
เดินทางโดยรถบัส หนา รร.สาธิต มัธยม รถออกเวลา 6.30 น.

รถบัส คันที่ 1

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นางสาวภัทรพร ดานธานินทร นักวิชาการเงินและบัญชี สวนกิจการนิสิต

2 นางพธูรัตน ชูเมือง นักวิชาการพัสดุ สวนกิจการนิสิต

3
นายนฤพนธ สีแสด

รักษาการแทนหัวหนางานแนะแนวใหคําปรึกษา สวนกิจการนิสิต

4 นางสาวสุกัญญา หงษาครประเสริฐ นักวิชาการพัสดุ สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

5 นางสาวอรวรรณ ภูมี นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

6 นางสาวอุษณีย เลาเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

7 นายวิวัฑฒน สมตน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

8 นางสาวณัฎฐชุดา เศรษฐาพฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ คณะทันตแพทยศาสตร

9 นางสาวจันทรเพ็ญ บุรีธาร ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะทันตแพทยศาสตร

10 นางกรัณฑรัตน ศรีกาหลง นักวิชาการพัสดุชํานาญการ สํานักคอมพิวเตอร

11 นางสาวจุฬารัตน จําชาติ นักวิชาการพัสดุ สํานักคอมพิวเตอร

12 นางพัชรินทร สนธิวนิช ผูอํานวยการสํานักงานผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร สํานักคอมพิวเตอร

13 นางชูศรี เชาวนารมย นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักคอมพิวเตอร

14 อาจารยวชิรพงษ แหยมตุย อาจารย
ศูนยภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ

ยั่งยืน

15 นางสาวชลลดา โชวพิทธพรชัย นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

16 นายวิชัย มอและ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

17 ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตติยา จินเดหวา ผูชวยคณบดีฝายกิจการนิสิตและบริการชุมชน คณะกายภาพบําบัด

18 นางวนิดา หมื่นอักษร นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภนันทา รมประเสริฐ รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร

20 นางสาวชาลิณี กรแกว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร

21 นางสาวชุตินันท มุงการนา นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร

22 อาจารยญานิน กองทิพย รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต คณะวิทยาศาสตร

23 อาจารย ดร.บงกช บุญบูรพงศ อาจารย คณะวิทยาศาสตร

24 ผูชวยศาสตราจารยสุรศักดิ์ ละลอกน้ํา อาจารย คณะวิทยาศาสตร

25 รองศาสตราจารย ดร.น้ําฝน คูเจริญไพศาล อาจารย คณะวิทยาศาสตร

26 นางสาวลักขณา กลิ่นอุบล เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร

27 นายอิทธิพล โพธิ์ทองคํา นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยวิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร

28 นางมาลิณี ภูหมั่นเพียร รักษาการแทนหัวหนาฝายบริหารจัดการทรัพยากรฯ สํานักหอสมุดกลาง

29 นางสาวพัชจรี รุงเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักหอสมุดกลาง

30 นางสาวสุภะ อภิญญาภิบาล นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

31 วาที่ร.ต.วิวัตน พรหมสวรรค นักวิชาการพัสดุ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

32 ผูชวยศาสตราจารยรติรัตน กิตติปญญาพัฒน อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

33 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุมาพร คาดการณไกล อาจารย คณะมนุษยศาสตร

34 นางสาวกรวิกา กัปตพล นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

35 นางสาวแสงระวี ไทยแยม นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร

36 นางสาวจันทิมา ศรีไกรยุทธ นักพัฒนาชุมชน สวนกิจการเพื่อสังคม

37 นายเชษฐา  คลายไพฑูรย นักวิชาการพัสดุ สวนกิจการเพื่อสังคม

38 นายประพัฒน ดวงเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สวนกิจการเพื่อสังคม

หมายเหตุ อาหารปกติ ยกเวนลําดับที่ 16 และ 17 อาหารอิสลาม 

การเข้าร่วม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเงินและพัสดุสําหรับโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ระหว่างวันอังคารที� 6- วันพุธที� 7 มิถุนายน 2560

ณ NOVOTEL & RESORT HUA HIN CHA AM BEACH & SPA จังหวัดเพชรบุรี



เดินทางโดยรถบัส หนา รร.สาธิต มัธยม รถออกเวลา 6.30 น.

