วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
คณบดี/รองคณบดี
1 อาจารย์สุรศักดิ์ จันทา (คณบดี)
2 อาจารย์ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น
3 ผศ.ดร.อลงกต แผนสนิท
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4 รศ.ดร.เอกพงษ์ วงศ์คาจันทร์
5 ผศ.ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส
6 ผศ.ปณัยกร บุญกอบ
7 อาจารย์ประเสริฐ บัวจันอัฐ
8 อาจารย์ปรารถนา มะลิไทย
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
9 ผศ.ดร.เตชิต ศิรวงศ์เดชา
10 อาจารย์ทรณ์ สิทธิศักดิ์
11 ผศ.วระเดช ภาวัตเวคิน
12 รศ.ดร.ภัควัฒน์ จรรยาสุทธิวงศ์
13 อาจารย์ว่าที่ ร.ต.ดร.ณัฐวัฒน์ บัวทอง
14 อาจารย์ว่าที่ ร.อ.ธัญยธรณ์ พิพัฒนมงคลชัย
15 ผศ.พิมพ์ลภัส สุขคุม้
16 อาจารย์ยุวดี มัญติยาการกุล
สาขาวิชารัฐศาสตร์
17 ผศ.สุเทวี คงคูณ
18 ผศ.ดร.ลือศักดิ์ แสวงมี
19 อาจารย์ดร.วิชชุดา วงศ์พานิชย์
20 อาจารย์กิตติชัย ขันทอง
21 อาจารย์วิไลรัตน์ รัตนเจริญมิตร
22 อาจารย์ดร.ณัฐศรัณย์ อารยะพงศ์

เจ้าหน้าที่สานักงานคณบดี
23 นางวิไลวรรณ สิงห์เจริญ
24 นางอัจฉรา จันเทพา
25 นางวรางคณา ปุ๋ยสูงเนิน
26 นายเอกลักษณ์ สุรวิทย์
27 นายสันติภาพ รัตนวรรณ
28 นางสาววิลาสินี อรัญศรี
29 นางสาวสมฤทัย ปิยะพิสุทธิ์
พนักงานรักษาความสะอาด
30 นางสุบรรณา มโนราช
31 นางอัมพร บุญเสริม
32 นางทองไผ่ ประเทืองไทย
33 นางอุดร แสนหล้า
34 นางสาวชุตกิ าญจน์ มีกันยา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
ผู้บริหารประจาคณะฯ
1

อาจารย์ ดร.ภาดล อามาตย์ (คณบดี)

2

อาจารย์ศิรกิ มล ประภาสพงษ์

3

อาจารย์เกษม เปนาละวัด

4

อาจารย์สุภาพร อามาตย์

5

ผศ.ดร.อรรถพล ศิรเิ วชพันธุ์

6

นางสาวมณีรัตน์ ปราศจาก

สาขาวิชาการบัญชี
7

ผศ.ดร.ปิยฉัตร ทองแพง

8

ผศ.ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร์

9

อาจารย์ดรุณวรรณ แมดจ่อง

10

อาจารย์สุดาทิพย์ เกษจ้อย

11

อาจารย์ ดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง

12

ผศ.นารีรัตน์ ศรีหล้า

สาขาวิชาการจัดการ
13

อาจารย์ ดร.เอกพิสิฐ คาเอี่ยมรัตน์

14

ดร.วิมล หลักรัตน์ (รองอธิการบดี)

15

ผศ.จิตติมา พลศักดิ์

16

ผศ.ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร

17

อาจารย์ลัลนา ยุกต์วัฒนพงษ์

18

อาจารย์จินตนา อ่อนลา

สาขาวิชาการตลาด
19

อาจารย์ ดร.พรศิริ วิรุณพันธ์

20

ผศ.ดร.ลินดา ราเต

21

อาจารย์บงั อร สุขจันทร์

22

อาจารย์ ดร.ชูเกียรติ พงศ์พนาพิพัฒน์

23

อาจารย์ทฆิ มั พร เพทราเวช

สาขาวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
24

อาจารย์พิมพิลา คงขาว

25

อาจารย์พิชญาพร ศรีบุญเรือง

26

อาจารย์ปาริฉัตร พงษ์คละ

27

อาจารย์ดารงพล พันธ์จันทร์

28

อาจารย์พรหมลิขิต อุรา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
29

อาจารย์พนิดา พานิชกุล (ประธานสาขาวิชา)

30

ผศ.ดร.สหัสา พลนิล (รองอธิการบดี)

31

อาจารย์เสาวลักษ์ คาถา

32

อาจารย์ ดร.นริสรา ลอยฟ้า

33

อาจารย์ลัทธกาญจน์ กุยแก้ว

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการคลัง
34

อาจารย์วนัสนันท์ งวดชัย (ประธานสาขาวิชา)

