
 

 

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     
           
  อาศัยอ านาจตามความใน ข้อ ๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก ศูนย์ ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๔ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔                 
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงมีมติให้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) เรื่อง รายชื่อบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้อ านวยการส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม    ๒๕๖๔ จากฐานข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย ดังมีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 
  อนึ่ง หากบุคลากรผู้ใด เห็นว่าตนเป็นผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม แต่ไม่ปรากฏรายชื่อตามประกาศของ คณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม หรือเห็นว่ามีรายชื่อของบุคคลที่ไม่มีสิทธิเสนอชื่อฯ และประสงค์จะคัดค้าน
รายชื่อดังกล่าวทั้งสองกรณี ให้ยื่นค าร้องต่อกองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๗ กันยายน 
๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. และให้กองบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยพิจารณาค าร้องดังกล่าวและส่ง
ความเห็นพร้อมทั้งเหตุผลไปยังคณะกรรมการสรรหา ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ภายในเวลา 
๑๖.๐๐ น. เพ่ือพิจารณาปรับปรุงรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อและออกประกาศคณะกรรมการสรรหา
ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม ต่อไป 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
   
  ประกาศ ณ วันที่  ๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
                                                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉลอง  สุขทอง)   
                    กรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
                     ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 

 



~ ๒ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม    (ฉบับท่ี ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๑. คณะครุศาสตร ์
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 1 นางสุภนิช  เครือแก้ว 

 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทรพล ทองน า 

 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกื้อ กระแสโสม 
 

32 นายสมพงษ ์ มณีศักดิป์ระเสริฐ 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา รัตนธรรมเมธี 

 
33 นางสาวกมลรัตน์ วงศ์ถามาตย์ 

 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิต อินทะกนก 
 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญทวี อ่ิมบุญตา 
 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งเพชร ส่งเสริม 

 
35 นางสาวพัชรี เขตต์จ๊ะโป๊ะ 

 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร จันทมัตตุการ 
 

36 นางสาวสุพัตรา ค าสุข 
 7 นายมาโนช แพ่งกุล 

 
37 นายชัยธวัช ตนตรง 

 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ชัย กากแก้ว 
 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเลี้ยง ทุมทอง 
 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนา จินดาศรี 

 
39 นายภาณุพงษ์ จ าปา 

 10 นางผ่องนภา พรหมเกษ 
 

40 นายเลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ 
 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพจุฑา สุภิมารส สิงคเสลิต 

 
41 นายจักรพงษ์ วารี 

 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวคนธ์ สาเอี่ยม 
 

42 ว่าที่ร้อยเอก  บุญโต นาดี 
 13 ว่าที่ร้อยโทสุวกันต์ ศรีทองลัทธิกุล 

 
43 นางพิกุล ประดับศรี 

 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม   หอมค า 
 

44 นางสาวสิริลักษณ์ วนพร 
 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พานชัย เกษฎา 

 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุริด พลศรี 

 16 ว่าที่พันตรี ประดับเกียรติ จันทร์ไทย 
 

46 นางปิยนันท์ พูลโสภา 
 17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพเนตร ปาสาน า 

 
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงเดช สอนใจ 

 18 นายเสน่ห์ ศรีงาม 
 

48 นางสาวปิยพร   สีสันต์ 
 19 นายประดิษฐ์ ชื่นบาน 

 
49 นางเกศสุดา ปราสาทภิญโญ 

 20 นายสุรเดช โพธิกุล 
 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศภุธนกฤษ ยอดสละ 
 21 นายเกชา พูลสวัสดิ์ 

 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีคม พรมมาบุญ 

 22 นายกิตติศักดิ์ มีเจริญ 
 

52 นายจักร ี อย่าเสียสัตย์ 
 23 นางสาววารีรัตน์ แย้มประดิษฐ์ 

 
53 นายปิยณัฐ ศรีชะตา 

 24 นายจิรยุทธ โสมขันเงิน 
 

54 นายกฤษณณัฐ หนุนชู 
 25 นางสาวณีน์นรา ดีสม 

 
55 นายธัญเทพ สิทธิเสือ 

 26 นางสาวศิริพร เกตุสระน้อย 
 

56 นางสาวพัชรา พานทองรักษ์ 
 27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักดิ์   สงวนสัตย์ 

