
 
 

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  
ฉบับท่ี 2 / ๒๕๖2 

เรื่อง  บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิเสนอชื่อและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย  
(ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน) 

  
  เพ่ือให้การเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ผู้แทนบุคลากร
สายสนับสนุน) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อ 5 (7) และข้อ 5 วรรคท้าย ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  ว่าด้วย  คณะกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2562 และค าสั่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่  3556 / 2562 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคล
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่  21 ตุลาคม  2562 

คณะกรรมการเลือกตั้ งฯ   จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เสนอชื่อและเลือกตั้ ง กรรมการ               
บริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่  24 ตุลาคม  2562 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที่ หมายเหตุ

1 นาง นทีทิพย์ ประพนัธ์วิทย์
2 นางสาว เสาวลกัษณ์ รัตนชมภู
3 นาง ดาวลอย จิตรไทย
4 นาย พิพฒัน์พงศ์ แทนเผือก
5 นาง หฤทยัพนัธน์ เจียงวรีวงศ์
6 นาง วราภรณ์ เฟ่ืองระยา้
7 นาย สมพงษ์ พิมพป์ทุมโชติ
8 นางสาว พชัรพร ยะเมา
9 นาง พิศมยั พรหมโชติ

10 นาย นิกร ทองดี
11 นาย สุรินทร์ พงษล์  าใย
12 นาง ยพุเรศน์ แตงสุวรรณ

13 นาง บุญษา ค าจนั

1 นาย ฤทธิศกัด์ิ สร้อยจิตร

2 นางสาว จุฑาทิพย์ พรมจนัทร์
3 นางสาว จารุวรรณ กงัวาล
4 นาย วชัระพงศ์ เครือบคนโท
5 นางสาว วรรณ์นงอร วริศนิรันตรกูล
6 นาย ชาณวิทย์ จนัผดั
7 นาง พรพรรณ อินทรสตัยพงษ์
8 นาย นราธิป สุรินทร์
9 นางสาว อจัฉรา ตนัตระกูล

10 นาง สาหร่าย ไสยวงศ์
11 นางสาว ครองขวญั นามวงศ์
12 นาย จนัทร์ เกิดสา
13 นาง จ าลอง สร้อยจิตร
14 นาง เขมิกา ดามา

15 นาง วนัเพญ็ หน่อแกว้

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

ช่ือ-สกุล



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาง พจนีย์ อินจนัทร์
2 นาง ปิยะดา เทพสาธร
3 นางสาว อิศรา ยงัเยน็
4 นาง จินตนา แตงฤทธ์ิ
5 นางสาว โสภิณภา นนัตา
6 นาย เชาวฤทธ์ิ วนัเสาร์
7 นาย นพดล บุญยรัตพนัธ์
8 นาย อุเทน แสนบณัฑิต
9 นาง สุกญัญา ขตัติ

10 นางสาว เจญรัตน์ อินจนัทร์
11 นางสาว ปัทมา วอนกล ่า
12 นางสาว ญาณภา บุญอยู่

13 นาย เหลือ นอ้ยพา
14 นางสาว อาภาวรรณ พรหมมา
15 นางสาว อุทยัวรรณ ชัง่อ่อง

16 นางสาว แสงหลา้ วงศต์ะวนั

17 นาย ไพฑูล รวดพวง

1 นาง นฤมล ฮีมีนกูล
2 นางสาว ปรารัตน์ สุขดี
3 นางสาว วฒันา แกว้พูลปกรณ์
4 นาง สาวิทตรี อ๊อดกนั
5 นาง สุรียล์กัษณ์ มัน่แยม้
6 นาย สุทิน อินทะ
7 นาย ณรงค์ พรมงาม
8 นางสาว เพลินพิศ สีต้ือ
9 นาง สุภาพ เต้ียมจุมพล

10 นางสาว ธาริณี เกิดเจริญ
11 นาง จรูญ น าแสง

12 นาง วิจิตรา ทองค า

13 นาย ประทีป นุ่มนวล

คณะวิทยาการจดัการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นางสาว สาวิตรี สร้อยสุดสวาท
2 นางสาว วนันิสา เมฆทบั
3 นางสาว สุรีรัตน์ เสือนอ้ย
4 นาย ณัฐพงศ์ เวรุริยะ
5 นาย ธรรมวฒิุ ผ่องใส
6 นาย ปกรณ์ เกตุอินทร์
7 นาย กิตติพงษ์ ยนิดีสิทธ์ิ
8 นาย สมพร หมวกทอง
9 นาย ไชยเชษฐ ขวดแกว้

