลี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

28. ผศ. พัชรา มวงการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

29. ผศ. วสุนธรา รตโนภาส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาสาธารณสุขศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

30. อ. ดร.นิภัชราพร สภาพพร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

31. ผศ. สุรินทร เพชรไทย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32. อ. นพรัตน ไชยวิโน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33. รศ. วิสิฐ ธัญญะวัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

34. อ. กีรศักดิ ์ พะยะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

35. อ. ดร.อภิชญา พัดพิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

36. ผศ. ดร.ชลธิศ เสือนุม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

37. อ. ดร.พิมประไพ ขาวขํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

38. ผศ. ภาเกลา ภูมิใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

39. ผศ. ดร.ชญาดา กลิ่นจันทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

40. อ. ภูมินทร ตันอุตม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

41. นายธาดา พรมทับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

42. นางสาวหน่ึงฤทัย จักรศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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43. นายประทีป เพ็ญแจง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

44. นางสาวกัญญารัตน ศรีณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

45. นายกฤษณะ จันทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

46. นายอนุชิต ออนเกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

47. นางสาวนงนุช ดวงออน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

48. นางสาวศศิธร เมธาวิวัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

49. นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

50. นางสาวศิริพร เงินทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยการแพทยทางเลือก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รวม 50
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 38 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. ผศ. โยธิน ป อมปราการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. ผศ. นรุตม บุตรพลอย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3. รศ. สฤษณ พรมสายใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ผศ. ดร.นพคุณ ชูทัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

5. อ. เอกสิทธิ ์ เทียนมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีกอสราง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ผศ. จารุกิตติ ์พิบูลนฤดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

7. ผศ. ณัฐธิกานต ป่ินจุไร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

8. อ. นิวดี คลังสีดา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

9. ผศ. อัษฎางค บุญศรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

10. อ. ดร.ธงเทพ ชูสงฆ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

11. อ. จตุรงค ธงชัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

12. ผศ. อานนท วงษมณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

13. อ. เศวต สมนักพงษ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

14. ผศ. วสันต เพชรพิมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15. อ. พศวีร ศิริสราญลักษณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

16. ผศ. อนัน หยวกวัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

17. ผศ. ธนิรัตน ยอดดําเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

18. ผศ. ภาคิณ มณีโชติ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

19. อ. ธนกิจ โคกทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

20. อ. บัณฑิต ศรีสวัสดิ ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
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21. อ. พบพร เอี่ยมใส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

22. ผศ. ดร.เทพ เกื้อทวีกุล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

23. ผศ. วรวุฒิ บุตรดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

24. อ. ดร.วีระพล พลีสัตย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

25. อ. ดร.พัชรีรัต หารไชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

26. ผศ. ดร.มนูญ บูลยประมุข คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

27. อ. ปรีชาภรณ ขันบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

28. ผศ. ดร.วิษณุ บัวเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

29. อ. พจนธรรม ณรงควิทย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30. ผศ. สัญญา พรหมภาสิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

31. ผศ. กนกวรรณ เขียววัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

32. อ. ธนสิทธิ นิตยะประภา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

33. นางสาวยุวธิดา พรมสายใจ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

34. วาที่รอยตรีรุงโรจน สงวนวัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

35. นางสุพิชา จันทรละมูล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

36. นางสาวสุติมา นครเขต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

37. นางสาวคัทลียา ปัญญาอูด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สํานักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

38. นางสาวนิสรา สิงหทอง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รวม 38
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 8 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. รศ. ดร.ณัฐรดา วงษนายะ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

2. ผศ. ดร.ประจักษ กึกกอง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

3. อ. ดร.พลอยพรรณ สอนสุวิทย คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

4. อ. ธัญรดี บุญปัน คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย

5. นายจักกริช มีสี บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

6. นางสาวกิตติยา ลาเตะ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

7. นายทวิทัติ ริว้มงคล บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

8. นางสาวพิกุล อินไผ บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย

รวม 8
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ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 48 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. อ. ณัฐภาณี บัวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