 
57 นางวนิดา หอมจันทร์ 

 28 นางสาวนุชจร ี  บุญเกต 
 

58 นางสาววัชราภรณ ์ เรืองสิทธิ์ 
 29 นายสมเกียรติ    เพ็ชรมาก 

 
59 นางสาวภัทริยากุล  แก่นแก้ว 

 30 นายพลพีร์ แสงสุวอ 
 

60 นายโชติอนันต์ เชาวน์สุจริต 
 



~ ๓ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๑. คณะครุศาสตร ์(ต่อ) 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    61 นายจาตุรณต์ บุรวัฒน์ 
     62 นางสาวจิตตมาส สุขแสวง 
     63 นางสาวอรณภัทร ดุจจานุทัศน์ 
     64 นางสาวสุพรรษา เหลือถนอม 
     65 นายโกวิทย์ พันธ์จรุง 
     66 นางสาวอาภากร   ค านาทิพย์ 
     67 นางสาววิภาวรรณ บุญรอด 
     68 นายคงคม สืบสิทธิ์ 
     69 นายพีรดนย์ สุวรรณพานิช 
     70 นายคมสัน สุพรรณภพ 
     71 นายชูสกุล เกษฎา 
     72 นางปุณณดา สัชชานนท์ 
     73 นางประภาพร ปลายแก่น 
     74 นางวรนุช อุสาคู 
     75 นางสาวภาวิดา นิยมทอง 
     76 นางสาวศศิพิมพ์ สายกระสุน 
     77 นางนันทิยา สุพรรณภพ 
     

        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        



~ ๔ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรภาพ เอ็นดู 

 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ มีสิทธิ์ 

 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แม้นวาด รชนีกรไกรลาศ 
 

32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัตรา   วะยะลุน 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เที่ยงธรรม สิทธิจันทเสน 

 
33 นายวัชเรศ   แก่นบุตร 

 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดุรงค์ฤทธิ์ เอกวงษา 
 

34 นายณฤทธิ์   จึงสมาน 
 5 นางสาวกัญญา เยี่ยมสวัสดิ์ 

 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันทิชัย   โจมสต ิ

 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐกานต์ พวงไพบูลย์ 
 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์ไกร วรรณตรง 
 7 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต 

 
37 นายทรงยศ หวังชอบ 

 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบัติ สมัครสมาน 
 

38 นางสาวชลิตา แก้วบุตรดี 
 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรเชษฐ์ วรศรี 

 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวพร สุกสี 

 10 รองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก 
 

40 นางสาวลลิลทิพย์ รุ่งเรือง 
 11 นายอนุรักษ์ สวายสมสีกุล 

 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์าณเุมศวร์ สุขศรีศริิวัชร 

 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ อินทานนท์ 
 

42 นายกิตติพงษ์ แซ่เตียว 
 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.อ.ท.นิคม ลนขุนทด 

 
43 นายปฏิวัติ อาสาเสน 

 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน สืบนุการณ์ 
 

44 นางสาวปัทมาพร ท่อชู 
 15 นายภูพิชย์ ทานะ 

 
45 นายศุภวิช นิยมพันธุ์ 

 16 นายจิรวัฒน์ รักการ 
 

46 นายเอกราช   นาคนวล 
 17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกานต์ ลายสนธิ ์

 
47 นายวิทวัส สุขชีพ 

 18 นายวัลลภ โคตรพันธ์ 
 

48 นายวีระนันต์ วิบูลย์อรรถ 
 19 นายสุรเชษฐ์ วงศ์ชัยประทุม 

 
49 นางสาวธาริณี มีเจริญ 

 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพิมพา วัฒนสังข์โสภณ 
 

50 นายวัชรพล แสนโซ้ง 
 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎา วรรณกายนต์ 

 
51 นายศุภวัชร  นิยมพันธุ์ 

 22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิศร มีสังเกต 
 

52 นางพิรานุช ไหวดี 
 23 นายสุชาติ ดุมนิล 

 
53 นายมานะชัย จันทอก 

 24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย แก้วจันทร์ 
 

54 นางธรรมพร เลื่อนทอง 
 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิงห์ อารยางกูร 

 
55 นางสาวกนิษฐา ขิมทอง 

 26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติชาติ  เผ่าพงษ์ไพบูลย์ 
 

56 นางสมจิตร ปานทอง 
 27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด สืบสันต์ 