10 นางสาว นิตยา เรือนจนัทร์
11 นาง พนิดา จรลงักา
12 นาง ฐิติชญา สอนจ๋ิว
13 นางสาว สุนทรีย์ เล่ียมอยู่

14 นาง กฤตพร ศรีล า

15 นางสาว นารีรัตน์ พรมสอน

16 นาย อ าพล ตุ่นสายบู่

17 นาย ศรายทุธ ศรีจนัทร์

1 นาย นิรันดร์ ทองอ่อน
2 นาง รวีวรรณ มงคล
3 นาย วิรุฬ์ โตจนัทร์
4 นาย สิรภพ วงัทอง
5 นางสาว พรษร ก าแพงแกว้
6 นาย เจษฎา กนัทาท า
7 นาย นาวิน สุขะ
8 นาย วิฑูล นาคมลู
9 นาง น ้าฝน เฟ่ืองมะณี

10 นางสาว นนัทภคั ทองศรีอน้

11 นาย นทัธพงศ์ นามวงศ์

12 นาง ณัฐภาส์ ปานวน

13 นาย แสวง ขจรค า

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

14 นาย อณุกูล แจ่มศรีสุข

15 นาย วีรเชษฐ นอ้ยเอ่ียม

16 นาย บุญชอบ นอ้ยเอ่ียม

1 นาย สมชาย ค าวรรณะ
2 นางสาว หทยัรัตน์ สมทุรหลา้
3 นางสาว เกศวารี แกว้จู
4 นาง พนารัตน์ หาญสมบติั
5 นางสาว กญัญาภทัร จนับรรทดั
6 นาย สุนทร ขอนวงศ์

1 นาย วิทยากร อว้นสะอาด

2 นางสาว ปนดัดา สุวรรณสุข
3 นางสาว สุวภทัร ยนิดี
4 นางสาว เทพธิดา จงสุขสนัติกุล
5 นางสาว รัชนี มีพนัธ์
6 นาย วรวฒัน์ รักดี

1 นางสาว จีรภา ดามงั
2 นางสาว นิตยา เกตุครุฑ
3 นาง พชัรินทร์ เอ่ียมเสือ
4 นางสาว กรณิศ ธนงกิจ
5 นางสาว ธนานุช รักสจัจา

คณะเกษตรศาสตร์ (ต่อ)

บณัฑิตวิทยาลยั

วิทยาลยันานาชาติ

สถาบนัวิจยัและพฒันา



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาย ทศพร ดีเทศน์
2 นาย รัตนะ อินจ๋อย
3 นางสาว สายสุนีย์ ค  าวรรณะ
4 นางสาว ศิริลกัษณา ขวญัค า
5 นางสาว นภา ม่ิงนนั
6 นางสาว กาญจนา สกุลเพช็ร
7 นางสาว สุวิชา ชยัวรรณธรรม
8 นางสาว จินตนา อินทร์อยู่

9 นางสาว พชัรี พนัธ์แตงไทย
10 นางสาว สิริขจร สร้อยสงัวรณ์
11 นาย ชลชั แยม้ช่ืน
12 นาย พิเชฐ ลือโฮง้
13 นางสาว อมรรัตน์ บุญอยู่

14 นางสาว พณิชยาพร นวลค า
15 นาย นพดล ทองช่ืนตระกูล
16 นาย ทศันยั อา้ยพุก
17 นางสาว พรรณพร ผดุงพร
18 นางสาว ศรุตยา จ๋อยฟอง
19 นาง ธิดารัตน์ มายรรยงค์
20 นาง ธญัชนก อินทรรัตน์
21 นาง นิภาพร พ่วงบางโพ
22 นาง ศนญัชญา เจริญศรี
23 นาง ชลณี นอ้ยผา
24 นาย อ านาจ ฟักงาม
25 นาง อ าพร ศรีล า
26 นาย ทศพล แกว้รัตน์
27 นาย นพปฎล สอนอินทร์

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาง แคทลียา ดาใจค า
2 นาย ปรีชา สะพานทอง
3 นางสาว ปานจรี นามวงศ์
4 นางสาว ปภาภรณ์ ปินตามลู
5 นาย กิตติพงษ์ ใจค า
6 นาง นิติพร ป้องแกว้
7 นาย สิทธิพล แกว้มา
8 นาย สายชล สิงห์แสง
9 นาย วิริยะ แปลงใจ