35

ผศ.เพ็ญลักษณ์ อ่อนทรวง

36

อาจารย์วิชุดา สิงห์คา

37

อาจารย์กาญจน์เกล้า พลเคน

สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
อาจารย์ ดร.ณฐพงศ์ ใจซื่อตรง (ประธานสาขาวิชา)
38
อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษมสุข
39
อาจารย์ศิริกร อัตไพบูลย์
40
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
อาจารย์ณัชฐปกรณ์ สีหะวงษ์สกุล
41
เจ้าหน้าที่สานักงานคณบดี
42

นายอรุณ วรรณราช

43

นายวีระยุทธ มั่งคั่ง

44

นางสาวอุ้มทิพย์ แสนสุข

45

นางสาววิชุดา เติมสุข

เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะฯ
46

นางสาวปารมี จันทร์ใย

พนักงานรักษาความสะอาด
47

นางดวงตา สาริโย

48

นางอัจฉราภรณ์ เหล่าแค

49

นางสาวสุรัชชวดี คิดไว

50

นางสาวนที บัวแก้ว

51

นางกัญญา อุทัย

คนสวน/ผู้ปฏิบัติงานเกษตร
52

นายปฐวุฒิ อ่อนศรี

53

นายมลตรี ศรีชาลี

คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย
อาจารย์นติ ยา แข่งขัน
1
2

อาจารย์ทิพวรรณ พานเข็ม

3

อาจารย์ ดร.อภิรดี ไชยกาล

4

อาจารย์อรพร ทับทิมศรี

5

อาจารย์ชลิลลา บุษบงก์

6

อาจารย์จติ โสภิณ โสหา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการประถมศึกษา
อาจารย์ดร.ชนมน สุขวงศ์
3
9

อาจารย์กวีสิปวิชญ์ เมืองจันทร์

10

ผศ.ดร.นพเรศวร์ ธรรมศรัณยกุล

11

อาจารย์ ดร.อภิชาติ มุกดาม่วง

12

อาจารย์วัชรินทร์ กอกหวาน

13

อาจารย์สมนึก ศรีดาพันธุ์

14

อาจารย์ ดร.วิลาวัลย์ ด่านสิริสุข

15

อาจารย์อภิญญา สุขช่วย

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ประดิษฐ์ วงศ์สุวรรณ
16
17

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ วงศ์คา

18

อาจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี

19

อาจารย์ทองอุ่น มั่นหมาย

20

อาจารย์สิรกิ ัลยา สุขขี

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
อาจารย์กันทิมา แสงใส
21
22

อาจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์

23

อาจารย์ ดร.ฟ้า แคมเบล

24

อาจารย์ ดร.ลาใย สิงห์สุข

25

อาจารย์วิสรุตม์ จางศิรกิ ุล

26

อาจารย์สายใจ เกิดมงคล

27

อาจารย์ทวีวัฒน์ คันทา

28

อาจารย์ทิวาพร ทาวะรมย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
29
30

อาจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี (คณบดี)
อาจารย์นติ ยา มณีนิล

31

อาจารย์ปาวีณา ฉ่ากิ่ง

32

อาจารย์ ดร.อนุชิต อนุพันธ์

33

อาจารย์เอกเทศ แสงลับ

34

ผศ.เจนจิรา ปาทาน

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา
อาจารย์ชลธิชา โรจนแสง
35
36

ผศ.ชุติมา เมฆวัน

37

อาจารย์นันทพร บุญพรหม

38

อาจารย์ชานาญ โสดา

39

อาจารย์นาผึ
้ ้ง ท่าคล่อง

40

อาจารย์ชนิดา ตันไพบูลย์

41

อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
ผศ.ชานนท์ ไชยทองดี
42
43

อาจารย์อธิชาติ บุญญยศยิ่ง

44

อาจารย์นวพล กรรณมณีเลิศ

45

อาจารย์ชรัณ โภคสกลวาณิช

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
อาจารย์สุวิมล นาเพีย
46
47

อาจารย์พยุงศักดิ์ คงศิลา

48

ผศ.ดนุพล สืบสาราญ

49

อาจารย์ ดร.สุภัทร สายรัตนอินทร์

50

อาจารย์ ดร.มัสติกา เรืองอุดมสกุล

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา
ผศ.ณัฐกานต์ ขันทอง
51

52

ผศ.ว่าที่รอ้ ยตรีสาคร แก้วสมุทร์

53

อาจารย์พิทักษ์ชัย ทางทอง

54

อาจารย์ดารงฤทธิ์ จันทรา

55

อาจารย์กุลวุฒิ แสนศักดิ์

56

อาจารย์ว่าที่รอ้ ยตรีหญิงกฤตยา ศรีษะผา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา
อาจารย์ธัญญะ สายหมี
57
58

