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กําหนดการงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปี 
ประจําปีพุทธศักราช 2561 วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 

ณ ห้องแปดเหลี่ยมและห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

************************* 
 
เวลา 08.30 น.  - ลงทะเบียน และรับประทานเคร่ืองดื่ม (Welcome Drink) และอาหารว่าง  
  ณ โถงหน้าทางเข้าอาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง   
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ดนตรีบรรเลง)  
 -  ถ่ายภาพตามอัธยาศัย  
เวลา 09.00 น.  - วงดนตรีไทยเร่ิมบรรเลง  
เวลา 09.30 น.  - ผู้เกษียณฯ พร้อมกัน ณ ห้องแปดเหลี่ยม (นั่งตามแผนผังที่จัดไว้)  
เวลา 09.45 น.  - การแสดงราอวยพร 1 ชุด  
เวลา 09.55 น.  -  ชมวีดิทัศน์ผู้เกษียณฯ  
เวลา 10.10 น.  -  อธิการบดี ประธานในพิธี กล่าวแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณฯ  
  และมอบของที่ระลึก  
เวลา 11.00 น.  - ผู้แทนผู้เกษียณฯ กล่าวแสดงความรู้สึก  
เวลา 11.10 น.  - อธิการบดีและผู้เกษียณฯ ถ่ายภาพหมู่และร้องเพลง “ด้วยรักและผูกพัน”  
  และ “คาสัญญา” ร่วมกัน  
เวลา 11.30 น.  - ผู้เกษียณฯ รับมอบดอกไม้แสดงกตเวทิตาจิตจากผู้มาร่วมงานตามอัธยาศัย  
เวลา 12.00 น.  - ผู้เกษียณฯ และแขกผู้มีเกียรติ รับประทานอาหารกลางวันและร้องเพลง 
  ร่วมกันตามอัธยาศัย  ณ ห้องจัดเลี้ยง อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง  
  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ชั้น 1/ ปิดงาน  

---------------------------- 
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รายชื่อผู้เกษียณอายุ  ประจําปี พ.ศ.2561 (1 ตุลาคม 2561) 
ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 
รายชื่อขา้ราชการพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 

1 ศ.ดร.วรพิทย์  มีมาก ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์

2 รศ.ดร.ณัฐกฤตย์  ดิฐวิรุฬห์ สาขานวัตกรรมการสื่อสาร วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม 

3 รศ.ดร.พัชรี     ศรีสังข ์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร ์

4 ผศ.สมชาย  สรุิยะศิริบุตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 

    คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

5 อ.อารีย์  หาญสืบสาย ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิง่แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

รายชื่อลูกจ้างประจําพ้นจากราชการเพราะครบเกษียณอายุ 
1 นางลําใย  ประดับสี ส่วนการคลัง สํานักงานอธิการบดี 

2 นายสําราญ  สทิธิกูล ส่วนพัฒนาพัฒนาความย่ังยืน สํานักงานอธิการบดี 

3 น.ส.ลัดดา  น้ีละไทย สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

4 นายสําราญ   มีสมเสรฐิ สํานักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

5 นายประสาร  กรีหิรัญ สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

6 นายบุญลือ    เช้ือสุข สํานักงานผู้อํานวยการสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร ์

7 นายประภาพร  คําพยัก สังกัดศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

      

รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลยัพ้นสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะอายคุรบหกสิบปบีริบรูณ ์
1 อ.บรรพต  อ๊ึงศรีวงษ์ ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

2 ผศ.บุญยืน  จันทร์สว่าง ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ 

3 นางวาสนา นามพงศกุล ศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร ์

4 รศ.สมชาย  วรัญญานุไกร ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ 

5 รศ.ดร.พรพิมล  ม่วงไทย ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

6 รศ.ดร.เฉลิมชัย  วงศ์วัฒนะ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

7 ผศ.ดร.ศิรินุช  เทียนรุ่งโรจน์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 
8 นางวัลย์ลิกา  สวัสด์ินฤเดช สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

9 ผศ.สาวิตรี พิสณุพงศ์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์

10 ผศ.สิริพร  เกรียงไกรเพชร ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร ์

11 น.ส.ศุภรดา  เต็มภัทรกุล สํานักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 