10 นาง บวัแหวน ยอดโคน้

11 นาย บรรหยดั วรรณพรม

12 นาย มงคล ชุ่มวงค์

13 นาง สุพิน ค ามี

14 วา่ท่ี  รต. หญิง พชันีพร ใจเดช

15 นางสาว ศศิธร แกว้มา

1 นางสาว อ าภา มาลูน
2 นาย ศุภสิน ดีมี
3 นางสาว ธนธรณ์ ศรีเจริญ
4 นาง ปราณี ไชยแกว้
5 นาย วีระชยั สอนแกว้
6 นาย เทวรินทร์ กนัหา

7 นาย สมหมาย เช้ือกุล

8 นาย อุดมศกัด์ิ สอนแกว้

ศูนยวิ์ทยบริการ จงัหวดัแพร่

วิทยาลยัน่าน



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พชัญา ปลีกแสง
2 นางสาว วรรณศิริ ศรีสุวรรณ
3 นางสาว มทันา กดัฟัก
4 นาง ปรียานุช อินชะนะ
5 นางสาว เนตรนภา ทบัผดุง
6 นาง สุข ค าแกว้
7 นางสาว พรพิมล กอนโพชน์
8 นางสาว กาญจณ์ สงัวาล
9 นางสาว ธิดารัตน์ เทพกนั

10 นาย วิทยา แหยมบวั
11 วา่ท่ี ร.ต. พีรพฒัน์ แกว้มลู
12 นางสาว พิมพรรณ ช่างปืน
13 นาง ชิตาพณัณ์ แดงกองโค
14 นางสาว นิติรัตน์ อินกล ่า
15 นางสาว อุบล รุ่งเมือง
16 นาง มะลิ อุ่นไฝ
17 นางสาว ทิพยาภรณ์ สีทา
18 นางสาว เพช็รา กอนโพชน์
19 นาง วนัเพญ็ สุดทะตั้ง
20 นาย ลอย เรือนจนัทร์
21 นาย วฒันา กอ้นเสท้ือน
22 นาย ยทุธสิทธ์ิ แกว้ทองมา
23 นาง อญัชิษฐา ปรีด์ิเปรม
24 นาง กาญจนา โกมลวาจ
25 นาง บวัขาว เรือนจนัทร์
26 นางสาว มยเุรศ หม่ืนไชย
27 นาง บวัลอย นุ่มนวล
28 นาง ปิยะนุช เลิศแตง
29 นาง เรไร ธูปแจ่ม
30 นาง สายพิณ ใจวงษ์

โรงเรียนสาธิต



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

31 นาง สมพร อ าพนัภาค
32 นางสาว นรีรัตน์ อยูเ่ยน็
33 นางสาว บุษยารัตน์ ค  าจอ้น
34 นาง ปนดัดา เสือสกุล
35 นาง สุมาลี ตนับุญ
36 นาง กฤษณา แกว้รัตน์
37 นางสาว นภาดาว์ เมืองด่าน
38 นาง พรทิพย์ ศศิกรกุล
39 นาง กฤษณา ทิมยิม้
40 นาง ใกลรุ่้ง นินเป้า
41 นาง เบญจวรรณ จิระมณีมยั
42 นาง เพช็รรัตน์ ทองแพร

43 นาง จินตนา คงสา

44 นาย ทวี มลูคง

45 นาย พยงุ แวน่สุขศรี

46 นาย ประเวศ สระแกว้

47 นาย ราวี สุมา

48 นางสาว ปทุมมา เมฆไหว

1 นางสาว นารีนารถ ภารังกูล
2 นางสาว มีนา กรมมี
3 นางสาว วิไลภรณ์ อินนนั
4 นางสาว ภคอร ป้อมเป้ิน
5 นาง ประหยดั ปัดโรคา
6 นาย นิเวช เกิดก่อวงศ์
7 นาง สุภทัรตรา สุขะ

8 นาย พงศธร มานิตย์

โรงเรียนสาธิต (ต่อ)

ศูนยวิ์ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

กองนโยบายและแผน
1 นางสาว กรรณิการ์ สุจริตจนัทร์
2 นาง นพมาศ ทะมาตร์
3 นางสาว เพญ็ประภา มนแพวงศานนท์
4 นาย ธนยั เนียมกุญชร
5 นาย เอกชยั ศรีสุวรรณ
6 นางสาว อุบลรัตน์ แกว้หลา้
7 นาย อุเทน อุ่นไฝ
8 นาย พิศิษฐ์ วิจิตรกูล
9 นาย พงศศิ์ริ ไทยฤทธ์ิ

