
รายช่ือบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับช านาญการ และประเภทท่ัวไป ระดับช านาญงาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

1 นางอุบล บริบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการพิเศษ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

ส านักงานอธิการบดี 

รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

2 น.ส.เมสิณี อัมวงษ ์

 

นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 

ข้าราชการ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

กองพัฒนานักศึกษา 

ศษ.บ. (การแนะแนว) ด้านวิชาการศึกษา - 

3 นางสิริรัตน์ โพสพสุวรรณ 

 

นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการพิเศษ 

ข้าราชการ งานสวัสดิการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. ด้านวิชาการศึกษา - 

4 นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 

                

นักวิชาการพัสดุ 

ช านาญการพิเศษ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านพัสดุ งานวิจัย เรือ่ง การศึกษาสภาพและปัญหาการ

จัดการงานพัสดุกรณีศึกษา : หน่วยพัสดุ กอง

บริหารทรัพยากรนนทบุรี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิ
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

5 นางสาวมณฑิรา  

               สาระพันธ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการพิเศษ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการบริหารงานท่ัวไป/

ด้านการเงิน 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าสอน

เกินภาระงานสอน 

6 นางอัจฉรา 

         ลักษณสมบูรณ์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการพิเศษ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

กองบริหาทรัพยากรสุพรรณบุร ี

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการบริหารงานท่ัวไป/

ด้านการเงิน 

คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง สวัสดิการ

รักษาพยาบาลข้าราชการ 

7 นางกันยา นวนพิจิตร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

ส านักงานอธิการบดี 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

8 น.ส.ชญาธร ปลื้มปั่น เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

ส านักงานอธิการบดี 

ศศ.บ. (การบริหารทรัพยากร
มนุษย์) 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดประชมุและการ
จดรายงานการประชุม 

9 นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย วิศวกรโยธา 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 

กองกลาง 

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) ด้านวิศวกรรมโยธา - 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

10 นายพงษ์ไชย วิชิตธนาฤกษ์ วิศวกรไฟฟ้า 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 

กองกลาง 

วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง) ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การขออนุมัติแบบ

รูปรายการ 

11 นางกัลปอรธ์ สิทธาภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 

กองกลาง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารรถ

ราชการ 

12 น.ส.นารี สุวรรณะ นักวิเทศสัมพันธ์ 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานสื่อสารองค์กรและกิจการระหว่าง

ประเทศ 

กองกลาง 

ศศ.ม. (การจัดการการ

ท่องเท่ียว) 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าข้อตกลง

ความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ 

13 น.ส.พรพรรณ ม่วงงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานสภาและเลขานุการกิจ 

กองกลาง 

บธ.บ. (การตลาด) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง แนวทางปฏิบัติงาน

เลขานุการ 

14 น.ส.วรรณา  แก้วพลอย นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานการเงิน 

กองคลัง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการเงิน - 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

15 น.ส.วิภา ธรรมจารี นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบัญชี 

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านการบัญชี - 

16 น.ส.อภิญญา สกุลพราหมณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานเบิกจ่าย 

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการเงิน - 

17 น.ส.พัชรินทร์ ศิริทรัพย์ นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบัญชี 

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการบัญชี คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าบัญชีเงิน
รายได้ 

18 น.ส.ฐิติรัตน์ ฤกษ์ศรีรี นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบัญชี 

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการบัญชี คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การน าข้อมูลทาง
บัญชีเงินนอกงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย
เข้าระบบ GFMIS 

19 น.ส.พรวิภา กลิ่นทอง นักวิชาการเงินและบัญชี 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารการเงิน 

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการเงิน คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง บริหารการเงิน การ
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินผ่านระบบ 
GFMIS ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

20 น.ส.พิชญ์สิณี พงษ์สวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานบริหารการเงิน 

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการเงิน คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริหารงานเงิน

ยืมทดรองราชการและการรับชดใช้เงินยืมทด

รองราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

21 น.ส.กรรณิการ์ อัตตะสาระ นักวิชาการพัสดุ 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานพัสด ุ

กองคลัง 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านพัสดุ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดจ้างรายการ

สิ่งก่อสร้างด้วยวิธีการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กองคลัง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

22 น.ส.อุศนา อนงค์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานแผนและงบประมาณ 

กองนโยบายและแผน 

 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านนโยบายและแผน - 

23 น.ส.ธารารัตน์ สุขไชย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ 

กองนโยบายและแผน 

ศศ.บ. (การจัดการชุมชน) ด้านนโยบายและแผน ผลงานเชิงวิเคราะห์ เรือ่ง สถิติการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูม ิปี

การศึกษา 2562 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

24 น.ส.ภาวิณี ชูนุ้ย บุคลากร 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาบุคลากร 

