


ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ แก้วแย้ม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/07/2533

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 29/07/2530

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต ทองคลํ้า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

4 อาจารย์ยุพิน โกณฑา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16/09/2535

5 อาจารย์ ดร.สุกัญญรัตน์ คงงาม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3/06/2534

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา แพงโสม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/07/2533

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนาธิป บุบผามาศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2556

8 อาจารย์ดวงพร สุขธิติพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

9 อาจารย์พรพรรณ เพ่งผล พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

10 อาจารย์กุศล ช่วงบุญศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

11 อาจารย์คมชนัญ โวหาร พนักงานมหาวิทยาลัย 23/11/2552

12 อาจารย์ ดร.ธำรงค์ บุญพรหม พนักงานมหาวิทยาลัย 23/11/2552

13 อาจารย์ ดร.บุญทิพย์ แป้นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

14 อาจารย์สรศักด์ิ ทองเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

15 อาจารย์สิทธิชัย เพ่ิมสิน พนักงานมหาวิทยาลัย 2/09/2562

16 รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑา จําปาเหลือง พนักงานมหาวิทยาลัย 8/06/2552

17 อาจารย์ ดร.เอ้ือมพร โตภาณุรักษ์กุล พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2560

18 อาจารย์ ดร.ยุพิน ยืนยง พนักงานมหาวิทยาลัย 5/01/2558

19 อาจารย์ ดร.สรรเสริญ เลาหสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2549

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ ภาคพรต พนักงานมหาวิทยาลัย 5/01/2558

21 อาจารย์ ดร.ดำรงค์ ตุ้มทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2563

22 อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2549

23 อาจารย์ ดร.พีชาณิกา เพชรสังข์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/11/2563

24 อาจารย์วิชชญา มณีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2563

25 อาจารย์ ดร.วีรวัฒน์ จันทรัตนะ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2564

26 อาจารย์ศุภรัสม์ิ ศิรพุทธิพันธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2564

27 อาจารย์ ดร.สัมฤทธ์ิ แสงทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 30/12/2564

28 อาจารย์ชาลินี เค้าฉิม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2564

29 อาจารย์ ดร.ทสพล แม้นเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2564

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะครุศาสตร์



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล

30 อาจารย์นริศรา เค้าฉิม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2564

31 อาจารย์ ดร.ศิวพร มูลวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2562

32 อาจารย์ ดร.จรรยา อุดมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4/05/2553

33 อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ุ ศักด์ิภิรมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2563

34 อาจารย์ธนวรรณ จันทกูต พนักงานมหาวิทยาลัย 17/09/2555

35 อาจารย์วรภัทร์ อินทร์ประสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 11/07/2559

36 อาจารย์วรรณพฤกษ์ เทียมเดช พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2556

37 อาจารย์วิชาญ แฟงเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย 2/10/2560

38 อาจารย์ ดร.วิฑูรย์ คุ้มหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 6/05/2553

39 อาจารย์กัญญารัตน์ คําวิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 9/11/2558

40 อาจารย์พรนภัส ทองพูล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

41 อาจารย์ฐิดารัตน์ เดชเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 2/08/2564

42 อาจารย์ณิชาพัฒน์ ธนอิทธิพัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2562

43 อาจารย์ ดร.วิชชุดา ขําประถม พนักงานมหาวิทยาลัย 16/12/2556

44 อาจารย์ธีรศักด์ิ วังเวงจิต พนักงานมหาวิทยาลัย 17/10/2559



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธ์ุ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

2 อาจารย์ ดร.จุฑามาศ ทะแกล้วพันธ์ุ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/11/2545

3 รองศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ศิริธนาวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 24/01/2528

4 อาจารย์ ดร.อัจฉรีย์ ภุมวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6/05/2537

5 อาจารย์ ดร.กัญญา รัชตชัยยศ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 4/09/2543

6 อาจารย์ ดร.กิตติมา ลีละพงศ์วัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/06/2550

7 รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/11/2546

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บำเพ็ญ นิ่มเขียน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16/08/2536

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศ ชมภู่ทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/11/2535

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา กลํ่าสกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19/09/2537

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรอนงค์ ศรีพวาทกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 23/08/2537

12 อาจารย์ ดร.มนัญญา ปริยวิชญภักดี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/06/2542

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มหิศร ประภาสะโนบล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6/05/2541

14 อาจารย์ ดร.ชมดาว ขําจริง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2554

15 อาจารย์ทรงศักด์ิ ธรรมจํารัส พนักงานมหาวิทยาลัย 11/06/2555

16 อาจารย์ ดร.บุญชาติ คติวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/10/2559

17 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉํ่า พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2551

18 อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

19 อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2546

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งกานต์ กล้าหาญ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2557

21 อาจารย์ ดร.ดํารงศักด์ิ อาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2555

22 อาจารย์ ดร.ทวิรัตน์ ก้อนเครือ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2554

23 อาจารย์ ดร.วนิดา มากศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2547

24 อาจารย์สำรวย มะลิถอด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2552

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะเทคโนโลยีการเกษตร



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ บัวสาม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5/06/2530

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สูตรทิน อินทร์ขำ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/12/2559

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี คอนจอหอ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19/09/2537