2. ผศ. คมสันต นาควังไทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

3. อ. ชอพฤกษ ผิวกู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

4. ผศ. ดร.ธีรศิลป  กันธา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

5. อ. นิพิฐพนธ ฤาชา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

6. อ. ราววาด ยิม้สวัสดิ ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

7. อ. ทิพยหทัย ทองธรรมชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

8. ผศ. มัลลิกา ทองเอม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

9. อ. ภัคพล รื่นกลิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

10. อ. ธนวิทย ฟองสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

11. ผศ. ดร.อังคณา ตาเสนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

12. ผศ. ทิพยวรรณ ศิบุญนันท มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

13. อ. ดร.ศุภมาส ผกากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

14. อ. วิชานนท ผองจิตต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

15. อ. น้ําฝน สะละโกสา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

16. อ. ดร.อดิเรก ฟ่ันเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

17. อ. ปุณณดา ทรงอิทธิสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

18. ผศ. ดร.วนัสนันท ศิริรัตนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

19. ผศ. ชัยรัตน ขันแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

20. ผศ. กฤติเดช จินดาภัทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
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ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

21. อ. กันตกนิษฐ จูรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

22. ผศ. นงลักษณ จิ๋วจู มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

23. อ. สันติ คูกระสังข มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

24. อ. พัชรมณฑ ออนเชด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

25. อ. ดร.เอกรัฐ ปัญญาเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

26. อ. ธนัชพร หาได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

27. อ. สุธิดา ทับทิมศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจีสติกส มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

28. อ. สุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

29. ผศ. วาสนา จรูญศรีโชติกําจร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการจัดการทัว่ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

30. ผศ. วันชัย เพ็งวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

31. อ. สามารถ ยืนยงพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

32. ผศ. อภินันท ธรรมธีระศิษฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

33. ผศ. พรรษพร เครือวงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด โปรแกรมวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

34. นางสาวพุทธรักษ เป็งมอย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

35. นางสาวภชิสา ปัทมภูวนนท มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

36. นายสุวัต ชมอุต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

37. นายแชน ตะปุก มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

38. นายวีระ วนาเจริญเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

39. นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

40. นายธวัชชัย แดงชิว มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

41. นางมัลลิกา ปัญญาเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

42. นางสาวพัชรีญา ใจโปรง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 18

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

43. นายณัฐพงษ ลําจะเรา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

44. นายกําภู สุจริตจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

45. นางสาวปิยวรรณ คําหอม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

46. นางสาวศิริทร ศิริคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

47. นายสุรศักดิ ์ วังวงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด สํานักงานผูอํานวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

48. นายวิเชษฐ เครือวัลย มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด

รวม 48



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 19

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 12 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. ผศ. จิรัฎฐ เพ็งแดง คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาไทย สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ผศ. ดร.ปาริชาต เตชะ คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

3. ผศ. ดร.จารุนันท ขวัญแนน คณะครุศาสตร กลุมสาขาวิชาการวัดและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. อ. ดร.ปราณี เลิศแกว คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

5. ผศ. ดร.ฆัมภิชา ตันติสันติสม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สถาบันวิจัยและพัฒนา

6. อ. เสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

7. นางสาวปิยภรณ ภูกระทาน สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

8. นางสาวพรอุมา สมแป น สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

9. นางสาวสุมาภรณ บดีรัฐ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

10. นายเอกพงษ เครือคําจิ๋ว สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

11. นายทวิช ป่ินวิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

12. นางสาวชุติมา ทอสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา

รวม 12



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 20

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 54 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. นางปวีณณัฎฐ คงสมนาม สํานักงานอธิการบดี งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี

2. นางสาวปรางคทิพย น้ําเงินสกุณี สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