10 นาง ภทัราพร จนัทร์กระจ่าง
11 นาย อรรถพล ใจยศ
12 นางสาว นาริฐา เทพจนัทร์

1 นาย วิรัตน์ สุกสา
2 นางสาว ภทัรานิษฐ์ บุรีรักษ์
3 นางสาว ขวญัชนก กาทอง
4 นาย กฤษฎา กาทอง
5 นาย ชุตินนัท์ จนัทร์ยวง

6 นางสาว นทัชนิจ ป่านฉะน้ี

7 นาย ภทัร จนัทร์ยวง

8 วา่ท่ี ร.ต. จิรัฏฐ์ พิมพส์าร

9 วา่ท่ี ร.ต. ชยัวฒัน์ กิตติ

10 นางสาว วิไลลกัษณ์ แสงจนัทร์

11 นาย วินยั ตาใส่

กองบริหารงานบุคคล



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นางสาว ศศิรัศม์ิ เสือเมือง
2 นาย ก าธร ผาแกว้
3 นาง เนตรดาว อินถา
4 นาย ศกัดา พิมพแ์กว้
5 นางสาว ทกัษอร พุ่มสิริโรจน์
6 นาง นลินรัตน์ วิเทศสนธิ
7 นางสาว ธณษร ปัญญาเทพ
8 นาย สุพจน์ ศรีพลากิจ
9 นาง อมรรัตน์ ศรีลา

10 นาง ธนชัพร นอมี
11 นางสาว ชุติกาญจน์ ใจมา
12 นาย สมเกียรติ ธนงกิจ
13 นาง จนัทร์ทรา เอมแกว้
14 นาย จีระเดช สีแดง
15 นาง สุชาดา สีแดง
16 นาง อุ่นเรือน ปัญญา
17 นางสาว ทองจนัทร์ ศรีล า
18 นางสาว อารัญ ปานค า

19 นาย ปรีชา เรือนมลู

20 นาย เลอศกัด์ิ หนูดี

21 นาย สมพงษ์ ผลดัเป้ิน

1 นางสาว ปิยะนาถ ริมทอง

2 นางสาว วนัเพญ็ วงกลม

กองศิลปวฒันธรรม

กองพฒันานกัศึกษา



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาย สุภเวช ขติัเนตร

2 นาง สุกญัญา มาประกอบ
2 นาย นิติธร อุ่นค าปา
3 นาย อุเทน ทองสาย
4 นาย กชกร เขียวอรุณ
5 นางสาว ภมรมาศ เรือนทอง
6 นาง กฤติยา ตะ๊ประจ า
7 นางสาว วชัรี เหมดี
8 นางสาว อภิชญา อินทร์หมอ่ม
9 นาง ปิยาภร ค าเท่ียง

10 นาง สุนารี แกว้มว่ง
11 นางสาว ยวุดี จนัค  าหลา้
12 นางสาว ปิยธิดา ถมยา
13 นางสาว นลินี เมืองจนัทร์

1 นาง เบญญทิพย์ ภูมิประเทศ

2 นาง อุดมพร หาญวฒันาศิริ

3 นางสาว ธนนัตา ละอองเนตร

4 นางสาว ธนาภรณ์ บ าเพญ็

5 นางสาว ชมพูนุท วงัวิเศษ

6 นางสาว ทิพประภา มว่งสาย
7 นางสาว รัชฎาภรณ์ วงคจ์นัทร์แสง
8 นาง วรางคณา แกว้มาลยั

งานคลงั

กองบริการการศึกษา



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาย ปรัญชา คนัทรง
2 นาง สุรีรัตน์ พ่ึงพนัธ์

