
ลําดับ คํานําหน้า ชือ นามสกลุ ตําแหน่ง สังกัด

1 นาย ไพรัช วงศย์ทุธไกร อาจารย์ ภาควชิาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

2 นาย ศิริพนัธ์ ศรีวนัยงค์ ผูช้วยศาสตราจารย์่ ศูนยพ์ฒันาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์

ลําดับ คํานําหน้า ชือ นามสกลุ ตําแหน่ง สังกัด

1 นาง จินตนา อินทราวธุ พนกังานบริการเอกสารทวัไป ภาควชิาชีววทิยา คณะวทิยาศาสตร์

2 นาง สุกญยาั ทรงเดช พนกังานพิมพ์ สวนการคลงั สาํนกังานอธิการบดี่

3 นาย กระแสร์ ฤทธิรอด พนกังานขบัรถยนต์ สวนพฒันากายภาพ สาํนกังานอธิการบดี่

4 นาง อบเชย จุฬานนท์ พนกังานสถานที สวนพฒันากายภาพ สาํนกังานอธิการบดี่

5 นาย สายนัต์ ศรีสุข พนกังานชวยเหลือคนไข้่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

6 นาย ประจวบ จนัขวั ชางฝีมือสนาม่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

7 นาย สมทรง สมนิล ชางฝีมือสนาม่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศ ณ วันท ี 12  พฤษภาคม   2563

บัญชีรายชือลกจ้างประจําพ้นจากราชการเนืองจากเกษียณอาย ในปีงบประมาณ พู ุ .ศ. 2563

แนบท้ายคําสังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที   3132/2563  ลงวันที  12 พฤษภาคม 2563

บัญชีรายชือข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ้นจากราชการเนืองจากเกษียณอาย ุ

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตลาคม ุ 2563)                                           



ลําดับ คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ ชือตําแหน่ง

1 นางสาว อรทยั วารีสอาด ผูช้วยศาสตราจารย์่ ศูนยก์ารศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

2 นางสาว สุณีย์ วงเวยีน อาจารย์ ศูนยก์ารศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์

3 นาง แววตา เตชาทววีรรณ รองศาสตราจารย์ ศูนยก์ารศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

4 นาง สมปอง เจริญรัตน์ พนกังานบริการ สาํนกังานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

5 นาง รววีรรณ งามสันติกุล ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

6 นาง อนญัญา ไตรบาํรุงสุข อาจารย์ ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์

7 นาย เสรีวฒัน์ สมินทร์ปัญญา รองศาสตราจารย์ ภาควชิาวทิยาศาสตร์ทวัไป คณะวทิยาศาสตร์

8 นาง รุงระพี่ กรานคาํยี ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์

9 นาย ชุมพร เทียมจนัทร์ พนกังานบริการ สาํนกังานคณบดีคณะวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

10 นาย ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล รองศาสตราจารย์ ภาควชิาพลศึกษา คณะพลศึกษา

11 นาย ประเวศ ภูศรี่ พนกังานบริการ ศูนยก์ฬาสิรินธรี คณะพลศึกษา

12 นางสาว จุฑาทิพย์ มากนก นกัวชิาการศึกษา สาํนกังานคณบดีคณะพลศึกษา คณะพลศึกษา

13 นางสาว อุทุมพร ศรีสมาน พนกังานบริการ สาํนกังานคณบดีคณะพลศึกษา คณะพลศึกษา

14 นาง ศรีจิตรา ชนะกานนท์ นกัวชิาการเงินและบญัชี สาํนกังานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์

15 นาย ศิษฏพิร ตรีนิมิตร นกัวชิาการโสตทศันศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั คณะศึกษาศาสตร์

16 นาง อรพร เนืองนุช นกัวชิาการเงินและบญัชี โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั คณะศึกษาศาสตร์

17 นาง สมฤดี แยม้ขจร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั คณะศึกษาศาสตร์

18 นาย สรศกัดิ สิงหฤกษ์ อาจารยส์าธิต โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั คณะศึกษาศาสตร์

19 นาง ทิพวรรณ กาศสุวรรณ ผูป้ฏิบตัิงานทวัไป โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

สังกัด

บัญชีรายชือพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ้นสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัย

แนบท้ายคําสังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที    3133/2563 ลงวันที  12  พฤษภาคม  2563

เพราะอายครบหกสิบปีบริบรณ์ ในปีงบประมาณ พุ ู .ศ. 2563



ลําดับ คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ ชือตําแหน่ง

20 นาง สุกญญาั สุพรรณรัตน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

21 นางสาว พรทิพย์ ศิริภทัราชยั ผูช้วยศาสตราจารย์่ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

22 นาง เรณูรัชต์ ประสิทธิเกตุ ผูช้วยศาสตราจารย์่ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

23 นางสาว กรรณิกา เพช็รเหลียม อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

24 นาง สมพร จริยาณวตัร พนกังานบริการ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

25 นาง จนัทร์ดี แขงขนั่ พนกังานบริการ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

26 นางสาว อจัฉรา อินทร์นอ้ย อาจารยส์าธิต โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

27 นาง พรรณประไพ มุขแจง้ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) คณะศึกษาศาสตร์

28 นาง ศิริวรรณ พิริยะสุรวงศ์ ผูช้วยศาสตราจารย์่ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) คณะศึกษาศาสตร์

29 นาย ทวศิีลป์ พรมสุวรรณ์ ผูช้วยศาสตราจารย์่ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) คณะศึกษาศาสตร์

30 นาย อภิชาติ คาํสี พนกังานบริการ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) คณะศึกษาศาสตร์