4 อาจารย์อนุชาติ บุญมาก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 11/06/2530

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวาพร เหมียดไธสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

6 อาจารย์กายทิพย์ เพ็งกับหนู ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16/10/2538

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12/07/2536

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุต บุศราทิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/08/2540

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา บุณฑริก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 17/01/2545

10 อาจารย์ ดร.ชนิตร์นาถ วิเชียรประดิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/01/2550

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิธิ แก้วสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2553

12 อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2550

13 อาจารย์เกรียงไกร จริยะปัญญา พนักงานมหาวิทยาลัย 10/08/2558

14 อาจารย์จุฑาภรณ์ ชาตินฤมาณ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/03/2557

15 อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2552

16 อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/10/2559

17 อาจารย์สุกัญชลิกา บุญมาธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 14/06/2549

18 อาจารย์กรกรต เจริญผล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

19 อาจารย์ ดร.สราวุธ แผลงศร พนักงานมหาวิทยาลัย 10/08/2558

20 อาจารย์ ดร.กฤษดา ด่านประสิทธ์ิพร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2553

21 อาจารย์จิรวัฑฒ์ แก้วโกศล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2544

22 อาจารย์ดนัย เจษฎาฐิติกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 3/10/2559

23 อาจารย์ ดร.ทัดทอง พราหมณี พนักงานมหาวิทยาลัย 15/02/2552

24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกุมา อ่วมเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2551

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 อาจารย์ปิยธิดา เฉียบแหลม พนักงานมหาวิทยาลัย 16/07/2564

2 อาจารย์สิชล ทองมา พนักงานมหาวิทยาลัย 2/10/2563

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิริ ประสมสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2558

4 อาจารย์กุลวดี เข่งวา พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2545

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก ปานวิเชียร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2549

6 อาจารย์ ดร.ณฐกร นิลเนตร พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

7 อาจารย์ภาสิต ศิริเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

8 อาจารย์รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน พนักงานมหาวิทยาลัย 15/07/2556

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2552

10 อาจารย์กิติศักด์ิ รุจิกาญจนรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/11/2557

11 อาจารย์ธนัฏนัณ อนันตศิริสถาพร พนักงานมหาวิทยาลัย 4/02/2554

12 อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2564

13 อาจารย์ ดร.ประกายรัตน์ ทุนิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 11/07/2555

14 อาจารย์พรทิพย์ พาโน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2554

15 อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 17/06/2556

16 อาจารย์สัณฐิตาพร กล่ินทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 3/11/2557

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2557

18 อาจารย์ ร.อ.หญิงสุพัตรา นุตรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 30/12/2558

19 อาจารย์จิตรรดา พงศธราธิก พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2560

20 อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ กล่ินพุดตาล พนักงานมหาวิทยาลัย 30/10/2558

21 อาจารย์วาสนา ทรัพย์ประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2559

22 อาจารย์วิโรจน์ เจ้ยเปล่ียน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2560

23 อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2558

24 อาจารย์วรรณไพร แย้มมา พนักงานมหาวิทยาลัย 30/12/2558

25 อาจารย์นภาวดี ต้ังตรงวิศลกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2557

26 อาจารย์ประเสริฐ ศรีนวล พนักงานมหาวิทยาลัย 28/12/2558

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผ่า อนันจิ๋ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2559

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรา ซูริค พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2557

29 อาจารย์มนชยา สมจริต พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2557

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 6/01/2563



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงเพ็ญ สว่างใจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12/05/2541

2 รองศาสตราจารย์ ดร.กมลทิพย์ พลบุตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6/05/2541

3 รองศาสตราจารย์ ดร.สริตา บัวเขียว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 8/05/2528

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา พานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16/05/2529

5 อาจารย์ ดร.ศิรินทร์ อินทรวิชะ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/05/2549

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 16/05/2529

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สอาดนัก ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 28/02/2537

8 รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ระวี โรจน์รุ่งสัตย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 22/09/2542

9 อาจารย์ ดร.มธุรส ปราบไพรี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13/06/2537

10 อาจารย์ปิยวรรณ คุสินธ์ุ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 7/06/2536

11 อาจารย์ ดร.กฤษดา ต้ังชวาล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/09/2540

12 อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ สิงห์ชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/07/2548

13 อาจารย์ธนัฏฐา ขนอม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/06/2537

14 อาจารย์ทิพย์ธิดา บุตรฉุย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2552

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิ่นปินัทธ์ ลีลาอัมพรสิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2549

16 อาจารย์วัชระ เย็นเปรม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2553

17 อาจารย์ศุภมาส เกตุเต็ม พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2546

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงดาว ถ่ินหารวงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2548

19 อาจารย์จตุพร บุญประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/03/2557

20 อาจารย์ ดร.ทนงศ์ จันทะมาตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2552

21 อาจารย์ทรงฤทธ์ิ ฉิมโหมด พนักงานมหาวิทยาลัย 13/01/2557

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ปานเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2551

23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สุริยวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2547

24 อาจารย์ ดร.วรรณวิวัฒน์ รัตนลัมภ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 9/11/2563

25 อาจารย์ศิวาพร พิรอด พนักงานมหาวิทยาลัย 15/03/2551

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม พนักงานมหาวิทยาลัย 21/06/2553