 
57 นายพงศกร เดชศิริ 

 28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศานาถ แก้ววินัด 
 

58 นางสาวนงนภัส สายแสง 
 29 นายอภิชัย       ไพรสินธุ์  

 
59 นางสาวสุนทราภรณ์ เนินแก้ว 

 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา   ดียิ่งศิริกุล 
 



~ ๕ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๒. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อ) 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    61 นางศุภกาญ ยืนนาน 
     62 นางสาวสุภาวด ี เพชรนาม 
     63 นายสังเวียน ก้อนทอง 
     64 นางวฤนดา เผ่าศิริ 
     65 นายโปเสก ภาณุรัตน์ 
     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



~ ๖ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 1 นางศศิธร ศูนย์กลาง 

 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคภูมิ ไตรศิริวาณิชย์ 

 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป แขรัมย์ 
 

32 นายศุภชัย ภักด ี
 3 นายถิรทิพย์ ถาพรผาด 

 
33 นางสาวธีติมา พจนะแก้ว 

 4 นายอทิธิวัตร ศรีสมบัติ 
 

34 นายวิโรจน ์ ทองปลิว 
 5 นายสนธยา มุลาลินน์ 

 
35 นางสาวสุภาสิน ี วิเชียร 

 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ แสงอัมพร 
 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน นาดี 
 7 นายชัย สมรภูม ิ

 
37 นางสาวลดาวัลย์ ปัญตะยัง 

 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย ค าโสภา 
 

38 นายกานต์ กาญจนพิมาย 
 9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัชราพร สุขทอง 

 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ร.ต.เกรียงศักดิ์ เตียวเจริญวรรธน ์

 10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พิณศรี 
 

40 จ่าสิบเอกศฤงคาร กุลพราหมณ ์ กลาสภีรัทวัช 
 11 นายศุภวัฒน์ ทองน า 

 
41 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสรีย์ ด ารงสุนทรชัย 

 12 นางเกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย 
 

42 นางสาวจันจิรา เซี่ยงฉิน 
 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สันทนา กูลรัตน์ 

 
43 นางญาณิศา สู่ทรงดี 

 14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกิจ วงษ์พินิจ 
 

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สังวาลย์ ตุกพิมาย 
 15 นางจตุพร เหลือสนุก 

 
45 นายกิติศักดิ์    จันฤาไชย 

 16 นายบุญทัน พาหา 
 

46 นางสาวกาญจนา   เถาว์ชาลี 
 17 นางวนมพร พาหะนิชย์ 

 
47 นางสาวหทัยรัตน์    จงเสริมตระกูล 

 18 รองศาสตราจารย์จิรายุ ทรัพย์สิน 
 

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภัค    วุฒิธันศา 
 19 นายชาตรี เกษโพนทอง 

 
49 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัส   อินทวี 

 20 นายนพฤทธิ์ จิตรสายธาร 
 

50 นางพงษ์พันธ์   พ่ึงตน 
 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา จันทริย์วงษ ์

 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาล   สนิทสันเทียะ 

 22 นายภัทระ อินทรก าแหง 
 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านงค์ จันทร์เขียว 
 23 นางสาวสิริพัฒน์ ลาภจิตร 

 
53 นายศรัณย์ ศิลาเณร 

 24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวีย์ พรเอี่ยมมงคง 
 

54 นายอนุรัตน์ พรหมฤทธิ์ 
 25 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชฎา สุขเกษม 

 
55 นางสาวอรวรรณ เกษแก้ว 

 26 นางพัชรินทร์ โชคอ านวย 
 

56 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุขตาม 
 27 นางสาวจิราวรรณ อยู่เกษม 

 
57 นางสาวชลิตา ค าหอม 

 28 นายอลงกต เพชรศรีสุก 
 

58 นางสาวสิริลักษณ์ บุ้งทอง 
 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริส ภูมิประเทศ 

 
59 นางสาวคนึงนิตย์ อริยะธุกันต์ 

 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชาวณี ผิวจันทร์ 
 

60 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐวิทย์ รัฐกาญจนไพบูลย์ 
 



~ ๗ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๓. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ต่อ) 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 61 นายธงไชย สุขแสวง 