อาจารย์รงุ่ อรุณ เทิดกิจเจริญ

59

อาจารย์สุรเชษฐ์ พรมรักษ์

60

อาจารย์วัชระ โสฬสพรหม

61

ผศ.เอกพิชัย สอนศรี

62

อาจารย์เจษฎา สุขสนิท

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน
อาจารย์อรุโณทัย บุญชม
63
64

อาจารย์กิตติธรา พวงธนะสาร

65

อาจารย์สุจริ า คงวัน

66

อาจารย์สุวัฒน์ รุ้งแก้ว

67

อาจารย์ณัฐวิภานันท์ โนนแก้ว

68

Miss Shi Zhen Ting

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
69
70

รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร (รักษาราชการแทนอธิการบดี)
ผศ. ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์

71

ผศ. ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์

72

ผศ.ดร.อรธิดา ประสาร

73

อาจารย์ ดร.คนึงชัย วิริยะสุนทร

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและการประเมินผลการศึกษา
อาจารย์ ดร.เมธี วิสาพรม
74
75

อาจารย์ ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์

76

อาจารย์ ดร.จิตติมาภรณ์ สีหะวงษ์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา

77

รศ.ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ

78

ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ศรีกระจ่าง (ที่ปรึกษา)

79

ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง (ผู้ช่วยอธิการบดี)

80

ผศ.ดร.ประดิษฐ ศิลาบุตร (ที่ปรึกษา)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน
81
อาจารย์ ดร.เฉลิมพล สวัสดิ์พงษ์
82

อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ สุทธิ

83

อาจารย์ ดร.พิมล วิเศษสังข์

เจ้าหน้าที่สานักงานคณบดี
84

นางรัศมี ทองเกิด

85

นายโอภาส ศรีชื่น

86

นางปนิษฐา อนุพันธ์

87

นางณหทัย สงผัด

88

นายวิศเวศ อุดมเดชาณัติ

89

นางสาวนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว

90

นางสาวรัชนีมล ศรีคราม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/หัวหน้าสานักงาน
1

ผศ.ดร.เอมอร แสนภูวา (คณบดี)

2

ผศ.ดร.อนันศักดิ์ พวงอก

3

อาจารย์พรเทพ เจิมขุนทด

4

อาจารย์โพธิ์พงศ์ ฉัตรนันทภรณ์

5

อาจารย์นิลวรรณ จันทา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์
6

ผศ.อุมาพร ประชาชิต

7

อาจารย์อัจฉริยะ ศรีทา

8

ผศ.กฤษณ์ คานนท์

9

อาจารย์ศศิธร สมอินทร์

10

อาจารย์รดาธร ศรีสายหยุด

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
11

ผศ.บูรณ์เชน สุขคุ้ม

12

ผศ.ธนพล วิยาสิงห์

13

ผศ.ดร.ภาวดี ทะไกรราช

14

ผศ.อานนท์ ตั้งพิทักษ์ไกร

15

อาจารย์เสถียร สีชื่น

สาขาวิชาภาษาจีน
16

อาจารย์วิภาวดี ทวี

17

อาจารย์อภิสิทธิ์ ไชยยงค์

18

อาจารย์จุฑาสินี ชนะศึก

19

อาจารย์วีระชาติ ดวงมาลา

20

Ms.Liang Yujing

21

อาจารย์สาวอัญชัญ เจริญศรีเมือง

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

22

อาจารย์สาวสุทธิดา พันธุ์โคตร

23

Mr.Shonosuke Aoki

24

Mr.Jun Miki

25

Ms.Hiroko Kitahara

สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ
26

อาจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู (ผู้ช่วยอธิการบดี)