กองบริหารงานบุคคล 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล - 

25 น.ส.กัสยา สุพล นิติกร 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานกฎหมายและนิติการ 

กองบริหารงานบุคคล 

น.บ. ด้านกฎหมาย - 

26 น.ส.นุชรินทร์ ศรีสังข์ บุคลากร 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานอัตราก าลังและบรรจุแต่งตัง้ 

กองบริหารงานบุคคล 

สส.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการ

จัดการ) 

ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 

27 นางฤทัยชนก โพธ์ิงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

ส านักงานอธิการบดี 

บธ.ม. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

28 นางสุภาพ โสมนัสสา นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การส ารวจ

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

29 น.ส.ชวนพิศ เปรมกมล นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานกิจกรรมนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. (การตลาด) ด้านวิชาการศึกษา - 

30 น.ส.วิยะดา นุชพันธุ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานหอพักนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

31 นายชัยพงษ์ วิลามาศ นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานสวัสดิการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. (การจัดการ) ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบสัญญา

กู้ยืมเงินและเอกสาร ประกอบผ่านระบบ e-

Studentloan 

32 นางสาวตวงพร ขาวมาลา พยาบาล 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานสวัสดิการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

วท.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) ด้านการพยาบาล คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง หอ้งพยาบาล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

33 น.ส.ดารุณี ตรีหาญ นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานสวัสดิการนักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฎิบัติงาน เรื่อง การจัดท าประกัน

อุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

34 น.ส.ชลธิชา ช่างทอง นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดโครงการ

ปฐมนิเทศนักศึกษา 

35 นายปริญญา เฟื่องขจร นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

กองพัฒนานักศึกษา 

บธ.บ. (การจัดการ

อุตสาหกรรม) 

ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าคู่มือ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ 

36 นางบ ารุง โกศล นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

กองบรหิารทรัพยากรนนทบุรี 

ศศ.บ. (บริหารธุรกิจ) ด้านการเงิน/ด้านการบัญช ี คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง ขั้นตอนการเรียกรายงาน

การเงินและการสอบทานงานบัญชีของหน่วยเบิกจ่าย

ท่ีใช้ ระบบ GFMIS Web Online 

37 นางนิตยา แจ้งประจักษ ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

กองบริหาทรัพยากรสุพรรณบุร ี

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

38 นางธัญญารัตน์ สาริกา นักวิชาการเงินและบัญชี 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

กองบริหาทรัพยากรสุพรรณบุร ี

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านการเงิน งานวิจัย เรื่อง การบริหารจัดการงานการเงิน

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

39 น.ส.จิตรานุช สุขีฐาน 

 

นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานวิชาการและวิจัย 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

บช.บ. ด้านวิชาการศึกษา - 

40 น.ส.ณสิกาญจน์ 
      สายเสมาภควัฒน์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

วท.บ. (สัตวศาสตร์) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

41 น.ส.ชานิดา ไกรสมเลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานวิชาการและวิจัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดท า
ข้อสอบ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร 

42 น.ส.สมหญิง ดาวเรือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

วท.บ. (ประมง) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 

43 น.ส.อมนตรา ดนุจโรจน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าเล่มรายงาน
การประเมินตนเอง ระดับคณะ 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

44 น.ส.บุษบา สภาพไทย 

 

นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานวิชาการและวิจัย 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

บช.บ. ด้านวิชาการศึกษา - 

45 น.ส.ชุติณัสพร  

            กลั่นน้ าทิพย์ 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานพัฒนานักศึกษา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสากล) 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

46 นายดนัย สันทกิจไพบูลย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

บธ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

47 น.ส. ณิชาภัทร กลิ่นบ ารุง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพฒันาระบบ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

48 น.ส.ณัฐธภรณ ์อุ่นแท่น เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บธ.ม. (การบัญชี) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

49 นางสาวนิตยา กรัดเพ็ชร ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนงานสารบรรณ 

50 นางสุดารัตน์ อ่ าปั้น เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานพัฒนานักศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ 

บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) 

ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

51 น.ส.วรรณภา ใหญ่มาก นักวิชาการศึกษา 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานวิชาการและวิจัย 

คณะศิลปศาสตร์ 

บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) ด้านวิชาการศึกษา - 

52 น.ส.อ้อมใจ บุญหนุน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานบริหารและพัฒนาระบบ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

53 น.ส.พนิดา เฟื่องขจร นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) ด้านวิชาการศึกษา - 

54 น.ส.จุรีพร อ่อนจันทร์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ) 

ด้านโสตทัศนศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การผลิตส่ือสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Adobe 
InDesing 



12 

 

 

ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

55 นางสิริลักษณ์  

            เติมวิริยะกุล 

บรรณารักษ ์
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์
และสารนิเทศศาสตร์) 

ด้านบรรณารักษ์ คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเตรียม
ทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ 

56 นายพันธฤทธิ์ พุ่มจ าปา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
ช านาญการ 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ระบบ
มอนิเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย 

57 น.ส.จันทนา เจ๊ะโอ๊ะ บรรณารักษ ์

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานวิทยบริการ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์

และสารนิเทศศาสตร์) 

ด้านบรรณารักษ์ - 

58 นายจตุพร ระเวงจิตร ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วท.บ. (เทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์) 

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 

59 น.ส.มุทิตา มาทมูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์วาสุกรี 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บธ.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ

ธุรกิจ) 

ด้านโสตทัศนศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์และโสตทัศนูปกรณ์ภายใน

ห้องเรียน 

60 นายวิทยา ปานเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์สุพรรณบุรี  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค.อ.บ. (วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์) 

ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ - 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

61 นางวรรณนิภา ทิพสุรบท นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

ข้าราชการ งานทะเบียนนักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บธ.บ. (การตลาด) ด้านวิชาการศึกษา - 

62 น.ส.เสาวลักษณ์ คีรีวงศ์ นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วท.ม. (เศรษฐศาสตร์เกษตร) ด้านวิชาการศึกษา - 

63 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมัฒธนา 

                       บุญธรรม 

นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์วาสุกรี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านวิชาการศึกษา - 

64 น.ส.สิริณัฐ วัฒน์ศรี นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วท.ม. (พืชสวน) ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบ

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

65 น.ส.ภาวิตา ผสมทรัพย์ นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานทะเบียนนักศึกษา 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บธ.บ. (การบัญช)ี ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ 

66 น.ส. แววตา สุขภิรมย์สันติ นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานส านักงานศูนย์วาสุกรี 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) ด้านวิชาการศึกษา คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การรับเข้าบุคคลเข้า

ศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

67 น.ส.มาลี ทวนทอง นักตรวจสอบภายใน 
ช านาญการ 

ข้าราชการ งานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านตรวจสอบภายใน - 

68 น.ส.สุภาพร รุ่งกลาง นักตรวจสอบภายใน 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานตรวจสอบภายใน 

ส านักงานตรวจสอบภายใน 

บธ.บ. (การบัญชี) ด้านตรวจสอบภายใน - 

69 นายประเสริฐ ปุระชาต ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบริการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม 

กองกลาง 

(หน่วยงานภายใน : งานบริการและส่งเสริม
การศกึษา กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี) 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

70 น.ส.ยุวดี สูนพยานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ช านาญการ 

ข้าราชการ งานบริหารและพัฒนาระบบ 

ส านักงานอธิการบดี 

(หน่วยงานภายใน : งานบริหารและพัฒนา
ระบบ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี) 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

71 นางสิริพร เรืองสุรัตน์ นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

(หน่วยงานภายใน : กองส่งเสรมิคุณภาพ) 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) ด้านวิชาการศึกษา - 

72 นายเสกสรรค์ คงพึ่งทรัพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

(หน่วยงานภายใน : กองส่งเสรมิคุณภาพ) 

 

บธ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรม) ด้านการบริหารงานท่ัวไป งานวิจัย เรื่อง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน

กิจกรรม 5ส ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

73 นายพัฒน์พล แก้วยม นักวิชาการศึกษา 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

(หน่วยงานภายใน : กองส่งเสรมิคุณภาพ) 

วท.บ. (ประมง) ด้านวิชาการศึกษา งานวิจัย เรื่อง การับรู้และการมีส่วนร่วมกับการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ 
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ล าดับที่ 

 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่งและระดับต าแหน่ง 

ประเภท 

(ข้าราชการ/

พนักงาน

มหาวิทยาลัย) 

 

สังกัด 

 

คุณวุฒิ 

 

ความเชี่ยวชาญ 

 

ชื่อผลงาน 

74 นายสุวสันต์ กะมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

ช านาญการ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ  

ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

(หน่วยงานภายใน : กองส่งเสรมิคุณภาพ) 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) ระบบ

บันทึกกิจกรรม 5ส+3 

75 นางชญาพรย์ ภูยาธร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ช านาญงาน 

ข้าราชการ งานพัสดุ 

กองคลัง 

ปวส. (การจัดการท่ัวไป) ด้านการบริหารงานท่ัวไป - 

76 นางดารารัตน์ ปะวาร ี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
ช านาญงาน 

พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

งานสภาและเลขานุการกิจ 

กองกลาง 

ปวส. (การเลขานุการ) ด้านการบริหารงานท่ัวไป คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท าหนังสือ
ราชการส าหรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน 2565 