รถบัส คันที่ 2

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นางสาวกมลชนก เกตุพันธุ ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะศึกษาศาสตร

2 นางสาวปาริฉัตร นอกตาจั่น ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะศึกษาศาสตร

3 นางสาวกุลธิดา จอดนอก นักวิชาการพัสดุ คณะศึกษาศาสตร

4 นางสาวสิริมา สุขขี นักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร

5 นางสาวพัชมณฑ ตั้งพงศไพศาล นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร

6 นางสาวเพาพะงา จิตตสวาสดิ์ นักวิชาการศึกษา ศูนยพัฒนาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร

7 อาจารยชุติมา ศรีสุข อาจารย สํานักนวัตกรรมการเรียนรู

8 นางสาวมติมนต วงศกุลลักษณ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักนวัตกรรมการเรียนรู

9 นางสาวจินตนา โกมลกิตติกานต นักวิชาการพัสดุ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู

10 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วนิดา วิสุทธิพานิช อาจารย คณะพยาบาลศาสตร

11 อาจารย ดร.นิลภา จิระรัตนวรรณะ อาจารย คณะพยาบาลศาสตร

12 นางสาวณปภัช นิ่มสงา นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

13 นางสาวสรัลชนา นครคง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร

14 นายชนะชัย ทองอยู นักวิชาการพัสดุ คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

15 รองศาสตราจารย ดร.สาธิต ทิมวัฒนบันเทิง อาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร

16 อาจารย ดร.อธิพัชรร วิจิตสถิตรัตน อาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร

17 นางสาวสุพัตรา แกวออน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร

18 นางกรกนก ปนละมัย ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปกรรมศาสตร

19 อาจารยอัยนา ภูยุทธณนนท อาจารย คณะศิลปกรรมศาสตร

20 นางศิริศศิเกษม วิจิตร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ บัณฑิตวิทยาลัย

21 นางสุภาภรณ วงษทน นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

22 นางสาวทิพยวัลย เกื้อทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย

มัธยม)

23 นางสาวนันทนา โมลีวงศ ผูชวยเลขานุการงานบริการวิการ (ฝายมัธยม)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย

มัธยม)

24 นางสาวศิริวรรณ สุขสบาย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติงานการเงิน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย

ประถม)

25 นางสาวพรภินันท สิริกุลเสฎฐ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฎิบัติงานพัสดุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝาย

ประถม)

26 อาจารยปลันลน ปุณญประภา อาจารย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

27 นายสาวิทย ปญญาสิทธิ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

28 นางสาวพิมพิศษา พิมพณัชฐิญา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

29 นางสาววิรงรอง วองวิทย นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

30 นางสาวจิตภาพร เกษมประดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

31 อาจารย ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ ผูชวยคณบดีฝายบริการชุมชน คณะสังคมศาสตร

32 นางสาวอําภารัตน นวลทอง นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร

33 นางสาววิรชา วิศวธีรานนท นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยโพธิวิชาลัย

34 นางสาวธนัญญา กลมเกลียว เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยโพธิวิชาลัย

35 นางสาวณัฐสุดา ปลอดโปรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนกิจการเพื่อสังคม

36 นายอธิมาตร อินทรสิทธิ์ นักวิชาการพัสดุ สวนกิจการเพื่อสังคม

37 นางสาวปภาณัท เตชธรรมนาถ นักพัฒนาชุมชน สวนกิจการเพื่อสังคม

หมายเหตุ อาหารปกติ ยกเวนลําดับที่ 19 อาหารอิสลาม 



เดินทางโดยรถบัส หนาตึกอาคารอํานวยการ มศว องครักษ รถออกเวลา 6.00 น.

รถบัส คันที่ 3

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นางชาลินี ทองใบ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกายภาพบําบัด

2 นางสาวนฤมล อรัญทอง นักวิชาการพัสดุ คณะกายภาพบําบัด

3 นางสาวชญานุช แซหวอง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

4 นางสาวชนนิกานต ยังดี นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา

5 นางสาวน้ําเงิน เกลียวพจน นักเอกสารสนเทศ หองสมุดองครักษ

6 นางสาวพรชนก ชื่นประทุม ผูปฏิบัติงานบริหาร หองสมุดองครักษ

7 นางสาวไพจิตรี ปาขมิ้น นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

8 นางสาวนัยนา ตั้งใจดี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

9 นางสาวสุพรรณา แดงเจริญ นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑการเกษตร 

10 นายเสนีย รัชโนวรรณ นักวิชาการพัสดุ คณะพลศึกษา

11 นางจินดา ไตรเวช นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพลศึกษา

12 นางสาววิภาวี เทียนทอง นักวิชาการพัสดุ คณะพลศึกษา

13 นางสาวกนิฐา หอมจันทร นักวิชาการศึกษา คณะพลศึกษา

14 อาจารย ดร.อนงค หาญสกุล อาจารย คณะพลศึกษา

15 นางสาวนิตยา เวฬุวนารักษ นักวิชาการเงิน คณะพลศึกษา

16 อาจารยสิทธินันท ทอแกว อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

17 นางสาวญานิกา ฤกษมหาลิขิต วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร

18 นายสวาง ชาติทอง ชางเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร

19 นายพีรพล เกลียวทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร

20 นางสาวพิชญญาภัค เจียมจรัสโชค นักวิเคราหนโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร

21 นางสาวณัฐญิชา อาษานอก ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะเภสัชศาสตร

22 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นัฐรัมภาพร ธนปยวัฒน อาจารย คณะพยาบาลศาสตร

23 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีสุดา รัศมีพงศ รองคณบดีฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ คณะพยาบาลศาสตร

24 นางภคอร ขุขันธิน นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

25 นางสาวชดา เกิดโภคา นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

26 นางออมใจ มวงสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร

27 นางพรพิมล มูลอุบล นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตร

28 นายธนประสงค อยูพิศิษฐไตรวัติ นักพัฒนาชุมชน วิทยาลัยโพธิวิชาลัย

29 นางสาวภัชรี เขียวสะอาด นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยโพธิวิชาลัย

30 นางสาวดวงรัตน แพงไทย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

31 นางสาวสุนทรินทร เลิศณรงค นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

32 นางสาวเสาวลักษณ นิลทลักษณ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยการแพทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

33 นายเฉลิมเกียรติ ทองจุน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สวนกิจการเพื่อสังคม

34 นายไชยวัฒน  พัฒโนทัย นักพัฒนาชุมชน สวนกิจการเพื่อสังคม

หมายเหตุ อาหารปกติ 

ลําดับที่ 11 ขอขึ้น ปตท. คลอง 15

ลําดับที่ 15 ขอขึ้น หมูบานปยทรัพย คลอง 10

ลําดับที่ 11 ขอขึ้น หมูบานสัมมากร คลอง 7



เดินทางโดยรรถยนตสวนตัว

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง หนวยงาน

1 นางสาวขนิษฐา สินสงวน หัวหนาฝาย ฝายพัฒนาคุณภาพ

2 นางสาวลินดา นิลพัท รักษาการหัวหนางานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

3 นางสาวอัญชลี เดชอุดม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

4 นางสาววิไล ปรีชา นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

5 นางสาวสุรัตน โหนา นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

6 อาจารยธนากร ทองประยูร รองคณบดีฝายวิชาการ
ศูนยภาษาและบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความ

ยั่งยืน

7 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประชา บุณยวานิชกุล อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

8 ผูชวยศาสตราจารยเกียรติชัย รักษาชาติ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

9 อาจารยถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนากิจการเพื่อสังคม สวนกิจการเพื่อสังคม

10 นายกฤติญา แสงภักดี นักวิจัย คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดลอมและการทองเที่ยวเชิงนิเวศ

11 อาจารยไพรัช วงศยุทธไกร อาจารย คณะศึกษาศาสตร

12 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยวดี มากพา รองคณบดีฝายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร

13 นางสาววรรณา ประสงค นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร

14 นางสาวปนัดพร มีสมเสริฐ นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปกรรมศาสตร

15 นางสาวศศินันท วาสิน พยาบาลชํานาญการพิเศษ รพ.ชลประทาน

16 อาจารยธิมาพร ธัญญเฉลิม อาจารย วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

17 นางสาวณัฎฐณิชาภรณ นวนคํา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.กิตติกรณ นพอุดมพันธุ รองคณบดีฝายบริหารและวางแผน คณะศิลปกรรมศาสตร

19 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร

20 นางสาวนัยนา วงษยีเมาะ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร

21 นายชวลิต  ศรีคํา หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา รร.สาธิต มศว ปทุมวัน

22 นายสุนทร ภูรีปรีชาเลิศ หัวหนางานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนรู รร.สาธิต มศว ปทุมวัน

23 นางสาวยุวดี เสนีวงศ ณ อยุธยา นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ รพ.ชลประทาน

24 นางสาวศิรินภา จันตะวงค นักวิชาการเงินและบัญชี รพ.ชลประทาน

25 นางสาวธิดารัตน จุยมีนวล นักวิชาการพัสดุ รพ.ชลประทาน

26 นางสาววีรนันท วาสิน นักวิชาการพัสดุ รพ.ชลประทาน

27 นายชัชวาล  พรธาดาวิทย ผูอํานวยการสวนแผนและยุทธศาสตร สวนแผนและยุทธศาสตร

28 อาจารย ดร.ปยพงษ คลายคลึง  อาจารย สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

29 อาจารย สมปอง ใจดีเฉย อาจารย คณะศึกษาศาสตร

30 อาจารยรังรอง สมมิตร อาจารย คณะศึกษาศาสตร

31 อาจารยพันทิพย สังวรินทะ อาจารย คณะทันตแพทยศาสตร

32 อาจารย ดร.วงศวิทย เสนะวงศ อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร

33 อาจารยอาคม มวงเขาแดง อาจารย คณะวิศวกรรมศาสตร
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