3 นางสาว อรุณี เดชทบัทนั

4 นาง ฉนัทนา ทิมแป้น

5 นาง ฉวีวรรณ กล่ินแจ่ม

6 นางสาว บวัลม ค าเทศน์

7 นางสาว สุกญัญา ทองสนัตะ

8 นางสาว นงเยาว์ แดงหน่าย

9 นางสาว วรรณกร กุมารสิทธ์ิ

10 นางสาว ศยามล ประเสริฐสงัข์

11 นาง ดารุณี หน่อแกว้

12 นาง วราภรณ์ นวลจอน

13 นาง ประภาวดี ประจิตร์

14 นาง ทองใบ ดีค  านอ้ย

15 นางสาว ศุภรัสม์ิ ค  าวงษา

16 นางสาว วรรณชนก ราชพลแสน

1 นางสาว กมลพรรณ จนัทร์เดช
2 นาย พนา บรรทดัเท่ียง

3 นาย ฐาปกรณ์ เมืองเหมอะ

งานจดัหารายไดแ้ละสิทธิประโยชน์

กองกลาง



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นางสาว พิณภคัธิมา ใจเงิน

2 นาย นฤดิตถ์ นาเหมือง
3 นาง พจมาน ธรรมณี
4 นางสาว พรรณลกัษณ์ ดุลยะลา
5 นาย ชนินทร์ อินทรปัญญา
6 นาง หน่ึงนุช ปลัง่เปล่ือง
7 นางสาว กุลภานนั เสือเกิด
8 นาย สง่า หน่อแกว้
9 นาง เสาวลกัษณ์ พุ่มชาวสวน

1 นาง ถนอมวรรณ พรมยวน

1 นาง ณัฐชยา จะระ
2 นางสาว ศุภมาส มณเฑียร
3 นางสาว กุลณี รักษา

1 นางสาว นิธิวดี คณัธานนัท์

2 นางสาว ศรีวราพร ค าอ่อง
3 นางสาว ชมาพร สีเสือ
4 นางสาว อารีย์ นาคมลู

เรือนรับรอง

งานพสัดุ

งานเลขานุการ

ส านกังานสภามหาวิทยาลยั



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นางสาว เพญ็วดี ภทัธนไพบูรณ์พง

2 นางสาว นภสัสร สุขเกษม
3 นาง สุภาภรณ์ ซอ้นใส
4 นางสาว ชุติกาญจน์ สุขไธสง

1 นางสาว ภทัรา ค าเพง็
2 นาย เศกสรร แกว้ทองมา
3 นางสาว ณัฐนนัท์ มาอยู่

1 นาย ณัฐพงศ์ แกว้ทองมา
2 นาย โชตวิชช์ อินทนนท์
3 นาย ด ารงค์ วงษพ์รวน
4 นาย ชลธี ไกรกิจราษฎร์

1 นาย พนม เต้ียมจุมพล

2 นาย กมัพล จนันคร

3 นาย อภิภู สุขจิตร
4 นาย ปราชยา เพช็ร์งาม
5 นาย สุชาติ ศรีสงัข์
6 นาย สนัติ เขียวสดใส
7 นาย ชวกิจ ชยัสมิต

8 นาย ดิเรก มว่งเล้ียง

9 นาย พุฒิพงศ์ โตอุ่นเพช็ร

10 นาย มงคล ศรีมา

11 นาย สุริยนัต์ หลงมีวงศ์

ฝ่ายยานพาหนะ

งานโสตทศันูปกรณ์

งานประชาสมัพนัธ์

งานธุรการ-สารบรรณ



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาย ศุภวฒั ใสแจ่ม
2 นางสาว ธนิกานต์ หลิมเจริญ

1 นาย เกรียงไกร หาญสมบติั

1 นางสาว วรวลญัช์ ทองทวี

1 นาย กลัป์ไชย ชยัอารีราษฎร์

1 นาย สุธี อยูย่ิม้
2 นาย ธนสร ขอบเหลือง
3 นางสาว ณัฐปภสัร์ จนัทร์อ่ิม
4 นางสาว รัตนาภรณ์ สีเนียม
5 นางสาว ยทุาวดี เขม็ทอง
6 นางสาว กนกวรรณ รอดภยั

1 นาง สุจินต์ แกว้แสนปิว

2 นาง เบญจมาศ ชงัสิงห์

3 นาย สีแพร น่ิมเสือ

4 นางสาว องัสนา หอมสมบติั

อาคารท่ีพกับุคลากร

ส านกัวิชาศึกษาทัว่ไป

ศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกบัการท างาน

งานก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ

สวนพฤกษศาสตร์

ส านกังานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาย สมบติั ทบัพุธ
2 นาย สุรินทร์ ชงัสิงห์
3 นาย สนัน่ มัน่จนัทร์
4 นาย ยทุธนาคม ปานานนท์
5 นาย ศุภจิตร สร้อยจิตร