 
91 นายอุทัย   ก าจร 

 62 นายภูม ิ  สาทสิทธุ์ 
 

92 นางสาววิไลวรรณ งามฉลาด 
 63 นางสาวยุวดี   พลศิริ 

 
93 นางสาวทองพันธ์ แพใหญ่ 

 64 นายภาณุวัฒน์   พันธโคตร์ 
 

94 นายเอกพงศ์   โภคทรัพย์ 
 65 นายสนธยา   หยวกจังหรีด 

 
95 นายธนาพล แจ้งสว่างศรี 

 66 นางสาวอัญญา   บุชายันต์ 
     67 นางสาวอธิพร  ประเทืองเศรษฐ์ 
     68 นางกฤติกา ธรรมวิเศษ 
     69 นายทองพูล ขุมค า 
     70 นางสาววรกัญญา แก้วคุ้ม 
     71 นายศนิท บาศรี 
     72 นางสาวนิตยา เรืองสุวรรณ 
     73 นายนาวี รับพร 
     74 นางสาวอรนุช แสงสุข 
     75 นายกิตติศักดิ์ ร่วมพัฒนา 
     76 นายอัครเดช สุพรรณฝ่าย 
     77 นายสันติ วิลัยสูงเนิน 
     78 นางสาวศิรประภา สันตะวงศ์ 
     79 นางสาววิภาวัณย์ สาระทรัพย์ 
     80 นางสาวอัจฉรา สุทธิสนธ ์
     81 นางสาวศิรประภา รัตนรวมการ 
     82 นางสาวศุภสุดา  ผ่องแก้ว 
     83 นางสาวจิรัฎฐ์ธัญกมล  ผลเจริญ 
     84 นายศักดิ์ชัย ท่าทอง 
     85 นางสาวรุจิราพร ศาลางาม 
     86 นางนุตสรา มิ่งมงคล 
     87 นางสาวภทพร ศรีโกตะเพชร 
     88 นางสาวอุษณี จะมัวดี 
     89 นางสาววารุณี   วาลีประโคน 
     90 นางปิยนุช   ผมพันธ์ 
     



~ ๘ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๔.  คณะวิทยาการจัดการ 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิเรศ รุ่งสว่าง 

 
31 นายปิยศักดิ์ สีดา 

 2 นางพิมภัสสร ชูตระกูล 
 

32 นางสาวประภาพร บุญปลอด 
 3 นางระเบียบ วุฒิปิยพงศ์ 

 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนมณ์ัฐชา กังวานศุภพันธ ์

 4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีรัตน์ สมานดุษณี 
 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยนุช ปรากฎดี 
 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพรรณ พัฒนฉัตรชัย 

 
35 นางสาวลภัสรดา หอมค า 

 6 นายณัฐวุฒิ ใจกล้า 
 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ปรางค์ชัยกุล 
 7 นางศวิาพร พยัคฆนันท์ 

 
37 นางสาวภัทราพร สระศรี 

 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัตร์ ภูระธีรานรัชต์ 
 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภาพร บุญประสพ 
 9 นางสาวจรัญญา ไชยเสริฐ 

 
39 นางสาวณภัทชา ปานเจริญ 

 10 นางสาวมัญญนา จ าปาเทศ 
 

40 นางสาวปีย์วรา พานิชวิทิตกุล 
 11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภางค์ นันตา 

 
41 นางสาวดลยกรณ์ โพธิ์วัฒน ์

 12 นางนิภาวัลย์ พวงผกา 
 

42 นายสุรัตน์ สุขมั่น 
 13 นางอรุโณทัย อุ่นไธสง 

 
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ท านอง ชิดชอบ 

 14 นางสาวรัชดา ธนูศิลป์ 
 

44 นางสาวพัชราภรณ์   เกลียวแก้ว 
 15 นางสาวจณัญญา  วงศ์เสนา  จงศิริ 

 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินทิพย ์  พิศวง 

 16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติยา ปรากฎดี 
 

46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธมนพัชร ์ ศรีษะพลภูสิทธิ 
 17 นายสุเมธี เทียมสกุล 

 
47 นางสาววิมลกานต์ นิธิศิริวริศกุล 

 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย ศรีมาลา 
 

48 นางสาวพิสชานันท์ สนธิธรรม 
 19 นางเกศสิริ นวลใยสวรรค ์

 
49 นายพุฒิพงษ์ รับจันทร์ 

 20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ.อ.ปณุณรัตน์ พิงคานนท์ 
 

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงกลด พลพวก 
 21 นายสันธนะ ประสงค์สุข 

