รายชื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ผู้มาประชุม
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.วิโฬฏฐ์
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษณุ
5. รองศาสตราจารย์ปรียานุช
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัลย์
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิต
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณุศณี
9. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
1๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา
๑๑. อาจารย์ ดร.สวัสดิ์
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายัณ
๑๓. อาจารย์มรกต
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา
1๖. รองศาสตราจารย์ ดร.สาธิต
1๗. อาจารย์ ดร.ไพฑูรย์
1๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีวรรณ
๑๙. อาจารย์ ดร.อนุรักษ์
๒๐. นางสาวอรุณี
2๑. อาจารย์ ดร.ปวิช
2๒. อาจารย์ ดร.สุทพิ ย์พร
2๓. อาจารย์ทวีศักดิ์
2๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ
2๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง
2๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รงั สรรค์
2๗. อาจารย์ธีรถวัลย์
2๘. อาจารย์พรรณา
๒๙. นางสาววรรณดี
3๐. อาจารย์ ดร.เพ็ญพร
3๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา
๓๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนัย
3๓. อาจารย์ ดร.ณัฐมน
3๔. อาจารย์ ดร.ศศิกญ
ั ชณา
3๕. อาจารย์วิเชียร
3๖. อาจารย์วรัญญา
3๗. อาจารย์ ดร.ทชชยา
3๘. อาจารย์อภิญญา
๓๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรินทร์
4๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยาวรรนธ์
4๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร
4๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา

เกณฑ์มา
วัฒนานิมิตกูล
มหาบรรพต
บางเขียว
กิจรุง่ โรจน์เจริญ
ฟุ้งขจร
วณิชยานันต์
มีแก้วกุญชร
ทองคาสุก
วิไลลักษณ์
ทองสิน
พุทธลา
ภู่ทอง
อินทรสมพันธ์
พงศ์พัฒนโยธิน
โกวิทวที
มากสุข
เอี่ยมสะอาด
บุญแจะ
คู่วิมล
ผลงาม
โชติรัตนศักดิ์
จงประดับเกียรติ
ก๋าคา
สุทัศน์ ณ อยุธยา
บัวทอง
ปานกลาง
พูนพิน
อัศวศิลปกุล
ทองคาสุก
ผ่องพิทยา
กีรติรัตนะ
พันธุ์ชาตรี
เย็นเอง
ทุวิลา
กิติวงศ์วัฒนชัย
วนนะบวรเดชน์
หนูมี
อภิรัตน์วรเดช
กาเนิดสินธุ์
สกุลกิม
อมร

อธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี
คณบดีคณะครุศาสตร์
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยการดนตรี
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
ผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
ผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
ผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
ผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
ผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
รักษาการผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะครุศาสตร์
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
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4๔.
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78.
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อาจารย์วนิดา
อาจารย์ ดร.อรพิมพ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะรัตน์
อาจารย์สุเมธ
อาจารย์ภัทริ า
อาจารย์วรศิริ
อาจารย์อดิเรก
อาจารย์ณัฐพนธ์
อาจารย์ชัชศรัณย์
อาจารย์ ดร.คณกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาปี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัมรินทร์
อาจารย์จีระพันธ์
อาจารย์สมภาศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร
อาจารย์สุรินทร์
อาจารย์จันทรัศมิ์
อาจารย์สมศักดิ์
อาจารย์นิศากร
อาจารย์ ดร.นัยนพัศ
อาจารย์วิชุณี
อาจารย์ขวัญนภา
อาจารย์ธีราพร
อาจารย์เพียรพิลาส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุวรัตน์
อาจารย์อมั พร
อาจารย์สิริชัย
อาจารย์วรรณรุจ
อาจารย์หทัยรัก
อาจารย์จักฤษณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินดา
อาจารย์สรสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติขร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ณธี
อาจารย์จาริวัฒณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐภา
อาจารย์ ดร.รุ่งลักษณ์
อาจารย์ธนกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ
อาจารย์ขวัญชัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐดนัย
อาจารย์มนัสวี
อาจารย์ปณิตา

ชื่นชัน
มงคลเคหา
จิตรภิรมย์
ใจเย็น
มาศมาลัย
ผลเจริญ
วัชรพัฒนกุล
เกษสาคร
จิตคงคา
สว่างเจริญ
ศรีหามี
คงอินทร์
แรงเพ็ชร
อ่อนเถื่อน
สุขชนะ
ทวีถาวรสวัสดิ์
ผลงาม
สิริวุฒินันท์
อยู่บริบูรณ์
เถาสมบัติ
อินจวงจิรกิตต์
สารสุวรรณ
วัจนรัตน์
ปฏิเวธวิทูร
พิริยาโภคานนท์
จงใจรักษ์
เลิศณรงค์
เอี่ยมสอาด
มณีอินทร์
ตุงคะเสน
พนาลี
ยืนยงชัยวัฒน์
ฉายสินสอน
โสภณาภรณ์
ดุลยทวีสิทธิ์
ศิริอินทร์
นาฏยนาวิน
แก้ววิเชียร
สรรย์วราภิภู
นิลผาย
ช้างเกิด
สิงห์คลีวรรณ
พัวตระกูล
แจ้ดนาลาว

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองคณบดีวิทยาลัยการดนตรี
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักวิเทศสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสานักวิทยบริการฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักกิจการนิสิตฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการสานักประชาสัมพันธ์ฯ
รองผู้อานวยการศูนย์การศึกษาอู่ทองทวารวดี

87.
88.
89.
90.
91.

นางบุษบงค์
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
นางบุญเพ็ญ
นายสุวิทย์
นายอภิชาติ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. หัวหน้างานพัสดุ
2. ดร.จานงค์
3. นางสาวกฤตยา

วงษ์พันทา

ผู้อานวยการกองกลาง

หงษ์ทอง
มุดทะเล
สิงห์ชัย

ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่ฯ
รักษาการแทนผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ตรีนุมิตร
สุวรรณไตรย์

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าทีห่ ัวหน้าสานักงานสภามหาวิทยาลัย