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถวิทย์ รอดเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 15/03/2553

28 อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ สวนมาลี พนักงานมหาวิทยาลัย 15/07/2553

29 อาจารย์กรรณิการ์ ตาละลักษมณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2564

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

30 อาจารย์จิราพร เพลทิโคซา พนักงานมหาวิทยาลัย 2/11/2563

31 อาจารย์ ดร.ณัฐสุดา สัตยาบรรพ พนักงานมหาวิทยาลัย 19/09/2559

32 อาจารย์ตรีนุช สุนทรวิภาต พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2548

33 อาจารย์ ดร.ทัศนพรรณ ไพศาลนันทน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 24/05/2553

34 อาจารย์ธิดา รุ่งธีระ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2557

35 อาจารย์ปิยพร ฉายา พนักงานมหาวิทยาลัย 2/07/2563

36 อาจารย์พิศาล ปานแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 10/07/2550

37 อาจารย์มัฆวาน นาคจั่น พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2564

38 อาจารย์ศรัณย์ ตรีคุณ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/05/2564

39 อาจารย์ศิริกุล ศรีโตกล่ิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2547

40 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2547

41 อาจารย์ ดร.สรัญพัทธ์ เอ๊ียวเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/2557

42 อาจารย์กาญจนี มฤคทัต พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2554

43 อาจารย์กิตติพันธ์ุ ชินวรรณโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

44 อาจารย์เขมา แฉ่งฉายา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2552

45 อาจารย์นันทิยา ดอนเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2557

46 อาจารย์ภัทรา อัตตวิริยะสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2558

47 อาจารย์ ดร.กมลทิพย์ รักเกียรติยศ พนักงานมหาวิทยาลัย 25/08/2557

48 อาจารย์ ดร.กรกมล ธนะโรจน์รุ่งเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย 21/08/2555

49 อาจารย์ฐณัฐา ลาภเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 9/03/2558

50 อาจารย์ ดร.พรเพ็ญ จุไรยานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5/08/2557

51 อาจารย์ ดร.มนธนัตถ์ สินทร พนักงานมหาวิทยาลัย 28/10/2556

52 อาจารย์ ดร.สุภาพร อรุณะวงศา พนักงานมหาวิทยาลัย 16/01/2549

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ทั่งทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2550

54 อาจารย์ ดร.พีรพล สิมมา พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2565

55 อาจารย์วันรัต ร่ืนบุญ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/10/2559

56 อาจารย์ศุภณัฐ บุญสด พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2565

57 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล กรํ่าธาดา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

58 อาจารย์สุทธิพงษ์ บุญพอ พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2565



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

59 อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 22/10/2542

60 อาจารย์นาถสุดา วงษ์บุญงาม พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2546

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธ์ิ คําพล พนักงานมหาวิทยาลัย 11/03/2552

62 อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2553

63 อาจารย์รัฐวรรณ เทพหัสดินฯ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2544

64 อาจารย์รุ่งอรุณ ปิยะฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 21/09/2558

65 อาจารย์ภัทรภร ฐิติชาญชัยกุลา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2556

66 อาจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ ภู่มหภิญโญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2552

67 อาจารย์ ดร.สรไกร เรืองรุ่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2554

68 อาจารย์จิณห์จุฑา สุวรรณ์คัมภีระ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/02/2558

69 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตสุภวัฒน์ สําราญรัตน พนักงานมหาวิทยาลัย 3/11/2551

70 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 17/08/2554

71 อาจารย์วิไลวรรณ ไชยลังการ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2562

72 อาจารย์ศิริวัฒน์ ขําเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2559

73 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลาลักษณ์ นวมสําลี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2553

74 อาจารย์จักริน จันทนภุมมะ พนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/2557

75 อาจารย์ ดร.ปราชญา สายสุข พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2559

76 อาจารย์ภาสกร ภู่ประภา พนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/2557

77 อาจารย์สมบัติ ไวยรัช พนักงานมหาวิทยาลัย 3/11/2551

78 อาจารย์เสฏฐวุฒิ แก้วดี พนักงานมหาวิทยาลัย 2/11/2563

79 อาจารย์ณัฐกานต์ ผาจันทร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5/01/2558

80 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐวุฒิ สุวรรณช่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2549

81 อาจารย์ ดร.มลทิชา โอซาวะ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2546

82 อาจารย์ ดร.ลัคนา ชูใจ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2546

83 อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ เพ็ญวันศุกร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2561

84 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประอรนุช หงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

85 อาจารย์ศราวุฒิ ด้วงเบ้า พนักงานมหาวิทยาลัย 15/07/2563

86 อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2557

87 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรินาฏ วงศ์สว่างศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2550



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

88 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตตินันท์ บุญรอด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2554

89 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาวิณีย์ รักพาณิชย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

90 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติมา สุวรรณชาติ พนักงานมหาวิทยาลัย 24/10/2542

91 อาจารย์ ดร.ทิพย์วรรณ จุลิรัชนีกร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2553