31 นาง ทศันียา วงัสะจนัทานนท์ ผูช้วยศาสตราจารย์่ สาขาวชิาการพยาบาลเดก็ คณะพยาบาลศาสตร์

32 พนัตาํรวจเอกหญิง เอือญาติ ชูชืน รองศาสตราจารย์ สาขาวชิาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

33 นาย วนัชยั ฟักแฟง พนกังานบริการ ภาควชิากายวภิาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

34 นาง พชัรินทร์ แสงจารึก รองศาสตราจารย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์

35 นาย สมชาย สันติวฒันกุล รองศาสตราจารย์ ภาควชิาพยาธิวทิยา คณะแพทยศาสตร์

36 นางสาว อรพิณ วงศส์วสัดิกุล ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควชิาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

37 นางสาว ปัทมา ลีวนิช ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควชิาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

38 นาง วไิล รัตนตยารมณ์ รองศาสตราจารย์ ภาควชิาเภสัชวทิยา คณะแพทยศาสตร์

39 นาย ณรงคช์ยั ยงิศกัดิมงคล รองศาสตราจารย์ ภาควชิาศลัยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

40 พนัจาเอก่ โชติ วรีะวงษ์ ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควชิาสรีรวทิยา คณะแพทยศาสตร์

41 นาง ภนารี บุษราคมัตระกูล รองศาสตราจารย์ ภาควชิาสรีรวทิยา คณะแพทยศาสตร์

สังกัด



ลําดับ คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ ชือตําแหน่ง

42 นาง อารีรัตน์ ศรีวรกุล นกัทรัพยากรบุคคล สาํนกังานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

43 นาง เกษร บวัทอง พนกังานบริการ ศูนยแ์หงความยอดเยยีมทางวศิวกรรมเพอืความยงัยนื่ คณะวศิวกรรมศาสตร์

44 นาง ณุชมา เกาเอียน้ นกัจดัการงานทวัไป สาํนกังานคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

45 นาง ดุษฎี อินทรประเสริฐ รองศาสตราจารย์ สาขาการวจิยัพฤติกรรมศาสตร์ สถาบนัวจิยัพฤติกรรมศาสตร์

46 นาง ศิริรัตน์ แสงเรืองรอง ผูป้ฏบิติังานทวัไป สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา สาํนกัทดสอบทางการศึกษาและจิตวทิยา

47 นาง จงกล พุกพูน บรรณารักษ์ ฝ่ายบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ สาํนกัหอสมุดกลาง

48 นาย เจียม จนัทร์แบน พนกังานบริการ ห้องสมุดองครักษ์ สาํนกัหอสมุดกลาง

49 นาง อญัชลี มุสิกมาศ นกัจดัการงานทวัไป สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกัหอสมุดกลาง สาํนกัหอสมุดกลาง

50 นางสาว อุบลวรรณ ศรีทอง ผูช้วยเหลือคนไข้่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

51 นาง ประทุม คลา้ยวรรณ์ พนกังานบริการ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน

52 นาง ปัทมา กองกาวี ผูป้ฏิบตัิงานทวัไป ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

53 นางสาว อาภรณ์ สรรพสวาสดิ พยาบาล ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภกิข ุชลประทาน

54 นาง สงา่ ศูนยสิ์ทธิ พนกังานบริการ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

55 นาง มาลยั ดีนาํจืด พนกังานบริการ กลุมอาํนวยการ่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

56 นาง สมควร มงคลเวทย์ พนกังานบริการ กลุมอาํนวยการ่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

57 นาง สุวรรณา ภิรมยเ์ณร พนกังานบริการ กลุมอาํนวยการ่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

58 นาง ทบัทิม เพียรรักวชิา พนกังานบริการ กลุมอาํนวยการ่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

59 นางสาว วนัวสิา เพชรคุม้ พนกังานบริการ กลุมงานเวชกรรมสังคม่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

60 นางสาว ตรีธา เอียมทศันา ทนัตแพทย์ กลุมงานทนัตกรรม่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

61 นาง สาํเริง วเิศษโวหาร ผูป้ฏิบตัิงานทนัตกรรม กลุมงานทนัตกรรม่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

62 นาง พรทิพย์ สุขประดิษฐ์ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

63 นาง สาํเริง บุญกลอม่ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

สังกัด



ลําดับ คํานําหน้าชือ ชือ นามสกลุ ชือตําแหน่ง

64 นาง จาํรุณ จิราพงษ์ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

65 นาย ตรีรัตน์ สุดหิรัญ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

66 นาง สุฑาทิพย์ คงแกว้ ผูป้ฏบิตัิงานพยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

67 นาง บงัอร ซึงดาํรง พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

68 นางสาว นิมนุช อุปวาณิช พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

69 นาง อุนใจ่ ไววทิยะ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

70 นางสาว ชชัวลัย์ ชมภนุูช พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

71 นาง ทศันี สร้อยออน่ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

72 นาง วชัรี ชา้งพนัธุ์ พยาบาล กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

73 นาง อุไร สวางรุง่ ่ พนกังานบริการ กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

74 นาง ละมอม่ พิลาวลั พนกังานบริการ กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

75 นาง บุญเสริม ศุภสร พนกังานบริการ กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

76 นาง ชญัณฏัฐ นวมศิริ่ พนกังานบริการ กลุมการพยาบาล่ ศูนยก์ารแพทยปั์ญญานนัทภิกข ุชลประทาน

77 นาย มนตรี อุดมเพทายกุล รองศาสตราจารย์ สาขาพหุวทิยาการ/สหวทิยาการ บณัฑิตวทิยาลยั

สังกัด