27

อาจารย์อินทิรา ศักดิ์เมียนแก้ว

28

อาจารย์ธัญทิพ บุญเยี่ยม

29

อาจารย์จรูญ แช่มชื่น

30

Mr.David Philpott

31

ผศ.ปัญญณัฐ ศักดิ์สิทธานุภาพ

32

Ms.Marita Magnell

33

อาจารย์วศณ มังชาดา

สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
34

อาจารย์ภริ ัญญา จันทร์เปล่ง

35

อาจารย์พัณณิตา นันทะกาล

36

อาจารย์สิทธิชัย บวชไธสง

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
37

ผศ.ดร.กิจติพงษ์ ประชาชิต

38

อาจารย์ไชยวัฒน์ ศรีแก้ว

39

อาจารย์รัตตัญญู ศิลาบุตร

40

ดร.สีหนาท ลอบมณี

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
41

อาจารย์นลินี อาพินธ์

42

อาจารย์ปิ่นอนงค์ จาปาเงิน

43

อาจารย์ชุติมา ช้างขา

44

อาจารย์ชัชวาลย์ โคตรสงคราม

45

อาจารย์สิรธี ร สุขเจริญ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
46

อาจารย์กณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร

47

อาจารย์ทิวาพร ใจก้อน

48

อาจารย์กวินวัฒน์ หิรัญบูรณะ

49

อาจารย์ศริ ิวุฒิ วรรณทอง

50

อาจารย์วุฒิชัย นาคเขียว

ครูอาสาชาวจีน
51

Ms.Shi Xinyu

เจ้าหน้าที่สานักงานคณบดี
52

นางสาวนงนุช แสงพฤกษ์

53

นายรุ่งทิวา เนือ้ นา

54

นางสาวปวริศา แดงงาม

55

นายทินกร กมล

56

นายตรัยเทพ ศรีสุข

พนักงานรักษาความสะอาด
57

นางสังวาลย์ สังขาว

58

นางลาวัลย์ อนุพันธ์

59

นางสมหวัง สารพล

60

นางปราณี เจือจาน

คนสวน
61

นายจตุภัทร จิตโชติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณบดี / รองคณบดี
1

อาจารย์ ดร.เชี่ยวชาญ แสงทอง (คณบดี)

2

อาจารย์อัฐพร กิ่งบู

3

อาจารย์ดร.อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
4

ผศ.ดร.นรพล รามฤทธิ์

5

อาจารย์เมธี ไชยหา

6

อาจารย์กมลวรรณ พงษ์สกุล

7

อาจารย์ปณต นวลใส

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
8

อาจารย์พิศาล สมบัติวงศ์

9

อาจารย์อรทัย จาปาใด

10

อาจารย์กนกกาญจน์ จิรศิริเลิศ

11

อาจารย์ดร.อนุวัฒน์ ศรีสุวรรณ์

12

อาจารย์ณัฐวุฒิ พลศรี

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
13

อาจารย์เดชณรงค์ วนสันเทียะ

14

อาจารย์นิโรธ ศรีมันตะ

15

อาจารย์โชคชัย ไตรยสุทธิ์

16

อาจารย์วรายุทธ อินอร่าม

17

อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ภูมเิ กียรติ สว่างวงศ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
18

อาจารย์ ดร.เจษฏา ชาตรี (รองอธิการบดี)

19

อาจารย์อุรารัตน์ แก้วดวงงาม

20

อาจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว

21

อาจารย์กริชบดินทร์ ผิวหอม

22

อาจารย์พิศาล สุขขี

23

อาจารย์ดร.กนิษฐา อินธิชิต

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
24

อาจารย์ชนินทร เรืองอุดมสกุล

25

อาจารย์ปฏิมากร จริยฐิตพิ งศ์

26

อาจารย์วรรธนะ พงษ์เสนา

27

อาจารย์ศุภชัย ทองสุข

28

อาจารย์วันวิสาข์ รุ้งแก้ว

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
29

อาจารย์จุฑามณี รุ้งแก้ว

30

อาจารย์ธีรพงศ์ สงผัด

31

อาจารย์พัฒนพงษ์ โพธิปัสสา

32

อาจารย์ภาภรณ์ เหล่าพิลัย

33

อาจารย์สุพจน์ สิงหัษฐิต

สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
34

อาจารย์ ดร.ไมยรา เศรษฐมาศ

35

ผศ.วิรยา บุญรินทร์

36

อาจารย์กฤษฎารัตน์ ลีเขาสูง

37

อาจารย์ทองปักษ์ ดอนประจา

38

อาจารย์ธนะพัฒน์ ทักษิณทร์

39

อาจารย์ปราณี ศรีบุญเรือง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
40

ผศ.ดร.สิริพร ยศแสน

41

อาจารย์ ดร.ทัย กาบบัว

42

อาจารย์อภิญญา ไชยรา

43

อาจารย์ ดร.พัชรวรรณ สิทธิศาสตร์

44

อาจารย์ ดร.พงศธร ทวีธนวาณิชย์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
45

ผศ.ดร.เตชภณ ทองเติม

46

อาจารย์ขนิษฐา ฉิมพาลี

47

อาจารย์วารี นันทสิงห์

48

อาจารย์อธิวัฒน์ สายทอง

49

อาจารย์ธรรญญพร วิชัย

50

อาจารย์เมธาวุฒิ พงษ์ธนู

สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
51

อาจารย์ ดร.ชูวิทย์ นาเพีย (รองอธิการบดี)