92 อาจารย์ ดร.ธีรศักด์ิ สุขสันติกมล พนักงานมหาวิทยาลัย 13/12/2556

93 อาจารย์พนัส ชัยรัมย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2549

94 อาจารย์ไพลิน ทรัพย์อุดมผล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2552

95 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัชชานุช พิชิตธนารัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2545

96 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารัณ พราหมณ์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 9/10/2557

97 อาจารย์ดรุณี ทิพย์ปลูก พนักงานมหาวิทยาลัย 3/03/2557

98 อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล พนักงานมหาวิทยาลัย 13/12/2556

99 อาจารย์ ดร.อภิรัตน์ อุดมทรัพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2552

100 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2554



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภาพร กลํ่าสกุล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9/10/2541

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรีย์ ก่ิงทอง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19/09/2537

4 อาจารย์พงศ์ลัดดา ป้านสุวรรณ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19/08/2534

5 อาจารย์พรรณทิพย์ ทองแย้ม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวนา อังกินันทน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9/03/2535

7 อาจารย์วรรณดี อนุสรณ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 27/10/2541

8 อาจารย์กัลยา ปุญญธรรม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6/03/2532

9 อาจารย์จรรยาพร บุญเหลือ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/07/2533

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐประภา นุ่มเมือง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 12/07/2536

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธัญ พงษ์พานิช ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 21/10/2534

12 อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2550

13 อาจารย์นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2563

14 อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2564

15 อาจารย์ ดร.ภัททราวรดา วิไลลอย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2554

16 อาจารย์ ดร.เมธาวิน สาระยาน พนักงานมหาวิทยาลัย 16/03/2554

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2549

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักเกียรติ หงษ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2544

19 อาจารย์ ดร.วัชระ เวชประสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2549

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตวงสิทธ์ิ สนขํา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2547

21 อาจารย์ธิดารัตน์ ปิ่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 14/05/2551

22 อาจารย์ ดร.วรวุทธ์ิ ยิ้มแย้ม พนักงานมหาวิทยาลัย 4/06/2550

23 อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2553

24 อาจารย์ ดร.อัตภาพ มณีเติม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

25 อาจารย์คงขวัญ ศรีสอาด พนักงานมหาวิทยาลัย 17/03/2551

26 อาจารย์เยาวภา อินทเส พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

27 อาจารย์จริยา รัชตโสตถ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสิทธ์ิพร เก่งทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 15/07/2553

29 อาจารย์กนกพร บุญธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2563

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะวิทยาการจัดการ



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะวิทยาการจัดการ

30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา ธนีเพียร พนักงานมหาวิทยาลัย 18/06/2545

31 อาจารย์มรรยาท ล้ิมโอฬารสุขสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2564

32 อาจารย์รัญชิดา เบริล พนักงานมหาวิทยาลัย 18/01/2560



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 6/05/2541

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/11/2549

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/06/2544

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/04/2542

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวิศิษฎ์ รักพาณิชย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/02/2549

6 อาจารย์จันทนา ก่อนเก่า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 23/01/2541

7 อาจารย์ดำรงค์ พงศ์พุทธชาติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/04/2527

8 อาจารย์ธนิดา ชาญชัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 5/11/2539

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรพิทย์ โต้ตอบ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/09/2529

10 อาจารย์ณปภา หอมหวล พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2545

11 อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2559

12 อาจารย์นราธร สัตย์ซ่ือ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/11/2563

13 อาจารย์ศจีมาศ นันตสุคนธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2545

14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี น้อยสำราญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2547

15 อาจารย์ ดร.กฤษณะ พวงระย้า พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2549

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต สุดตา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2554

17 อาจารย์วรรณา วัฒนา พนักงานมหาวิทยาลัย 19/06/2549

18 อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2559

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2549

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา ทองคํา พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2546

21 อาจารย์ ดร.นิรุธ ลํ้าเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2554

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาพร ยอดสันติ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2546

23 อาจารย์วราภรณ์ นิสสภา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2556

24 อาจารย์วริษา ปานเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 7/12/2553

25 อาจารย์ ดร.ศิริพรรณ ศรัทธาผล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2552

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันทศักด์ิ ระวังวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2551

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา ขุนณรงค์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีรัตน์ เทมวรรธน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2548

29 อาจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ทวีเช้ือ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2559

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2554

31 อาจารย์ ดร.ประดิพันธ์ ทองแถม ณ อยุธยา พนักงานมหาวิทยาลัย 3/10/2559

32 อาจารย์ ดร.วรางรัตน์ ง่วนชู พนักงานมหาวิทยาลัย 15/12/2564

33 อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2557

34 อาจารย์สุพิตา พูลสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2546

35 อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี พนักงานมหาวิทยาลัย 10/08/2558

36 อาจารย์ ดร.จินตนา สังโสภา พนักงานมหาวิทยาลัย 19/07/2564

37 อาจารย์ ดร.พรอริยา ฉิรินัง พนักงานมหาวิทยาลัย 2/10/2560

38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2556

39 อาจารย์ ดร.อัจฉริยะกูล พวงเพ็ชร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/04/2560

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 11/06/2555

41 อาจารย์ ดร.จุฬาลักษ์ ปราบเสียง พนักงานมหาวิทยาลัย 3/03/2557

42 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์ ไกรเนตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5/10/2547