6 นาย สมชาย ดีป้องไพร

7 นาย บุญยนื อ่อนคง

8 นาย สมควร ทุมทอง

9 นาย สง่า ทิจนัทร์

10 นาย ประยทุธ์ิ อ่ิมสมบติั

11 นาย พงษพ์นัธุ์ ค  าม่ิง

12 นาย มนตรี เมฆไหว

13 นาย จีระวฒัน์ เมฆขนุ

14 นาย สมพร พิมพกั

15 นาย สุริยา สร้อยศกัด์ิ

16 นาย จุฑาวฒัน์ จนัทร์เจก๊

17 นาย ตุย้ เดชทบัทนั

18 นาย ธีรพงษ์ พ่ึงพนัธ์

19 นาย สรรพสิทธ์ิ สุขเกษม

20 นาย ประมวลธนวฒัน์ ทรัพยเ์มือง

21 นาย เชาวฤทธ์ิ บุตรหุน

22 นาย ยทุธภูมิ ขนุจอ้น

23 นาย อรรถพล คงถม

24 นาย อรรถพล ศรีคมข า

งานรักษาความปลอดภยั



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาย ธราธร จ ารัส

2 นาย บุญธรรม มาประกอบ

3 นาย มิตร ตะ๊ประจ า

4 นาย ขจรวิทย์ ค  าเจียม
5 นาย ธีรศานญ์ ธนวฒัน์หตัถชยั
6 นาย อธิพงษ์ ชูแดง
7 นาย ด า อา้ยชุ่ม
8 นาย มงคล ศรีล า
9 นาย สุพนัธ์ ปัญญา

10 นาย ยทุธ แกว้แสนปิว
11 นาย เท่ียงธรรม อินทะ
12 นาย พูล ศรีคมข า
13 นาย สยาม หนูดี

14 นาย วนัชาติ ชูยิม้

15 นาย อภิเศก ครองเมือง

16 นาย สนัติ คุม้แสง

17 นาย สด ใสยิ่ง

18 นาย ณัฐพงษ์ บุญทองเนียม

19 นาย สะทา้น ชิงทอง

20 นาย ธนนั อุ่นน่ิม

21 นาย ไพทูล อุ่นน่ิม

22 นาย พชัรพงษ์ มาประกอบ

23 นาย ทรงพล พ่วงบา้นแพน

24 นาย สถาพร มีศิริพนัธ์

25 นาย อิสรภาพ เทพกฤษณ์

26 วา่ท่ี ร.ต. อนุชิต คนัธะดว้ง

ฝ่ายอาคารและสถานท่ี



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

1 นาง ศิริพร ธุวดาราตระกูล
2 นางสาว รักษิณา ใจจนัทร์
3 นาย พเยาว์ เล้ียงประเสริฐ
4 นาย ปองภพ หร่ังเจริญ
5 นาย วิศรุต ทองสุข
6 นาย กอ้งเกียรติ หาญสมบติั
7 นาย เอกปริญญา มัน่สวาทะไพบูลย์
8 นาย วชัรินทร์ เครือเมือง
9 นาย สิทธิศกัด์ิ สมทุรหลา้

10 นาย บุญเชิด โภคารัตน์

11 นาย ราชนั โภคารัตน์

12 นาง จนัทนา เกตุเช้ือจีน

13 นางสาว กนกพร โภคารัตน์

14 นาย สุวิทย์ แจ่มแหยม

15 นาย มงคล โภคารัตน์

16 นาง สร้อยสุดา คงนิล

17 นาย ชินภทัร แจ่มแหยม

18 นาย ประพฒัน์ ไมห้อม

19 นาย ตน้สน จงภกัดี

20 นาย อนุกูล รัตนสากล

21 นาง ทองศรี พุ่มจนัทร์

22 นางสาว ปราริณี จนัทร์ค  า

23 นาย อนนั เขินค า

24 นาย อภินนัท์ จนัศรี

25 นาย ศุภกร วนัจ๋ิว

26 นาย ชยัวฒัน์ ยงัเจริญ

27 นางสาว ธนิสรา ทบัจ่าย

28 นางสาว กรองแกว้ เกตุเช้ือจีน

29 นาย สวาท อยูค่ง

30 นาย เพลิง อ่วมเป่ียม

ส านกังานทุ่งกะโล่



ที่ หมายเหตุ

 (ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน)

บัญชีรายช่ือผู้มสิีทธิเสนอช่ือและเลือกตั้งกรรมการบริหารงานบุคคลในมหาวทิยาลัยราชภฏัอุตรดติถ์ (ก.บ.ม.)

ช่ือ-สกุล

31 นาง กนกณะรัตน์ เทศเกตุ

32 นาง ศศิวิมล คร้ามทุ่ง

33 นาย บุญชาญ แตงริด

ส านกังานทุ่งกะโล่ (ต่อ)