52

อาจารย์ณัฎฐ์พัชร์ วณิชย์กุล

53

อาจารย์ทิพย์สุดา กุมผัน

54

อาจารย์ณัฐกร โต๊ะสิงห์

55

อาจารย์โชติรส นพพลกรัง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
56

อาจารย์ราชิต เพ็งสีแสง

57

อาจารย์ดวงจันทร์ โพธิสาร

58

อาจารย์ ดร.สายันต์ สืบผาง

59

อาจารย์ ดร.วิมลศิริ สีหะวงษ์

60

อาจารย์ณัฎฐิยา เกือ้ ทาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
61

อาจารย์จริ ายุ มุสิกา

62

อาจารย์จรี ะนันท์ วงศ์วทัญญู

63

อาจารย์พนารัตน์ สังข์อินทร์

64

อาจารย์ธนวรรณ อวยศักดิ์ไชยงค์

65

อาจารย์จริ นันต์ รัตสีวอ

สานักงานคณบดี
66

นางแสงมณี วงศ์สุวรรณ

67

นางสาวมนัญญา นาคสิงห์ทอง

68

นางสาวทิพย์สุดา ธรรมลาภากุล

70

นายชาญชัย ยาศรี
นางสาวสมพร เกียรติสุข

71

นายณัฐชัย พรมโม้

72

นายภาณุพงศ์ รุ้งแก้ว

69

พนักงานรักษาความสะอาด
73

นางพรทิพย์ เพี้ยนสูงเนิน

74

นางสม พรมเวียง

75

นางจันทรา ดีอยู่

76

นางสาวเพ็ญ พิมพ์สนั่น

77

นางสาวศรีวิลัย คามานพ

78

นางสาวดาวรรณ เรืองดี

79

นางราไพ บุญสาร

ผู้ปฏิบัติการเกษตร
80

นายถาวร แอนโก

สานักส่งเสริมและบริการวิชาการ
1.ผู้บริหารสานักส่งเสริมและบริการวิชาการ
1

อาจารย์ดร.เจษฎา โพนแก้ว (ผอ.สานักส่งเสริมและบริการวิชาการ)

2

ผศ.ดร.เชิดศักดิ์ ฉายถวิล (รอง.ผอ.สานักส่งเสริมและบริการวิชาการ)

3

อาจารย์อธิชาติ บุญยศยิ่ง (รอง.ผอ.สานักส่งเสริมและบริการวิชาการ)

2.สานักงานผู้อานวยการ
4

นางพรรทิภา พรมมา

5

นางสาวรัชฎาภรณ์ พรมทอน เบ้าทอง

3.กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
6

นางสาวณัชชารีย์ กุลพิชัยจิราวุฒิ

7

นางสาวทาริกา นัยเนตร

8

นางณัฐชญา สุฤทธิ์

9

นายเทวา ขันติวงษ์

10

นายสุวิทย์ คูหา

11

นางสาวอังคณา ลิ้มพงศ์ธร

12

นายจิรศักดิ์ สระสิงห์

13

นางสาวศุภรา อ่อนศรี

14

นางสาวกัลยกฤต คาพิมูล

15

นายสุรศักดิ์ จุมพลตรี

16

นางสาวชยานันท์ แก้วเกิด

4.วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
17

นางลาพึง บัวจันอัฐ

18

นางเริงใจ เขียวอ่อน

19

นางสาววรรณิดา ดวงมณี

20

นางสุนีย์ หุยวัน

21

นางสาวสุกัญญา ไชยพิมพ์

22

นางณภาภัช วงศ์เศษ

23

นางสาววัลลภา โสดา

24

วัณณุวรรธน์ พิรมรัมย์

25

นายไพบูลย์ คาเสียง

26

นายวัชรา ทองวิเศษ

27

นายพีรพัฒน์ แสงขาว

28

นายศิราวุธ สงวนสิน

29

นายประกาศิต ซอสันเทียะ

30

นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง

31

นายเทิดศักดิ์ บุญรินทร์

32

นายสิขร สุชัยยะ

5. กลุ่มงานศิลปะและวัฒนธรรม
33

นางสาวสรวีย์ คานวล

34

นายกิตติพงษ์ สอนเจริญ

35

นางสาววันวิสาข์ นัยเนตร

36

นางสาวจุฑาทิพย์ อิทธิชินพัฒน์

37

นายวัฒนา รู้ใหม่

6. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา
38
39

นางอริศาพัชร จักรบุตร
นายปฎิคม ศรีมะณี

40

นายทินวัชร์ เดชวัน

41

นางสาวจันจิรา ชาติมนตรี

42

นายสุรพงศ์ เบ้าทอง

7. บัณฑิตศึกษา
43

นางสาวกนกกาญจน์ บุญทรง

44

นางอาพร ไรกลาง

8. พนักงานรักษาความสะอาด
45
46

นางเสงี่ยม สุริโย
นางสาวธันยพร สิงวงษา

47
48
49

นางสาวบัวลี แอนโก
นางสาวสโลชา ค้าขาย
นางปิยะนุช สวนหมาก

50 นางสมรรัตน์ พิมโอก
นางมะลิวรรณ คาหล้า
51
นางเบญญาภา แก้วแดง
52
53 นางราตรี วงศ์ละคร
นางสาวมาลัยพร คาพอง
54
55 นางสาวรุ่งนภา สง่าศรี
นางรุ่งนภา สุระเสน
56
9. คนสวน/ผู้ปฏิบัติการเกษตร
57