43 อาจารย์ปิยวัฒน์ เนียมมาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย 15/06/2550

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมษิยา แย้มเจริญกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2554

45 อาจารย์ ดร.อรพรรณ เล่ือนแป้น พนักงานมหาวิทยาลัย 11/06/2555

46 อาจารย์ ดร.อิสราภรณ์ ทองสมนึก พนักงานมหาวิทยาลัย 4/10/2559



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 รองศาสตราจารย์ ดร.เที่ยง เหมียดไธสง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 13/06/2537

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ซันประสิทธ์ิ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

3 อาจารย์ชยุต พลอยจิรภาส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3/12/2544

4 อาจารย์เทิดศักด์ิ อาลัย ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/09/2557

5 อาจารย์ ดร.นพพล ม่ิงเมือง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 15/08/2537

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย ทรัพย์เพ่ิม ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/11/2532

7 อาจารย์อภิรัตน์ วงศ์ศุภชาติ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/12/2539

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิศา แก้วสวัสด์ิ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/10/2544

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร เข็มเงิน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 20/09/2553

10 อาจารย์ประเสริฐ ปราชญ์ประยูร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/06/2559

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ บุญรอด ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/08/2540

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย หนาแน่น พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2558

13 อาจารย์ ดร.ช่วงชัย ชุปวา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2554

14 อาจารย์ดวงฤดี ชูตระกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2554

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา มุขดา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2551

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ นิลดวงดี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2553

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา สายสร้อย พนักงานมหาวิทยาลัย 8/07/2556

18 อาจารย์ภาคย์ พราหมณ์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

19 อาจารย์วีระยุทธ รัตนศิริวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2546

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ไชยวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2553

21 อาจารย์ ดร.กิตติพงศ์ นวลใย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2556

22 อาจารย์ ดร.ประกิจ อินทะชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 15/03/2564

23 อาจารย์จตุพล อังศุเวช พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2563

24 อาจารย์จิตรา มีทองคํา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2560

25 อาจารย์จิตราพร ชัยเสริมวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 17/09/2561

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมศักด์ิ แก้วเกาะ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2556

27 อาจารย์ภัทรวรรณ เอมกมล พนักงานมหาวิทยาลัย 17/09/2561

28 อาจารย์วีระพร ฤทธ์ิบํารุง พนักงานมหาวิทยาลัย 15/12/2564

29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล สกุลพงษ์มาลี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2547

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

30 อาจารย์ ดร.จุติพร อินทะนิน พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2556

31 อาจารย์เจิมธง ปรารถนารักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 12/01/2550

32 อาจารย์ชลีดล อินยาศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 3/02/2558

33 อาจารย์ชลาลัย วงเวียน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2560

34 อาจารย์ปองพล รักการงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 13/01/2557

35 อาจารย์พรพรรณ ทองแพง พนักงานมหาวิทยาลัย 3/12/2561

36 อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2559

37 อาจารย์ ดร.ครรชิต ภาวนานนท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

38 อาจารย์ดวงกมล อังอํานวยศิริ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

39 อาจารย์ จ่าสิบตรี ดร.พิศิษฐ์ เฮงจินดาสิริธณัท พนักงานมหาวิทยาลัย 2/06/2557

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัฒน์ รูปคม พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

41 อาจารย์กมลวรรณ วงศ์วุฒิ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/04/2561

42 อาจารย์บุรีรักษ์ สังข์คงเมือง พนักงานมหาวิทยาลัย 10/08/2558

43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราเชณ คณะนา พนักงานมหาวิทยาลัย 8/06/2549

44 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ จงชนะชววัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2562

45 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2555

                 



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

1 นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 17/07/2534

2 นางสาวชนิษศา พุ่มสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2539

3 นายธนเดช แก้วเสียง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2563

4 นายอัศวิน ไชยภูมิสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

5 นางสาวจุฑารัตน์ ทองพูล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

6 นางบุญชู ตาละลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2532

7 นางสาวประภา อํ่ากลัด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2547

8 นางอรอุมา ชูแสง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2540

9 นางวิภา เหล็กคม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2551

10 นางสาวถลัชนันท์ ทรัพย์สงวน พนักงานราชการ 16/11/2563

11 นางเณริศา พิทักษ์สาลี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2554

12 นายนัชรัณด์ เช้ือสอน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2563

1 นางโชติกา มาลาพงษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 2/03/2535

2 นายกรรธร เอมนุกูลกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/11/2563

3 นางสาวฐิติชญาน์ ธรรมนิตย์สกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

4 นางสาวพันทิพา เกตุพรม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2549

5 นางสิรีรัตน์ ชมภู่ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

6 นางน้ําฝน เถาเครือมาส พนักงานมหาวิทยาลัย 10/10/2545
7 นางสาวพรผกา โพธ์ิพร้อม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2542

8 นายพุทธชาติ ธูปหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2545

9 นางสาวสรรเสริญ พวงสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 9/06/2546

1 นางภาสิกา แจ่มจำรัส พนักงานมหาวิทยาลัย 5/01/2547

2 นางสวรีย์ ทรัพย์สงวน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2546

3 นางสาวนิภาวรรณ สุริหะ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2562

4 นายสุเมธ โฆสานันท์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2551

5 นางสาวณภาลักษณ์ ทองมา พนักงานราชการ 2/05/2559

6 นายปรีชา ศรีสวัสด์ินุภาพ ลูกจ้างประจำ 21/05/2530

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล
คณะครุศาสตร์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล

1 นางจิรารัตน์ ก่อเกิด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2560

2 นางสาววัลลภา มณีตัน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2556

3 นางสาวสิริรัตน์ โพธิชีพันธ์ พนักงานราชการ 4/06/2562

4 นายพงศ์นรินทร์ เขตประทุม พนักงานราชการ 1/10/2562

1 ดร.กชพรรณ ฉัตรหิรัญ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3/10/2532

2 นายนพพร ยอดหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2563

3 นางสินีนาฎ มูลสอาด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2549

4 นางสาวเกตุจวรรณ มณีวิหค พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2548

5 นางสาวจุติพร ฉิมพาลี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2552

6 นางสาวชูศรี ชูเนียม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2540

7 นางละออง เข่ือนขันธ์สถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

8 นางสมศรี สุขประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2542

9 ดร.จิรปรียา จุ้ยแจ้ง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2550

10 นายนฤนาท ไม้แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 11/03/2551

1 นางทานตะวัน มณีวิหค ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 8/08/2537

2 นางจันทรา โห้มาต พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2539

3 นายชํานาญ เส่งถิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

4 นายธิติพัทธ์ ดําสะอาด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2543

5 นางสาวบงกชรัตน์ บัวทิพย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 17/08/2550

6 นางสาววิกานดา สง่ามิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2556

7 นายกอบศักด์ิ บัวไสว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2550

8 นางสาวชุติมา บุญโพธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2555

1 นางพิทยาภรณ์ พิริยะสุขถาวร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 9/06/2537

2 นางนงนุช เกตุพรม พนักงานมหาวิทยาลัย 8/04/2553

3 นายประชุม พันออด พนักงานมหาวิทยาลัย 15/06/2544

4 นายสืบศักด์ิ ลีลาอัมพรสิน พนักงานมหาวิทยาลัย 26/08/2556

5 นางสุจิตรา ญาตินุกูล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2552

คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ลําดับท่ี ประเภทบุคลากร วันท่ีเข้าทำงาน

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกต้ังสภาคณาจารย์และข้าราชการ

                       ชื่อ   -    สกุล

6 นางสาวสุจิตรา ถึงโภค พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2552

7 นางอมรรัตน์ เดชอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย 16/10/2549

8 นายณัฏฐนันท์ ศูนย์จันดา พนักงานมหาวิทยาลัย 26/11/2555

9 นางสาววรรณวิไล ยกย่อง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

10 นางสาวสมศรี นิลแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2549

11 นางกชพรรณ จิรประเสริฐวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2560

12 นายนพดล เมืองนก พนักงานมหาวิทยาลัย 14/12/2555

13 นางสาวนรกมล สิงห์เล็ก พนักงานมหาวิทยาลัย 8/01/2561

14 นางปริศนา พันธ์งาม พนักงานมหาวิทยาลัย 19/05/2557

15 นางกรรณิการ์ ไทรงาม พนักงานมหาวิทยาลัย 21/06/2547

16 นางสาวชนิดา ศรีสาคร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

17 นางยุพิณ ฤทธ์ิอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2541

18 นางสาวอรุณี แก้วบริสุทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 15/05/2543

1 นางดุจดาว แก้วพิจิตร์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/02/2533

2 นายธนพสิษฐ์ พลเยี่ยม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2564

3 นายจักรกฤษณ์ ขันทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2555

4 นางพจนา ตาลลักษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2550

5 นายโสภณ นิ่มวาศ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/07/2550

6 นางสาวเรืองรุ้ง พูลสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2556

7 นางสาวจิณนพัฒ มหานนท์ พนักงานราชการ 2/09/2562

8 นายลิขิต ศรีพราหมณ์ พนักงานราชการ 16/08/2564

9 นายอัครชัย แก้วใหญ่ พนักงานราชการ 15/03/2565

1 นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธ์ิ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 26/01/2541

2 นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย 15/05/2556

3 นางสาวศศิกาญจน์ พูลผิว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2550

4 นางสาวอำพันธ์ พรมส่ีหน้า พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2538

5 นางสาวชนานุช เงินทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 3/09/2555

6 ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอํานวย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2551

7 นางสาววณิชยา ทองสมนึก พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2563

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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8 นางสาวศศิวิมล กาหลง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2555

9 นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2560

10 นางสาวณภัค ภัทรศิรเมธ พนักงานราชการ 4/01/2565

1 นางนงลักษณ์ พหุพันธ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 1/07/2536

2 นางสาวดาวเรือง ขมแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2541

3 นางทองสุข จันทะทัง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2548

4 นางสาวธนพร ถมเสาร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/04/2545

5 นายมนตรี ภูอิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2546

6 นางรัตนา เสียงสนั่น พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2541

7 นางสาวสวรินทร์ ยั่งยืนรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2549

8 นางอุษณีย์ บุญแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 9/06/2546

9 นายสวัสด์ิ อุราฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2542

10 นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า พนักงานมหาวิทยาลัย 19/07/2542

