
ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ นามสกลุ ตาํแหน่ง สังกัด

1 นาย มงคล ศริวฒัน์ อาจารย์ ศูนยก์ารศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

2 นาง ระววีรรณ กนิษฐานนท์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมธัยม) คณะศึกษาศาสตร์

3 นาย วสนัต์ ธีระเจตกลู ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควชิาวศิวกรรมโยธาและสิงแวดลอ้ม  คณะวศิวกรรมศาสตร์่

4 นางสาว วลิาวลัย์ บวัขาํ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ (ชาํนาญการพิเศษ) ฝ่ายระบบสารสนเทศ สาํนกัคอมพิวเตอร์ 

5 นาง พชัรินทร์ สนธิวนิช ผูบ้ริหาร (ผูอ้าํนวยการกองหรือเทียบเทา ่ - 

เจา้หนา้ที่บริหารงานทวัไป ่ 7,8)

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ สาํนกัคอมพิวเตอร์

6 นาง กรรณิการ์ มณีนิล พยาบาล (ชาํนาญการพิเศษ) กลุมการพยาบาล ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานนัทภิกข ุชลประทาน่

ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ นามสกล ุ ตาํแหน่ง สังกัด

1 นาย บุญสง่ นิมนวล่ พนกังานขบัรถยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั คณะศึกษาศาสตร์

2 นาง เสาวลกัษณ์ ตองออน่ พนกังานสถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ปทุมวนั คณะศึกษาศาสตร์

3 นาง ชณิดา เยน็อยู่ พนกังานทวัไป่ ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

4 นาง กาญจนารถ บณัฑิต พนกังานพิมพ์ ศูนยก์ารแพทยป์ัญญานนัทภิกข ุชลประทาน มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ

 รายชือ่บุคลากร ที่ เกษียณอายุราชการ ประจําปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2562)
บัญชีรายชื่อข้าราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562)

แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ประกาศ ณ วันที่   20   มิถุนายน   2562

บัญชีรายชื่อลูกจ้างประจํา สังกัดมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ พ้นจากราชการเนื่องจากเกษียณอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2562)
แนบท้ายคําสังมหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ที่  ่ 3924 /2562   ลงวันที่   21  มิถุนายน   2562



ลําดบั คาํนําหน้า ชื่อ นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขประจาํตวับคลากรุ

1 นางสาว วชิชุกร ทองหลอ่ อาจารย์ ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์

2 นาง วรรณกานต์ ลิขิตรัตนพร รองศาสตราจารย์ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

3 นาง สายวรุณ จาํปาวลัย์ ผูช้วยศาสตราจารย์่ ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

4 นางสาว ชุติวรรณ เพญ็เพียร ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

5 นาย วราดุล ฉตัรทอง ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

6 นาง สุนิตย์ สุขสาํราญ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

7 นาย วนัชาติ สุมโนจิตราภรณ์ อาจารย์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

8 นาย อิทธิศกัดิ์ ลชัชานนท์ อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

9 นาย สมศกัดิ์ มณีรัตนะกลู อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์

10 นาย สถิตย์ สนาม พนกังานบริการ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์

11 นาง ขจีนาฏ โพธิเวชกลุ ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

12 นาง สมทรง แสงอุทยั นกัวชิาการเงินและบญัชี ชาํนาญการ สํานักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

13 นาย ธาวฒุิ ปลืมสาํราญ้ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา

14 นาง บุปผา ปลืมสาํราญ้ อาจารย์ ภาควิชาสุขศึกษา คณะพลศึกษา

15 นางสาว สาลี่ สุภาภรณ์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะพลศึกษา

16 นางสาว กนกวรรณ มิตรพนัธ์ตระกลู พนกังานบริการ ปฏิบตัิงาน สํานักงานคณบดี คณะพลศึกษา

17 นาย มนรัตน์ ทรัพยเ์ทมา พนกังานบริการ ปฏิบตัิงาน สํานักงานคณบดิ คณะพลศึกษา

18 นาย สมาน หาบา้นแทน่ พนกังานบริการ ปฏิบตัิงาน สํานักงานคณบดี คณะพลศึกษา

19 นาย สนอง ทองปาน อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์

บัญชีรายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ้นสภาพจากพนักงานมหาวิทยาลัยเพราะอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์

                                   แนบท้ายคําสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  3925/2562   ลงวันที่  21  มิถุนายน  2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (1 ตุลาคม 2562)



20 นาย สายหยดุ มนัคง่ พนกังานบริการ สํานักงานคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

21 นาง สมพิศ กาญจนาเพญ็กลุ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์

22 นาย ชยัณรงค์ แยม้ขจร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน คณะศึกษาศาสตร์

23 นางสาว บงัอร บวัเมือง อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

24 นาง พฒันรัตน์ ธนพฒัน์ชินวร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

25 นาย ประพนธ์ จายเจริญ่ รองศาสตราจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

26 นาง ธญัสุตา จิรกตตยากริ ผูช้วยศาสตราจารย์่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

27 นางสาว นิลุมล อํ่าประยรู พนกังานบริการ ปฏิบตัิงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

28 นาง ธนาวดี ธนพฑัฒิโชค อาจารยส์าธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

29 นาง ภาวดิา ชะวฒันะ อาจารยส์าธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