ขันธ์ เรืองรัตน์

58

นายประเสริฐศักดิ์ ปักษา

59

นายเดชชนะ สุฤทธิ์

60

นายประคอง ธรรมนิยม

สานักงานอธิการบดี
ผู้บริหารสานักงานอธิการบดี
1

นายบุญชู นามบุรี (รอง ผอ.สานักงานอธิการบดี)

2

นายจรัส โนนกอง (ผอ.กองกลาง)

3

นางสุภาพร ชัยชนะธรรม (ผอ.กองนโยบายและแผน)

4

นางเพ็ญพักตร์ สุมณฑา (ผอ.กองพัฒนานักศึกษา)

งานบริหารทั่วไป (ฝ่ายธุรการและงานสารบรรณ)
5

นางสาวกมลมาศ เอี้ยวถาวร

6

นางสาวภิญญภัทฎ์ ใสกระจ่าง

7

นางสาวณัจยา บูรณะ

8

นางสุพรรษา แสงตา

งานบริหารทั่วไป (ฝ่ายประชุมและพิธีการ)
นางอัญชลี สุวัฒโนดม
9
10

นางศุภากร ปานเทวัญ

11

นางสาวเฟื่องฝน บุญรมย์

12

นางสาวณัฐฐาพร คณิตวงศ์ววิ ฒ
ั น์

13

นายพงศกร นาคประเสริฐ

14

นางสาวจิตโสตถิสุดา กฤษณสุวรรณ

งานบริหารบุคคล
15

นางชุดาลักษณ์ กิติราช

16

นางสาวแพรวา เจริญทรัพย์

17
18

นางสาวเจริญศรี ธรรมนิยม
นางสาววนิดา วรรณทวี

19

นายอภิชาติ เพ็งตา

20

นางสาวพรทิพย์ พรรษา

21

นางสาวกนกวรรณ ศรีแฉล้ม

22

ว่าที่ ร.ต.หญิง พิชชานันท์ สายเนตร

งานคลัง
23

นางดวงดาว สุขศรี

24

นางสาวชนาภัค มุลกะกุล
นางสาวสุคนธ์ทิพย์ สัมทาน

25
26
27

นางประณีตศิลป์ โตมร
นางสาวปัทมาวดี จันทะแจ่ม

28

นายอรรณพ สังฆพรหม

29

นายณัฐวิทย์ จันทร์หอม

30

นางสาวสุพัตรา ราศรี

31

นางสาวพัทธ์ธีรา เสาร์ชัย

32

นางสาวรัชฎาพร จันทศรี

33

นางสถิณรตรา โนนกอง

34

นางณัทวดี ประมังคะตา

35

นางวรรณวิสา ศรีละพันธ์

งานพัสดุ
36

นางสาวศรีสุดา จันทร

37

นางศิริวรรณ หัตถนา

38

นายจักรพันธ์ จันทร์พวง

39

นางสาวฉันทนีย์ ขวัญยืน

40

นายสมจิตร เทพธานี

งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายยานพาหนะ)
41

นายกิตศิ ักดิ์ สิงห์คะเนย์

42

นายบุญยงค์ ไรกลาง

43
44

นายไพริน ปักษา
นายสัญประเสริฐ เสนาะ

45

นายณัฐฏ์ธนัน พัฒนพันธุ์

46

นายสมาน สายสุนา

47

นายพอสิทธิ์ ฤทธิ์เดช

48

นายภักดี ศรีสะอาด

49

นายไพโรจน์ ตากรวด

50

นายพรชัย สิมศรี

งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายภูมิทัศน์)
51
52

นางสุภัทตรา อ่อนศรี
นายเสกสรร วรรณทวี

53

นายสมจิตร คาภาษา

54

นายวิทวัฒน์ เทพวงค์

55

นายวิโรจน์ กลิ่นกุหลาบ

56

นายนิวรณ์ พวงพลอย

57

นายประคอง พรมสิทธิ์

58

นายธีรพงษ์ ขุนศรี
นายอิทธิกร สุมาลีย์

59

งานอาคารสถานที่ (ฝ่ายอาคารสถานที่)
60

นายมัจฉา คุณด้วง

61
62

นายสมชัย สวนหมาก
นายจตุรงค์ ชิดสิน

63

นายไพทูล ทองบ่อ

64

นายบัณฑิต พรบุญ

65

นายสุรสิทธิ์ บุญทาทอง

66

นายสมพร แก้วสุวรรณ

67

นายณัฏฐกิตติ์ วีสมหมาย

งานอาคารฯ (ฝ่ายวินัยจราจรและรักษาความปลอดภัย)