 
51 นางสาวพรรณนิการ์ กงจักร 

 22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดาระณี สุรินทรเสรี 
 

52 นางสาวเพ็ญนฤมล จะระ 
 23 นางสาวณัฐสุรางค์ ปุคคละนันทน์ 

 
53 นางหทัยชนก  รัตนถาวรกิติ 

 24 นายสมชาย ชายส าอาง 
 

54 นายพริษฐ์ พนมเสริฐ 
 25 นางนฤมล วลีประทานพร 

 
55 นางสาววิจิตรา โพธิสาร 

 26 นางสาวสุรีย์ฉาย สุคันธรัต 
 

56 นายชูวงศ ์ พรหมบุตร 
 27 นางศรัญญา นาเหนือ 

 
57 นางพรรณราย เพราะค า 

 28 นายจักรพงษ์ เจือจันทร์ 
 

58 นางฐานิดา   สิทธิเสือ 
 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ นิธิชัยอนันต์ 

 
59 นายคเชนทร์ วัฒนะโกศล 

 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธร ภูพันเชือก 
  



~ ๙ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๔.  คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ) 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลวรรณ    สุวรรณภูสิทธิ ์
     62 นายณัฐิพงษ์ จัดจ้าง 
     63 นางสาวลลนา สุขพิศาล 
     64 นางสาวกฤตกนก พาบุ 
     65 นางสาวพัฒน์ศิกานต์ ศรีโกตะเพขร 
     66 นางสาวณภัสภรณ์ พันจันทร์ 
     67 นางกาญจนา สมัครสมาน 
     68 นายบุญส่ง สุลินทาบูรณ์ 
     69 นางสาวนันธัชพร สามสี 
     70 นางสาวน้ าฝน จานนอก 
     71 นางสาวนฤมล เจริญสวัสดิ์ 
     72 นายสิทธิชัย   มิตรรัก 
     73 นางสาวธาสินี   ศรีบุญเรือง 
     74 นางสาววัลลภา ตรีแก้ว 
     75 นายจักรพันธ์ ทองน า 
     76 นางทัศพร ใจพินิจ 
     77 นายธนากร สุขวาสนะ 
     78 นางสาวอ าภา เทียมวงษ์ 
     

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        

 

 
 

      



~ ๑๐ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๕.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา กิ่งจันทร์ 

 
31 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตาภรณ ์ นิลวรรณ 

 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธนะชยั ปฐมสิริวงศ ์
 

32 นายนพรัตน์ โพธิ์สิงห์ 
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประดับ เรียนประยูร 

 
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัชญา เสาเวียง 

 4 นายอรุณชัย ตั้งเจริญบ ารุงสุข 
 

34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประยุทธ คงอินทร์ 
 5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูจิต สาระภาค 

 
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชากร ดวงแขเพ็ญศิริกลุ 

 6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวณิต รัตนรวมการ 
 

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 
 7 นางคุณภัทร ศรศิลป์ 

 
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรานนท์ จุฑาจันทร ์

 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธิพันธ์ ผึ่งผาย 
 

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช นาคชาติ 
 9 รองศาสตราจารย์กฤษณ์ ปิ่นทอง 

 
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชนิภา อุดมทวี 

 10 นางสาวยุพเยาว์ โตคีร ี
 

40 นางฤทัยภักดิ์ ชาญศรี 
 11 นายประทีป ดวงแว่ว 

 
41 นางสาววิภาดา พนากอบกิจ 

 12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา แก้วหล้า 
 

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จฑุามาส อยู่มาก 
 13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทราภรณ์ แก้วกูล 

 
43 นางสุธีรา อินทเจริญศานต ์

 14 นางสาวรัสรินทร์ ฉัตรทองพิศุทธิ์ 
 

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะณัฐ พวงจ าปา 
 15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย วัฒนกรสิริ 

 
45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรีะเดช อินทเจริญศานต ์

 16 นางน้องนุช สารภี 
 

46 นางสาววีรญา สิงคนิภา 
 17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยาม ระโส 

 
47 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภสัสรา ศิริขันธ์แสง 

 18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรเวช งามสอาด 
 

48 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรี สุวรรณศรี 
 19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาศักดิ์ คงงาม 

 
49 นางสาวสุกัญญา สมพร้อม 

 20 นางดวงตา โนวาเชค 
 

50 นางสาววัจนารัตน์ ควรดี 
 21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวมาลย์ วงศ์ณรัตน์ 