30 นาง เยาวลกัษณ์ วรรณมวง่ อาจารยส์าธิต โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) คณะศึกษาศาสตร์

31 นาง สุรางค์ สุขรอด ผูช้วยศาสตราจารย์่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์

32 นาย สุรพงษ์ ดานลกัษณโยธิน่ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์

33 นาง อมัรา โตะ๊จู พนกังานบริการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) คณะศึกษาศาสตร์

34 นาง วนิดา วสิุทธิพานิช ผูช้วยศาสตราจารย์่ สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์

35 นาง หทัยา เพชรพิบูลยไ์ทย ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

36 นางสาว วภิาวี อนุพนัธ์พิศิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

37 นาง เบญจมาส วงศส์ตัยนนท์ รองศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

38 นางสาว ศุภวรรณ พนัธุ์ภกัดี นกัจดัการงานทวัไป ชาํนาญการ่ สํานักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์

39 นางสาว มาลินี วรีะเดช ผูช้วยพยาบาล่ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

40 นาวาโท พลพิทยา วรชาติ ร.น. ผูช้วยศาสตราจารย์่ ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็กและทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์

41 นาง สมใจ ศิริโภค รองศาสตราจารย์ สาขาศิลปวิทยาศาสตร์ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้

42 นางสาว ออ้ทิพย์ ราษฎร์นิยม รองศาสตราจารย์ สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์



43 นาย กริช มะกลํ่าเทศ พนกังานบริการ ปฏิบตัิงาน ส่วนบริหารงานกลาง สํานักงานอธิการบดี

44 นาย อดุลย์ ธูปสุวรรณ สถาปนิก ชาํนาญการ ส่วนแผนและยุทธศาสตร์ สํานักงานอธิการบดี

45 นางสาว ปราณี บุระคาํ นกัวเิทศสมัพนัธ์  ชาํนาญการ ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สํานักงานอธิการบดี

46 นาย สุรพล จารุสาร พนกังานบริการ ปฏิบตัิงาน ส่วนพัฒนากายภาพ สํานักงานอธิการบดี

47 นาย นนัทพงศ์ ปาศิริ นกัวชิาการพสัดุ ชาํนาญการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สํานักงานอธิการบดี

48 นาย บรรจง ประรงคท์อง พนกังานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สํานักงานอธิการบดี

49 นาง นบ ปานสมพงษ์ พนกังานบริการ ส่วนพัฒนาความยั่งยืน สํานักงานอธิการบดี

50 นาง กานดา ไทรฟัก นกัจดัการงานทวัไป ชาํนาญการ่ สํานักงานผู้อํานวยการ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์

51 นาย ไพฑูรย์ พลูสุข นกัวชิาการชางศิลป์ ชาํนาญการ่ สํานักงานผู้อํานวยการ สํานักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

52 นาง จารุวรรณ ชูศรี ผูป้ฏิบตัิงานทวัไป ชาํนาญงาน่ ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  สํานักหอสมุดกลาง

53 นางสาว สุภาพรรณ กาญจนวงศ์ ผูป้ฏิบตัิงานทวัไป ปฏิบตัิงาน่ ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดกลาง

54 นางสาว ยพุิน ฤทธิชวยรอด์ ่ ผูป้ฏิบตัิงานทวัไป่ ห้องสมุดองครักษ์ สํานักหอสมุดกลาง

55 นาง สุภาวดี ตะ๊แปงปัน ผูป้ฏิบตัิงานวทิยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

56 นาง นิตยา ทรงไตรย์ นกัจดัการงานทวัไป ชาํนาญการ่ กลุ่มอํานวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

57 นาง เจริญศรี แตงออน่ ผูป้ฏิบตัิงานทวัไป ชาํนาญงาน่ กลุ่มอํานวยการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

58 นางสาว มยรุี เฉยสมบูรณ์ พยาบาล ชาํนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

59 นาง สุพร กามณีํ พนกังานบริการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

60 นางสาว ประนอม เพช็ร์ทบัทิม พยาบาล ชาํนาญการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

61 นาง รําพึง ทบัแถม พยาบาล ชาํนาญการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

62 นางสาว บรรจง เที่ยงไธสง พยาบาล ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

63 นาง ประไพ เพชรประดิษฐ์ พยาบาล ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

64 นาง วไิลพร ประกอบศิลป์ พยาบาล ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

65 นาย ธงชยั มะคาทอง พยาบาล ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



66 นาง ฤดี ชุนรัตน์ พยาบาล ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 นาง สุนนัท์ ดว้งประสิทธิ์ พยาบาล ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

68 นาง ปรารถนา ขิยะพฒัน์ พยาบาล ชาํนาญการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

69 นาย ราเชนท์ รัตนาวสิุทธิ์ พยาบาล ชาํนาญการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

70 นาง มาลยั ขุย้ศร พยาบาล ชาํนาญการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

71 นาง ประเสริฐ พทุธิสาร พนกังานบริการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

72 นาง ตุก๊ รักเงิน พนกังานบริการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

73 นาง สุภาพร ไกรกวี พนกังานบริการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

74 นาง หทยัทรรศน์ พิสิษฐบ์รรณกร พนกังานบริการ กลุ่มการพยาบาล ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


