
ท่ี ช่ือ - สกุล ประเภท สังกัด ต ำแหน่ง/ระดับ ได้รับอนุมัติ

ระดับช ำนำญงำน

1 นางชญาพรย์  ภูยาธร ข้าราชการ งานพัสดุ กองคลัง ผู้ปฏิบัติงานบริหารช านาญงาน ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

2 นางสุรีย์  เอ่ียมแจ๋            

(เกษียณ 1 ต.ค. 63)
ข้าราชการ งานส านักงานศูนย์พ้ืนท่ีนนทบุรี ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดช านาญงาน (เกษียณเม่ือวันท่ี 1 

ต.ค. 63)

ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

ระดับช ำนำญกำร

3 นางฤทัยชนก  โพธ์ิงาม ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ ส านักงานอธิการบดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

4 น.ส.มาลี  ทวนทอง ข้าราชการ งานตรวจสอบภายใน ส านักตรวจสอบภายใน นักตรวจสอบภายในช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

5 น.ส.วรรณา  แก้วพลอย ข้าราชการ งานการเงิน กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

6 น.ส.วิภา  ธรรมจารี ข้าราชการ งานบัญชี กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

7 นายประเสริฐ  ปุระชาติ ข้าราชการ งานบริการ กายภาพ และส่ิงแวดล้อม กองกลาง 
(หน่วยงานภายใน : งานบริการและส่งเสริมการศึกษา กองบริหาร

ทรัพยากรวาสุกรี)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

8 น.ส.ยุวดี  สูนพยานนท์ ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ ส านักงานอธิการบดี 
(หน่วยงานภายใน : งานบริหารและพัฒนาระบบ กองบริหารทรัพยากร

วาสุกรี)

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

9 นางกันยา  นวนพิจิตร์ ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ ส านักงานอธิการบดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

10 นางบ ารุง  โกศล ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ กองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 26 มิ.ย. 60

11 น.ส.มณฑิรา  สาระพันธ์ ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ กองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.ย. 58 

12 นางนิตยา  แจ้งประจักษ์ ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ กองบริหารทรัพยากร

สุพรรณบุรี

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ก.ย. 53

13 นางอัจฉรา  ลักษณสมบูรณ์ ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ กองบริหารทรัพยากร

สุพรรณบุรี

นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.ย. 58 

ท ำเนียบผู้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลำคม 63)



ท่ี ช่ือ - สกุล ประเภท สังกัด ต ำแหน่ง/ระดับ ได้รับอนุมัติ

ท ำเนียบผู้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลำคม 63)

14 นางสาวอุศนา  อนงค์เวช พนักงานมหาวิทยาลัย งานแผนและงบประมาณ

กองนโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 21 พ.ย. 62

15 นางสุภาพ โสมนัสสา พนักงานมหาวิทยาลัย งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ ต้ังแต่วันท่ี 30 ส.ค. 62

16 นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย พนักงานมหาวิทยาลัย งานบริการ กายภาพ และส่ิงแวดล้อม กองกลาง วิศวกรโยธาช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63

17 นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย งานเบิกจ่าย กองคลัง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63

18 นางสาวชวนพิศ เปรมกมล พนักงานมหาวิทยาลัย งานกิจกรรมนักศึกษา         กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63

19 นางสาววิยะดา นุชพันธ์ุ พนักงานมหาวิทยาลัย งานหอพักนักศึกษา           กองพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63

20 นางวรรณนิภา ทิพสุรบท ข้าราชการ งานทะเบียนนักศึกษา ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน

นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63

21 นางสิริพร เรืองสุรัตน์ พนักงานมหาวิทยาลัย งานประกันคุณภาพ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน (หน่วยงานภายใน : กองส่งเสริมคุณภาพ งานคุณภาพ

การศึกษา)

นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63

22 นางสาวภาวิณี  ชูนุ้ย พนักงานมหาวิทยาลัย งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารบุคคล บุคลากรช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 31 ก.ค. 63

23 นางสาวกัสยา  สุพล พนักงานมหาวิทยาลัย งานกฎหมายและนิติการ กองบริหารบุคคล นิติกรช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 31 ก.ค. 63

24 นางสาวเสาวลักษณ์  คีรีวงศ์ พนักงานมหาวิทยาลัย งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

นักวิชาการศึกษาช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 31 ก.ค. 63

25 นางสาวณสิกาญจน์  สายเสมา

ภควัฒน์

พนักงานมหาวิทยาลัย งานบริหารและพัฒนาระบบคณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 31 ก.ค. 63

26 นางสุดารัตน์  อ่ าป้ัน พนักงานมหาวิทยาลัย งานพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 31 ก.ค. 63

ระดับช ำนำญกำรพิเศษ

27 นางณัฐกานต์  ม่วงเขียว ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบกองบริหารทรัพยากร

นนทบุรี

นักวิชาการพัสดุช านาญการพิเศษ ต้ังแต่วันท่ี 28 ก.ย. 58 



ท่ี ช่ือ - สกุล ประเภท สังกัด ต ำแหน่ง/ระดับ ได้รับอนุมัติ

ท ำเนียบผู้ด ำรงต ำแหน่งสูงข้ึนสำยสนับสนุน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลำคม 63)

28 นางสาวเมสิณี  อัมวงษ์ ข้าราชการ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองพัฒนานักศึกษา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 21 พ.ย. 62

29 นางสิริรัตน์  โพสพสุวรรณ ข้าราชการ งานสวัสดิการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ หัวหน้างาน ต้ังแต่วันท่ี 21 ก.พ. 63

30 นางอุบล บริบูรณ์ ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบส านักงานอธิการบดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการพิเศษ หัวหน้า

งาน
ต้ังแต่วันท่ี 15 พ.ค. 63