11 นางสาวสุพรรณณี เพนวิมล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

12 นายทวี นวมนิ่ม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2542

13 นางนิรดา เอ่ียมอาษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2537

14 นายพีรวัฒน์ เพ่งผุดผ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2541

15 นางอัจฉราพร เล้ียงอยู่ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2538

16 นางสาวแขนภา ทองตัน พนักงานมหาวิทยาลัย 13/07/2549

17 นายณฐกฤตย์ นวมงาม พนักงานมหาวิทยาลัย 22/08/2548

18 นายวิโรจน์ ว่องไวไพโรจน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2549

19 นางสาวสิริรัตน์ เดชเพชร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2564

20 นายวิวัฒน์ เพ่ิมสุข พนักงานราชการ 16/08/2564

1 นางสาวไพลิน ฤทธิเดช พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

2 นางสาววนิดา แตงเงิน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2556

3 นางศุภวรรณ สวัสด์ิวารี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2544

4 นางรัชนก เรืองอร่าม พนักงานมหาวิทยาลัย 15/11/2533

5 นางสาวสิริเพ็ญ เพ็ญจํารัส พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2533

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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6 นางสาวเฉลย ทองคํา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2538

7 นางปิ่นทอง อมรจุติ พนักงานมหาวิทยาลัย 23/07/2544

8 นางศิริวรรณ ปราชญ์ประยูร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2560

9 นางสุปราณี ผุดผ่อง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

1 นางภควัน จันทนเสวี ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 19/10/2532

2 นางกอบกาญจน์ ศิริธนาวงศ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 17/07/2528

3 นายเจริญ จารุรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2547

4 นางชุติมา แฉ่งฉายา พนักงานมหาวิทยาลัย 15/10/2544

5 นางสาวพยอม เกิดสมบัติ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/01/2534

6 นายฤทธี ทิมรอด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

7 นางสาวอาริณี ต้ังเริก พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2555

8 นางสาวฉลองขวัญ บวงสรวง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2563

9 นางสาวธัญวรัณณิช โพธิสุวรรณ พนักงานมหาวิทยาลัย 20/08/2542

10 นางนภัสภรณ์ นามสละ พนักงานมหาวิทยาลัย 14/12/2555

11 นางสาวพิศมัย มงกุฎ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2539

12 นายภูวนัย เอกวัตร พนักงานมหาวิทยาลัย 3/12/2561

13 นางสาววีนา สืบอํ่า พนักงานมหาวิทยาลัย 3/01/2561

14 นางสาวจริยาภรณ์ สินธุสุวรรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

15 นางสาวธนพร เกษศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2550

16 นายนัทธพงศ์ สุกสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

17 นางนันทพร มีชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2551

18 นางสาวปิยนุช แก้วมุกดา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2552

19 นางสาวพรพิมล ทิมทวีป พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2564

20 นางสาวอภิญญา แจ่มใส พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2552

21 นางสาวอรพิมล รุ่งจรูญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

22 นางสาวอัญญาพร เอ่ียมอาษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

23 นายกฤษณะ จันทร์แก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2555

24 นายกันตภูมิ รอดสาย พนักงานมหาวิทยาลัย 2/12/2545

สํานักงานอธิการบดี
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25 นายชูเกียรติ บัวขยาย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2561

26 นายธีรวัฒน์ กลํ่าสี พนักงานมหาวิทยาลัย 10/02/2557

27 นางสาวนฤมล กรประสาท พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2565

28 นางสาวพิชญา เทียนภู่ พนักงานมหาวิทยาลัย 3/01/2561

29 นายศักด์ิชัย โค้วสกุล พนักงานมหาวิทยาลัย 2/07/2561

30 นางสาวศิริ แฉ่งฉายา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2553

31 นางสาวสุธิวรรณ รุ่งสว่าง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

32 นางสาวสุภาวดี เนียมหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2549

33 นายอดิศักด์ิ พิมพ์ทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 3/07/2561

34 นายอนุวัฒน์ ทองขาว พนักงานมหาวิทยาลัย 15/01/2564

35 นายอรุณ บัวประคอง พนักงานมหาวิทยาลัย 15/11/2562

36 นางสาวอารยา จงใจรักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 16/08/2564

37 นางสาวฐิติณัทชาภัค พานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2563

38 นางสาวอภิญญา สุขจําเริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2555

39 นางสาวชนิกานต์ เดชรักษา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2563

40 นายธนดล ดีหะสิงห์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

41 นางสาวอรทัย ชูเจริญ พนักงานมหาวิทยาลัย 5/11/2551

42 นายณัฐวรรธน์ ขําขาว พนักงานมหาวิทยาลัย 3/05/2564

43 นางสาวเตือนใจ ซิวพานิช พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

44 นายธนวัฒน์ บวงสรวง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2565

45 นางสาวธิดา สุกสี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

46 นายโสภณ เกตุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 2/08/2564

47 นางสาวยุวดี แสงส่งกล่ิน พนักงานมหาวิทยาลัย 2/01/2538

48 นายกิตติภพ รักษาราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/03/2551

49 นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

50 นางขวัญใจ บรรลุกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย 6/03/2552

51 นางสาวจามจุรี สูงห้างหว้า พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2556