3. นายเอนก บัวสําลี สํานักงานอธิการบดี งานธุรการ สํานักงานอธิการบดี

4. นางสาวนฤมล สงตาย สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

5. นายภาณุพงศ สืบศิริ สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

6. ดร.มะลิวัลย รอดกําเหนิด สํานักงานอธิการบดี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

7. นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

8. นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด สํานักงานอธิการบดี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

9. นางสาวปราณี แผนดี สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

10. ดร.ชฎาพร โชติรดาภาณ สํานักงานอธิการบดี งานวิเทศสัมพันธและกิจการอาเซียน สํานักงานอธิการบดี

11. นางสาวโสรยา วรนุช สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

12. นางสาวนุจรีย สรรคพงษ สํานักงานอธิการบดี งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี

13. นางสาวศุภลักษณ สมโภชน สํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

14. นางวรรณภา สุวรรณพงษ สํานักงานอธิการบดี งานประชาสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี

15. นายณัฐเวศม ชัยมงคล สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

16. นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

17. นายอนุวัฒน แนไพร สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

18. นางชมภัค จารุฑิฆัมพร สํานักงานอธิการบดี งานธุรการ สํานักงานอธิการบดี

19. นางสาวนฤชล เขื่อนยัง สํานักงานอธิการบดี งานการเจาหน าที่และงานนิติการ สํานักงานอธิการบดี

20. นายทศพร ศิลอวยพร สํานักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 21

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

21. นางสาวบวรลักษณ แสงกลา สํานักงานอธิการบดี งานไฟฟ าและอนุรักษพลังงาน สํานักงานอธิการบดี

22. นายมนตรี ประชุม สํานักงานอธิการบดี งานไฟฟ าและอนุรักษพลังงาน สํานักงานอธิการบดี

23. นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล สํานักงานอธิการบดี งานเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี

24. นายวิทยา ศรีนรคุตร สํานักงานอธิการบดี งานการเจาหน าที่และงานนิติการ สํานักงานอธิการบดี

25. นายชัยรัตน ศรีวงคราช สํานักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี

26. นางสาวรติกานต เรื่อศรีจันทร สํานักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี

27. นางสาวกชพรรณ พงษพยัคเลิศ สํานักงานอธิการบดี งานอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี

28. นายภิญญาพัชญ แฉลมฉัตร สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

29. นางภัทรวดี จิตคติ สํานักงานอธิการบดี งานธุรการ สํานักงานอธิการบดี

30. นางรัตนา รักการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดี

31. นายกิตติกร กลาแข็ง สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

32. นางสาวเกศกนก ไทยแท สํานักงานอธิการบดี งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี

33. นางสาวปราจิน ไกรทอง สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

34. นางสาวกันยา มัน่คง สํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

35. นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ สํานักงานอธิการบดี งานการเจาหน าที่และงานนิติการ สํานักงานอธิการบดี

36. นางสาววิลาวัลย ป่ินมณี สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

37. นางคณารัตน สิริเสถียรวัฒนา สํานักงานอธิการบดี งานเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี

38. นางสาวศิริรัตน ชิตสุระ สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

39. นางสาวธนิสรณ สุขพรอม สํานักงานอธิการบดี งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี

40. วาที่รอยตรีหญิงศิชา สังวารวงษ สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

41. นายณะราทิ น อยมวง สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี

42. นางสาวยอดสรอย ภูสงค สํานักงานอธิการบดี งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 22

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

43. นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย สํานักงานอธิการบดี งานเลขานุการ สํานักงานอธิการบดี

44. นายอภิชาติ โตยิ่ง สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี

45. นางสาวกรรณิกา อินแผลง สํานักงานอธิการบดี งานการเจาหน าที่และงานนิติการ สํานักงานอธิการบดี

46. นางสาวน้ําทิพย สังขทอง สํานักงานอธิการบดี งานการเจาหน าที่และงานนิติการ สํานักงานอธิการบดี

47. นายธนกฤต ภูโอบ สํานักงานอธิการบดี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

48. นางสาววรรณภา หอมคําแหง สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