68

นายธงชัย เดชแสง

งานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
69

นายพัฒนากร เขตนิมติ ร

70

นางสาวจินตนา แสงแก้ว

71

นางสาวสุปราณี สมคะเน

งานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์)
72

นายนฤชา สมาน

73

นายอานัตต์ ธรรมคุณ

74

นายสราวุธ จันเทพา

75

นายสินสมุทร บุญมา

76

นายพงศธร มาตา

งานประชาสัมพันธ์ (ฝ่ายเอกสารการพิมพ์)
77

นายนันทชัย อ่อนศรี

78

นายพิศาล สายสงค์

79

นายกัมปนาท กิติราช

กองนโยบายและแผน (ส่วนงานแผน)
80

นางสาวธัญชนก สีหะวงษ์

81

นางสาวทนัชดา นิธิเพ็งแจ่ม

82

นางสาวบุณฑริการ์ บุญกันหา

83

นางสาวธนพร ชือ้ ชวาลกุล

84

นางสาวช่อลัดดา สินธุเดช

85

นางขวัญตา พงษ์ธนู

86

นางสาวพลอยไพลิน แสงสว่าง

กองนโยบายและแผน (งานวิเทศสัมพันธ์)
87

นางสาวจันทนี กฤษฎาการภิญโญ

88

นางสาวสมใจ แสงพงษ์

กองนโยบายและแผน (งานออกแบบและวางผัง)
นายชาติชาย โตมร
89
90

นายสุรพัฒน์ กอดสระ

กองพัฒนานักศึกษา
91

นางสาวลัดดาวัลย์ สมจิตร

92

นายปพนศักดิ์ สาททอง

93

นางสาวสุลัดดา พุฒพิมาย

94

นางสาวณัฐนรี กิ่งเกษ

95

นายสาคร ผมพันธ์

96

นายเทิดศักดิ์ ทองเกิด

97

นางสาววิไลพร คาผาย

98

นายชวลิต สีหาภาค

99

นายคีตวัตร โชตึก

100

นางสาววนัญญา สุพัฒน์

101

นายอดิศักดิ์ สนับหนุน

102

นางสาวภัสร์ศศิร์ สารพันธุ์

แม่บ้านประจาอาคาร
103

นางสาวกิรนา สังขาว

104

นางสวรส สมมาลย์

105

นางทองวัน วรรณทวี

106

นางณัฐชดาภรณ์ คิดไว

107

นางพิกุล โสดาลี

108

นางทองพูน อร่ามเรือง

109

นางมาลี อุดหนุน

110

นางอัมพร เลิศปัญญา

111

นางมลิดา มาพงษ์

112

นางสาวสุพรรณ ชารีร่นื

113

นางสมพร สบหลม

114
115

นางพรวิภา สินธรธนกุล
นางทานอง ศรีวงษ์

116

นางสาวสุธีรา โสพิลา

117

นางศิริรัฐ เสนาะ

118

นางสาวสมคิด น้อยนคร

119

นางสาวสาคร ดาดวง

120

นางฐาปนีย์ วุฒิพันธ์

คนสวน
121

นายเสรี กิ่งเกษ

122

นายโกสินญจน์ เหลื่อมล้า

123

นายอภิชาติ พรมมา

พนักงานขับรถยนต์
124

นายธีรชัย มุลกะกุล

หน่วยงานเทียบเท่ากอง
สานักงานสภามหาวิทยาลัย
1

นางบัวสอน พวงสวัสดิ์

2

นางสาวกฤษฎา อุกาพรหม

3

นายธนิษฐ์ โสภา

4

นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา

หน่วยตรวจสอบภายใน
นายสะอาด ศิริโชติ
1
2

นางรุ่งนภา ศิรวงศ์เดชา

3

นางสาวสุกฤตา เดชประสงค์ดี

4

นางวีรยาพร ทรัพย์ทรงพล

หน่วยมาตรฐานและประกันคุณภาพ
นายมานะศักดิ์ หงษ์คาชัย
1
2

นายสุชาติ ศรีชื่น

3

นายจักรชัย อินธิเดช

4

นางสาวปาจารีย์ พรหมศรี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ที่

ชื่อ-สกุล

1

นางชุลีพร

โพธิ์ชัย

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นายรัชพล
นางสาวอารดา
นางสาวนัดดา
นางสาววีณา
นางสาวจิราวรรณ
นางสาวกีรติกร
นางสาวสุภา
นางสาวณัฐณิชา
นางสาวอรทัย
นางสาวภาวิตา
นางสาวอมรทิพย์
นางสาวนวลพรรณ
นางสาวทัดดาว
นางสาวรมิตา
นางสาวพิมพ์วดี
นางสาวผุษดี
นางสาวธีรนันท์
นายอภินัทธ์
นางสาวเกวรินทร์
นางสาวยุธินันท์
นางสาวผกากรอง
นางสาวสุภาภรณ์
นางสาวอรทัย
นางสาวชนาพร
นางสาวศิรินันท์
นางสาวพรรณธร
นางสาวปฐมาวดี
นางสาวเกศสุดา