 
51 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิลักษณ ์ หวังชอบ 

 22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองอินทร์ ไหวดี 
 

52 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภา วงษ์ศรี 
 23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย 

 
53 นางสาวนภาพร แข่งขัน 

 24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพร จันทมัตตุการ 
 

54 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิญา มณีโชติ 
 25 นางสุขใจ สมพงษ์พันธุ์ 

 
55 นางชวนพิศ จารัตน์ 

 26 นายวิกรม วรรณสุทธิ์ 
 

56 นายเอกธนัช เหลืองศิริวรรณ 
 27 นางสาววิภาวด ี มูลไชยสุข 

 
57 นางสาวนวรัตน์   พัวพันธ์ 

 28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักราวุธ สิทธิพรมมา 
 

58 นางสาวศิริกุล   อัมพะวะสิริ 
 29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชัย บุญปก 

 
59 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวุธ   สินสุพรรณ์ 

 30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียา งามสอาด 
 

60 นางล าพูน    เหลาราช 
 



~ ๑๑ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๕.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ต่อ) 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 61 นางนิชาภา    เฉตระการ 

 
91 นายเพิ่มยศ วงษ์บัวงาม 

 62 นางปิยรัตน์    มีแก้ว 
 

92 นางเพ็ญศรี รุ่งเรือง 
 63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ   ยันตะบุศย์ 

 
93 นางสาวรัตนา จันทร์หอม 

 64 นางสาวดาวินี   ชิณวงศ์ 
 

94 นางสาวนงค์นภา สวยรูป 
 65 นางสาวอรุณธิดา   สีเชียงหา 

 
95 นางสาวอัมพร โด่งด ี

 66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาฤทธิ์   นวลนาง 
 

96 นายทองพาณิชย์ บุตรเงิน 
 67 นางสาววิสิทธิ ์ มนทอง 

 
97 นางสาวญาณิศา ทุมทอง 

 68 นางสาวกัญญารัตน์ บุญสมวงศ์ 
 

98 นายพงษ์ศักดิ์ ยอดอินทร์ 
 69 นางสาวประภัสสร บัวนาค 

 
99 นางสาวจันทร์ทิพย์   ถนัดเพ่ิม 

 70 นางสาวเนาวรัตน์ กองค า 
 

100 ว่าที่ร้อยตรีพนม   ชินภาพ 
 71 นางสาวจุฑามาส ขุมทอง 

 
101 นายนภจร พรบุญ 

 72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เจือจันทร์ 
 

102 นายณัฐพงษ์ มิถุนดี 
 73 นายเอกราวี  ค าแปล 

 
103 นางสาวพรเพ็ญ แข่งขัน 

 74 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระพันธ์ จอดนอก 
 

104 นางสาวโชติกา บัวสอน 
 75 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ สืบสันต์ 

 
105 นายณัฐพงษ์ กมลบูรณ์ 

 76 นางสาวรัชวรรณ จันทเขต 
 

106 นางสาวธันญารัตน์ วิวาสุข 
 77 นายอ าพล เลี้ยงพรม 

 
107 นางชนัญชิดา จารุเสฏฐิโน 

 78 นายเฉลา ส าราญดี 
  79 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา ผิวสว่าง 
     80 นางสาวประฏิชญา สร้อยจิตร 
     81 นายอาทิตย์ ลีประโคน 
     82 นางสาวโชติกา เทียบค า 
     83 นายณัฏฐกวี บุญวิจิตร 
     84 นายชาตรี เชิดนาม 
     85 นายสุวัฒน์ กล้วยทอง 
     86 นางสาวไพลิน อ าไพ 
     87 นายจุฑาพล  จ าปาแถม 
     88 นางพนิดา  ค าแปล 
     89 นางสาวโกสมุภ ์ จันทร์แสงกระจ่าง 
     90 นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมพร 
     



~ ๑๒ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๖. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    1 รองศาสตราจารย์นิติพัฒน์  พัฒนฉัตรชัย 
     2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทา  สมเป็น 
     3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนะรินทร์ ทับมะเริง 
     4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน ทดทะศรี 
     5 นางสาวเบญญาภา สุรสอน 
     6 นางณัฏฐวรรณ สมนึก 
     7 นางสุวรรณี สุมหิรัญ 
     8 นางสุนิสา   เยาวสกุลมาศ 
     9 นางสาววิชชุดา ยินดี 
     10 ว่าที่ร้อยตรีไพฑูรย์ ทองสุข 
     11 นายวรพรภัฎ ปัดภัย 
     12 นายต่อตระกูล เหมียดนอก 
     13 นางสาวอารีย์ ไกรสูรย์ 
     14 นางกาญจนา  สมหวัง 
     15 นางสาวสุภาภรณ์ ส ารวย 
     