52 นางปราณี โตใหญ่ดี พนักงานมหาวิทยาลัย 16/10/2549

53 นางสาวพัชรินทร์ ย้อมสี พนักงานมหาวิทยาลัย 9/02/2547
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54 นางสาวลัดดา อินทราพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

55 นางสาวจุฬาลักษณ์ วิทูประพัทธ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2562

56 นางสาวณัฐจิรา หวังดี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2562

57 นางสาวฐิติรัตน์ ชะเอม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

58 นางสุชาดา กนกชัชวาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2551

59 นายธีรวัฒน์ เสนะโห พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2550

60 นายนเรนทร อมรจุติ พนักงานมหาวิทยาลัย 9/01/2558

61 นายอภิวัฒน์ พานทอง พนักงานมหาวิทยาลัย 6/12/2550

62 นางสาวกรกนกรัตน์ พัชรภาสกร พนักงานมหาวิทยาลัย 2/07/2550

63 นายกันวรุจน์ เอกวัตร พนักงานมหาวิทยาลัย 20/06/2561

64 นางสาวจันทิมา ร่ืนรวย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/11/2547

65 นางสาวชาลิสา มณีตัน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2545

66 นายชูชาติ เมฆกมล พนักงานมหาวิทยาลัย 8/02/2556

67 นายทวัฒน์ เงินสะดวก พนักงานมหาวิทยาลัย 15/05/2550

68 นายเทพฤทธ์ิ นาคสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

69 นางบัณพร เกิดบํารุง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2549

70 นายบุญเขต นเรนทร พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

71 นายประยูร ชูช่วย พนักงานมหาวิทยาลัย 21/05/2557

72 นายเผด็จพงษ์ กนกชัชวาล พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2556

73 นางสาวพัณณิตา คําหอม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2548

74 นายพิภัช ธรรมนิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 5/08/2545

75 นายมานะ แก้วคัลณา พนักงานมหาวิทยาลัย 1/07/2550

76 นายมานัส โตใหญ่ดี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2540

77 นางระยอง บุญกอง พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2548

78 นางสาววันเพ็ญ มาลาพงษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2550

79 นายศรัณย์ พิมพ์ขนิษฐ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 2/12/2545

80 นายศักด์ิชัย เข็มตรง พนักงานมหาวิทยาลัย 3/02/2558

81 นางสาวสกุลกาญจน์ สังข์ฤทธ์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2547

82 นายสงกรานต์ จันทร์นาค พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2549
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83 นายสมชาย ชูเนียม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2552

84 นายสมโพชน์ เกตุแก้ว พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2540

85 นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2551

86 นายอภิวัฒน์ เพ็ชรสวาท พนักงานมหาวิทยาลัย 19/05/2557

87 นายอําพล ฤทธ์ิอ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2539

88 นางสาวฐิติพร การะเกตุ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/09/2560

89 นายดนัย มีอารีย์ พนักงานมหาวิทยาลัย 7/05/2551

90 นายณัฐพล อาบสีนาค พนักงานมหาวิทยาลัย 15/05/2561

91 นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ พนักงานมหาวิทยาลัย 16/12/2558

92 นางสาวเจษฎารัตน์ กลํ่าศรี พนักงานมหาวิทยาลัย 1/12/2556

93 ดร.นิสันติ ศิลประเสริฐ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/05/2549

94 นางสาวรุ่งอรุณ เกิดพิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2565

95 นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

96 นายเจษฎาภรณ์ พะณะงาม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/10/2557

97 นายเชฐ ศรีแย้ม พนักงานมหาวิทยาลัย 4/01/2542

98 นายไพรัช บุญรอด พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2561

99 นายวันณพงค์ วงศ์พานิช พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2543

100 นายสุนทร ชูเส้นผม พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

101 นางสาวอาพร สุนทรวัฒน์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/08/2547

102 นางสาวปิยนันท์ เสนะโห พนักงานมหาวิทยาลัย 2/10/2560

103 นายอํานาจ อนันพิทักษ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/06/2545

104 นายชาญยุทธ์ อรุณสวัสด์ิ พนักงานมหาวิทยาลัย 1/02/2558

105 นางสาวพรปวีณ์ พีรพงศ์พรรณ พนักงานราชการ 1/10/2563

106 นางสาวศิริกัญญา คุ้มครอง พนักงานราชการ 15/02/2564

107 นางสาวอโนมา อรุโณทัยสกุล พนักงานราชการ 1/02/2561

108 นางสาวอาภาภรณ์ มีอิน พนักงานราชการ 1/05/2563

109 นางสาวปัทมา ไชยโอชะ พนักงานราชการ 1/10/2562

110 นายชิตวัน สุนทร ลูกจ้างประจำ 15/09/2540

111 นายเสน่ห์ ตาลลักษณ์ ลูกจ้างประจำ 15/09/2540
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1 นางสาวเพียงใจ เรืองชัย พนักงานมหาวิทยาลัย 1/2/2561

2 นางภาวิณี เกียรต์ิสุพิมล พนักงานมหาวิทยาลัย 3/1/2561

3 นางสถาพร บุญหม่ัน พนักงานมหาวิทยาลัย 1/6/2540

หน่วยตรวจสอบภายใน


	
	