12 
ผศ.ดร.กมลมาลย์  วิรัตน์
เศรษฐสิน ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา 

13 ผศ.ชัยโรจน์  สายพันธ์ุ ภาควิชาสันทนาการ  คณะพลศึกษา 

14 อ.ดร.อุษากร  พันธ์ุวานิช ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา  คณะพลศึกษา 

15 นายปณิธาน  วิจิตรานนท์ ศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา 

16 ผศ.ดร.แสงจันทร์  เหมเช้ือ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

17 นางศรินรัตน์  นาคะวรเศรษฐ ์ สํานักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

18 ผศ.พวงทอง  พุ่มอยู่ โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ 

19 ผศ.มณีภรณ ์ ทฤษณาวดี โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์ 

20 อ.ชัยธัช  ทองบุตรดา โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ 

21 ผศ.ลักษณา  อินทะจักร โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ 

22 ผศ.อัจฉรา  จ่ายเจริญ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ 

23 ผศ.ไตรรัตน์  พิพัฒโภคผล โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์ 

24 ผศ.ปัทมาศ   ทองไสว โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ 

25 ผศ.ชวลิต   สูงใหญ ่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ 

26 ผศ.ศิริวรรณ   ฤกษนันทน์ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ 

27 อ.นาราวดี   กิจวิธี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์ 

28 รศ.ดร.วาสนา     สุขุมศิริชาติ ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ 

29 นางสาวศรีอุดม ไขสอาด ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    คณะแพทยศาสตร์ 

30 นางพรสุดา คลังสิน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    คณะแพทยศาสตร์ 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 
31 นายวันชัย เอ่ียมปา ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    คณะแพทยศาสตร์ 

32 รศ.ดร.ศิริวรรณ  ศรีสรฉัตร ์ ภาควิชาวิศวกรรมเคม ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

33 น.ส.พรทิพย์  สุขสุคนธ์ สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

34 อ.ดร.ถนอม   ชาภักดี ภาควิชาศิลปจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

35 ผศ.ดร.พรรณนิภา  อกนิษฐาภิชาติ สาขาวิชาเภสัชกรรมสังคม คณะเภสัชศาสตร์ 

36 นางอภิรดี  สุขีเกตุ สํานักงานผู้อํานวยการสํานักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา 

37 นายเชฏฐ    เล็กรังส ์ สํานักงานคณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  

38 นางนงคราญ  หงษ์ทอง ส่วนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี 

39 น.ส.ไพรัตน์   พลายเพ็ชร์ ส่วนทรัพยากรบุคล  สํานักงานอธิการบดี 

40 นางอัญชลี  ตานะโก ส่วนวินัยและกฎหมาย  สํานักงานอธิการบดี 

41 นางสําราญ สวัสดี ส่วนพัฒนากายภาพ สํานักงานอธิการบดี 

42 รศ.ดร.สุทธิวรรณ  พีรศักด์ิโสภณ ฝ่ายการเรียนการสอน สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา 

43 นางพิมล  เมฆสวัสด์ิ ฝ่ายบริการทรพัยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง 

44 น.ส.พรพิมล   แสนเสน่ห ์ ห้องสมุดองครักษ์  สํานักหอสมุดกลาง 

45 ผศ.ดร.ปานพิมพ์  เช้ือพลากิจ สาขาการจัดการภาคบริการและการท่องเที่ยว 

    วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือศึกษาความย่ังยืน 

46 นายสุรชาติ ประสิทธ์ิวัฒนชัย ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

47 นางประยูร แจ้งจิตร ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

48 นางสุรีพร ภัทรสุวรรณ กลุ่มงานจักษุวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

49 นางละออง ศรอีนันต์ กลุ่มงานรังสีวิทยา ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน  
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

50 นางนิตยา เหลอืงธรรมะ กลุ่มงานทันตกรรม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดับที ่ ชื่อ - สกุล สังกัด 
51 นางมยุรัตน์ สุทธิวิเศษศักด์ิ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

52 นางรัชนี วัฒนาเมธี กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

53 นางภาวิณี ศรีอุบล กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

54 นางสาวจินตนา ชลหาญ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

55 นางธารา สุขเกษม กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

56 นางพรรณนิภา รัตนาวิสุทธ์ิ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน   
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 
 
 
 