พงค์นอนิล
ศรีหวาด
ขุนเศรษฐี
พูลแก้ว
สุวรรณวงค์
แพงอก
แดนดงยิ่ง
ทองแพง
สายแก้ว
เป้าไทยสงค์
ประวัติพงษ์
ปรือปรัก
บุรวัฒน์
แสนดี
สายลาม
แสงแดง
ยอดไม้
กงประโคน
ประมวล
สังคะรินทร์
พากเพียร
บุญศรี
บุญช่วย
ตรีโชคสุวรรณ
สุขหนองโป่ง
สุภาพ
บุตกร
สินธุเดช

ตาแหน่ง
ครูชานาญการ
ครูผชู้ ่วยพลศึกษา
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยภาษาไทย
ครูผชู้ ่วยดนตรี
ครูผชู้ ่วยภาษาอังกฤษ
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ผูป้ ระสานงานสองภาษา
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยพลศึกษา
ผูป้ ระสานงานสองภาษา
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ผูป้ ระสานงานสองภาษา
ครูผชู้ ่วยปฐมวัย
ผูป้ ระสานงานสองภาษา
ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

นางวราภรณ์
เขียวศรี
นายอภิชาติ
สุระบุตร
นางสาวภัสชญารักษ์ จารุดารากร
นางสาวนริศรา
อุตมะกูล
นายวิกรานต์
วังแสนแก้ว
นายฐิตพิ งษ์
มาลีหวล
นางวันดี
จาปามูล
นางสมมาศ
ภักดีบุตร
นางสาววรรณฤดี
แดนดี
นางบุญชู
ศิลาโชติ
นางสาวสมร
แสงอรุณ
นางประคอง
บุญทวาส
Miss.Stacey
Nicole Dyke
Mr.Ronald Gordon Campbell
Mr.Lee Crowford
Mr. Nathan Stacey Hudson
Mr.Ricky Tyson Cook
Miss.Daksha Parsad
Miss. Tebogo Moloto
Miss Ntombezinhle Ntombifuthi MahaYe
Mr. David Wesley Cox
Mr.Hu Sheng Jia

นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักการภารโรง
นักการภารโรง
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่บ้าน
แม่ครัว
แม่บ้าน
แม่บ้าน
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูต่างชาติ
ครูภาษาจีน

โรงแรมศรีพฤทธาลัย
ผู้บริหาร
1

นายศราวุฒิ บุตะเคียน

ผช.ผจก.ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

2

นางสาวรัตติยา จันทะบูรณ์

ผช.ผจก.ฝ่ายบัญชีการเงินและพัสดุ

3

นายวุฒิชัย ยอดรัก

ผช.ผจก.ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า,ฝ่ายแม่บ้าน,และฝ่ายภูมิทัศน์

4

นางสาวเมลดา ประนันติ๊บ

เลขานุการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ OFFICE
5

นางสาวอารยา พลนา

เจ้าหน้าที่การตลาด

6

นางสาวจินตกัญญาณี เผ้าอาจ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

7

นางสาววิจติ รา อ่อนพุทธา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

8

นางสาวนฤมล พาเจริญ

เจ้าหน้าที่พัสดุ

9

นางสาวณิชกานต์ เสน่หา

เจ้าหน้าที่พัสดุ

แผนกต้อนรับส่วนหน้า
10

นายวิรัช ฤทธินันท์

หัวหน้าต้อนรับส่วนหน้า

11

นางสาวรัตนาวลี เพ็งแจ่ม

เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับส่วนหน้า

12

นายณัฐพงศ์ เสนคราม

เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับส่วนหน้า

13

นายสมชาย คุณุ

เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับส่วนหน้า

แผนกจัดเลี้ยงและห้องอาหาร
14

นายชัยวัธน์ แท่งทอง

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

15

นายไชยา โพกระสังข์

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

16

นายถาวร หลอมทอง

พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม

แผนกแม่บ้านทาความสะอาด
17

นางสาวอุทัย อินธิเดช

แม่บ้านทาความสะอาด(ห้องพัก)

18

นางสาวอินทิรา กาประสิทธิ์

แม่บ้านทาความสะอาด(พืน้ ที่)

19

นางทวี บุญมั่งมี

แม่บ้านทาความสะอาด(พืน้ ที่)

20

นางสาวอนงค์นาถ รุ้งนิยม

แม่บ้านทาความสะอาด(ห้องพัก)

21

นายประจวบ เพี้ยนสูงเนิน

คนสวน

22

นายวสันต์ บุญรักษา

หัวหน้าพ่อครัว

23

นางสาวณัฐชนันพร ขาวงค์

พนักงานครัว

24

นางสาวสากล อังกุลศรี

พนักงานครัว

25

นายสมศักดิ์ นามธรรม

พ่อครัว

แผนกช่าง
26

นายนิรันดร์ โสพันธ์

ช่างเทคนิคระบบ

27

นายนราทิพย์ กึ่งวงษ์

ช่างเทคนิคระบบ