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



~ ๑๓ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๗.  ส านักงานอธิการบดี 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก   โตสุรัตน์ 

 
31 นางสาวชุติมา   มูลดับ 

 2 รองศาสตราจารย์พงษ์ชาญ ณ  ล าปาง 
 

32 นายวัชรพล   นิยมพันธุ์ 
 3 นางภัทรวรรธน ์ ลีลาพัฒนาชัยกลุ 

 
33 นายชาญเดช   บรรลือทรัพย์ 

 4 นางสวิตตา พานเงิน 
 

34 นายอนุกูล    ไชยโคตร 
 5 นางพรรัตน์ สุจินพรัหม 

 
35 นายชัยยันต์ ผมพันธ์ 

 6 นางสาวกาญจนา ไตรรัตน์ 
 

36 นางสาวกชพรรณ บุญสิน 
 7 นางฤดีมาศ แสวงสาย 

 
37 นายสฐาคต ลนขุนทด 

 8 นายวิเชียร เจริญยิ่งธนากูล 
 

38 นางสาวสุพัตรา อ่อนหา 
 9 นางสาวดารุณี จันทศร 

 
39 นางวิมลรัตน์ พูลสวัสดิ์ 

 10 นางสาวอัฉรากร ศิริสอน 
 

40 นายณรงฤทธิ์ สิมมา 
 11 นางเกศยุพา สายยศ 

 
41 นางชมพูนุท ยอดเสาร์ 

 12 นางดลธร พลรักษ์ 
 

42 นายจักรกฤช ลับโกษา 
 13 นางสาววราลักษณ์ สุทธิยานุช 

 
43 นางสาวนิตยา วิเชียร 

 14 นางจิรวรรณ รักการ 
 

44 นางสาวภัทรภร นิยมทอง 
 15 นางวาสนา สีบุญ 

 
45 นางสาวเพ็ญนภา ชนะชัย 

 16 นางสาวพนิดา โสนทอง 
 

46 นางจิตประสงค์ จันทคล้าย 
 17 นางสาวกชวิภา วงศ์เมือง 

 
47 นางสาวเบญญาภาภัค ไพศาลเกียรต์ิปทุม 

 18 นางสาววิไลพร พระไวย์ 
 

48 นายวิษณุกร หอมสนิท 
 19 นางสิริขวัญ ใจกล้า 

 
49 นางสาวลดาวัลย์ วิเชียร 

 20 นางนิชกานต์ ทันวัน 
 

50 นางสาวพิมพ์สุภา นากดี 
 21 นายอัครเดช พลชัย 

 
51 นายนพดล มานุจ า 

 22 นายชยพล แสงใส 
 

52 นางสาวแสงรวีย์ พรหมดี 
 23 นางจีรัชญ์ ริชาร์ด 

 
53 นายวิเชียร พรมแก้ว 

 24 นางสาวอุไร เชื่อมไธสง 
 

54 นางสาวอ าภา อินทนิตย์ 
 25 นางสาวมณีกุล ดารา 

 
55 นางเสาวณีย ์ ดีมั่น 

 26 นายนิติธร   เจริญยิ่ง 
 

56 นางสาวสาวิตรี ดีอ้อม 
 27 ว่าที่ร้อยเอก ณรณชัย   ภูแก้ว 

 
57 นายปกาศิต สมัครสมาน 

 28 นายณัฐวุฒิ   กระจายศรี 
 

58 นางสาวสมินตรา ปรารถนา 
 29 นางพรพิมล   ทรัพย์พอก 

 
59 นางสาวนิภา   เจาะเหมาะ 

 30 นายจเร   ทิพทา 
 

60 นายยศพร  วัชระชัยประสิทธ์ิ 
 



~ ๑๔ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๗.  ส านักงานอธิการบดี (ต่อ) 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    61 นายภาณุพันธุ์ ตั้นจัด 
     62 นางนลินรัตน์ สุขนิตย์กิติกุล 
     63 นายเมธาวี สง่ามั่งคั่ง 
     64 นางสาวปานิสรา บุญโต 
     65 นางสาวพัทธนันท์ สุนทร 
     66 นางสาวน้ าฝน  เครือแก้ว 
     67 นางพรทิพา   สุนทร 
     68 นางสาวศุภมาศ มาลีหวล 
     69 นายสมนึก ภูแก้ว 
     70 นางอรวรรณ สมานโสร์ 
     71 นางสาวอนงค์ พุทธรักษา 
     72 นางสาวสุวรรณี นิยมเหมาะ 
     73 นางสาวรุ่งทิวา ไชยโคตร 
     74 นางสาวภัทธิยา เกษฎา 
     75 นางสาวเมลดา ชุมชัยเวทย์ 
      