49. นางผองศรี พิกุลทอง สํานักงานอธิการบดี กองกลาง สํานักงานอธิการบดี

50. นางสาววราภรณ คลามสถิต สํานักงานอธิการบดี งานการเงิน สํานักงานอธิการบดี

51. วาที่รอยตรีธีศิษฏ กระตายทอง สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

52. นางสาวสุนันท แหวนประดับ สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

53. นางสาวชรินรัตน บุญมาก สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

54. นางสาวพันทิพา เย็นญา สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี

รวม 54



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 23

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 6 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. ผศ. ดร.ชาลี ตระกูล คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

2. อ. สุภาภรณ หมัน่หา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

3. นางวาสนา มณีโชติ สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

4. นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

5. นางรุงทิพย แสงสวาง สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

6. นายขวัญ พิกุลทอง สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

รวม 6



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 24

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 19 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. ผศ. ชลชลิตา กมุทธภิไชย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. อ. นันทิวัน อินหาดกรวด คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาจีน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ผศ. อนุสิษฐ พันธกลํ่า คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

4. นายศาสตราวุธ กิมิพันธ คณะครุศาสตร สํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ผศ. ศิลป ณรงค ฉวีพัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ผศ. พรหมเมศ วีระพันธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. นางสาวจันทรจีรา โยหงษ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

8. นางกนกวรรณ นาคเหล็ก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยคอมพิวเตอร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

9. นายวันเฉลิม พูนใจสม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทัว่ไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นางสาวอรปรียา คําแพง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาระบบงานอิเล็กทรอนิกส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

12. นายอนุชา พวงผกา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

13. นางสาวสุพรรษา สมหารวงค สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยภาษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

14. นางสาวจุฑามาศ นวลแกว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานดูแลระบบเครือขายและการสื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

15. นายสุริยา คชฤทธิ ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานดูแลระบบเครือขายและการสื่อสาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

16. นางกาญจนา จันทรสิงห สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17. นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริการสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

18. นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19. นางเกศรินทร เมฆโพธิ ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานบริหารทัว่ไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รวม 19



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 25

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 8 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. อ. วนัสนันท นุชนารถ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป และประยุกตศิลป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

2. ผศ. ดร.พธูรําไพ ประภัสสร คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

3. อ. ดร.พิมพนารา บรรจง คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

4. ผศ. ดร.ศุภโชคชัย นันทศรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

5. อ. ธนธรณ แจงโม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการคลัง สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

6. นางสาวอภิญญา แซยัง้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

7. นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

8. นางสาวสุวลัย อินทรรัตน สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

รวม 8



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 26

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จํานวน 13 คน

ลําดับที่ ชื่อ-นามสกุล หนวยงาน ฝ าย/งาน/ฯ เลือกสังกัด

1. ผศ. ศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรทัว่ไป สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. ผศ. จิรพงค พวงมาลัย คณะครุศาสตร โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

3. ผศ. ไพชยนต สิริเสถียรวัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

4. อ. วันวิสา พวงมาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

5. อ. ดร.สุรเชษฐ ตุมมี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

6. นางบุษบา เหมือนวิหาร สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานทะเบียนและประมวลผล สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

7. นายคมกริช กลิ่นอาจ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

8. นางสาวผดุงพร พันธพืช สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

9. นางสาวน้ําพัก ขายทอง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

10. นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและแผนการเรียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

11. นายสุรเชษฐ ขอนทอง สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

12. นายชัยเดช ขัตติยะ สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน งานหลักสูตรและแผนการเรียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

13. นางสาวกนกกร ทองคํา สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รวม 13



TimeKPRU 1st

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
เรื่อง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร (ลําดับที่ 3 เลือกสังกัดหนวยงานเดียว)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ณ วันที่ 15-05-2564 16:33:57 / หน า 27

บุคลากรเลือกสังกัดหนวยงาน ทัง้หมด 415 ทาน