    
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



~ ๑๕ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๘. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    1 นางอัจฉรีย์ มาลีหวล 
     2 นางสาวอรวรรณ มิถุนดี 
     3 นางสาววรลักษณ์  จรัสด ารงนิตย์ 
     4 นายกิตติศักดิ์ เกียรติ์ด ารงสุข 
     5 นางสุมณฑา จีระมะการ 
     6 นางสาวขนิษฐา สีมา 
     7 นายโกสินทร์ หล่อกิตติวงศ์ 
     8 นางฉัตรกมล อินทยุง 
     9 นางสาวธิดารัตน์ บุญแปลง 
     

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 
 

      



~ ๑๖ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๙. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    1 นางสาวจรัสศรี ยิ้มยวน 
     2 นางนงนุช สมัครสมาน 
     3 นางจินดา อัธยาศัย 
     4 นายโกสิน สนั่นนาม 
     5 นางสุธาสินี มิถุนดี 
     6 นางสาวพรพิมล มงคล 
     7 นางสาวนัฌชวนันทน์   ประยงค์หอม 
     8 นายสมโภชน ์   ละม้ายวรรณ 
     9 นางพัชรี จุลหงษ ์
     10 นางสาวนาฎยา ซาวัน 
     11 นายสุภาษิต เติมกล้า 
     12 นายภัทรภัฏ ไหวดี 
     13 นายโกสินทร์ มีชูสิน 
     14 นางสาวเสาวภาคย์ พลศรี 
     15 นางสาวลัทธวรรณ แพงเจริญ 
     16 นางปพิชญา  จตุพรอนันตกุล 
     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



~ ๑๗ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๑๐. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    1 นายสมชาย มิถุนดี 
     2 นางสาวกัลยา อรรถกุล 
     3 นางสาวพวงฤดี   สุกใส 
     4 นางนิมิตรา   บุตรกันหา 
     5 นายอนุชา   ถือสมบัติ 
     6 นางสาวนุชสรา พันแก้ว 
     7 นางสาวอัญชิสา สมบัติพิทักษ์สุข 
     8 นางสาวณฤดี แปลงดี 
     9 นายสาคร สีหะวงษ์ 
     10 นางสาววรรณภา เพ่ิมมี 
     11 นายเอกราช สร้อยจิตร 
     

        
        
        
        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 

 
 

      



~ ๑๘ ~ 
 

บัญชีแนบท้าย ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม (ฉบับที่ ๓) 
 เรื่อง รายช่ือบุคลากร ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

        ๑๑. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     ล าดับ ชื่อ - สกุล 
    1 นางสาววรัธยา วิชิตไตรภพ 
     2 นายณัฐพล สันทาลุนัย 
     3 นายทศพล ค้ าชู 
     4 นางสาวภาวิณี บานเย็น 
     5 นางธันยนันท์ พันธ์วัน 
     6 นางมยุรา   กระโพธิ์ 
     7 นางสาวพิชญ์ฌาภรณ์  เมืองงาม 
     8 นางสาวสุนันสินี สีหะวงษ์ 
     9 นางนิรดา งามพานิชกิจ 
     10 นางชณชนก  พันธุ์สนิท 
     11 นางสาวพิมพ์ลดา วิศิษฐ์กิตติกร 
     12 นายธาตรี จิรคงสวัสดิ์ 
     13 นายพิพัฒน์ วิถ ี
     14 นายธนภัทร พิศเพ็ง 
     15 นายอัครพล ศิริกุล 
     16 นายทองนพคุณ อินธิเดช 
     17 นางณัฏฐ์นัน ทุนด ี
     18 นายชัยยศ อุไรล้ า 
     19 นางธนินท์ธร ทองแม้น 
     20 นายชุติพร ไวรวัจนกุล 
     

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



~ ๑๙ ~ 
 

 


