
รายช่ือผูมีสิทธิ์เสนอช่ือและหย่ังเสียง 
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
บุคลากรสายวิชาการ 

------------------------------------------------------- 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 อ. กรกช วนกรกุล   
2 อ. กรองทอง หีบโคกสูง   
3 รศ.ดร. กัมพล เชื้อแถว   
4 ผศ. เกษรา โพธิ์เย็น   
5 อ. ขวัญชัย ชางเกิด   
6 ผศ.ดร. จรัล มานตรี   
7 อ. จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท   
8 อ. จารุณี บุญเรืองรัตน   
9 ดร. ชัยวิชญ มวงหมี   

10 อ. ไซนิล สมบูรณ   
11 อ. ณรงคฤทธิ์ วงศยะรา   
12 อ. ณัฏฐ เดชะปญญา   
13 อ. ณัฐพนธ เกษสาคร   
14 ดร. ณัฐมน ตั้งพานทอง   
15 อ. ณิชาภา แกวประดับ   
16 ผศ.ดร. ณุศณี มีแกวกุญชร   
17 อ. ดรุษ ประดิษฐทรง   
18 อ. เดชา พนาวรกุล   
19 อ. เดือนเดน วสุนันต   
20 ผศ.ดร. ตุลยราศร ี ประเทพ   
21 อ. ธนัช กรศุภกิจ   
22 ผศ.ดร. ธัชพงศ เศรษฐบุตร   
23 อ. ธีรวรา บวชชัยภูมิ   
24 อ. ธีรวีร เอ่ียมสุวรรณ   

25 ดร. ธีระวัฒน ม่ิงขวัญ   

26 รศ. นงนุช อุณอนันต   
27 อ. นภัสพร นิยะวานนท   
28 อ. นเรศ นิภากรพันธ   
29 ผศ. นิตยา มณีวงศ   
30 อ. นิวัฒน ประสิทธิวรวิทย   
31 รศ.ดร. ปรเมสฐ บุญศรี   



ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
32 อ. ประภวิษณุ พนัสทรัพยสุข   
33 รศ. ปรียานุช กิจรุงโรจนเจริญ   
34 อ. ปรียาภรณ สืบสวัสดิ ์   
35 อ. พรรณพิชญา อัญชันภาต ิ   
36 ดร. พรรณา พูนพิน   
37 อ. พัชน ี แสนไชย   
38 อ. พิเชฐ วงษจอย   
39 อ. พิทักษพงษ คมพุดซา   
40 อ. พิมพพิไล ไทพิทักษ   
41 ดร. พิศิษฐ ชํานาญนา   
42 อ. เพียงธิดา เสรีสุทธิกูลชัย   
43 อ. เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท   

44 ดร. ไพฑูรย มากสุข   

45 อ. ภัทิรา มาศมาลัย   
46 อ. มนชนก จุลสิกขี   
47 อ. มนัสวี พัวตระกูล   
48 อ. มรกต ภูทอง   
49 ผศ. ระวีพันธ สะอาดเอ่ียม   
50 อ. รัชนก ปญญาสุพัฒน   
51 อ. รัตนา เทียมถนอม   
52 อ. รัตนา บุญอวม   
53 อ. วรรณลักษณ อินทรจันทร   
54 อ. วรศิริ ผลเจริญ   
55 อ. วรางคนางค สกุลวงศ ลี หยาน   
56 อ. วัศยา หวังพลายเจริญสุข   
57 ผศ. วิชุณี สารสุวรรณ   
58 อ. วิรัชต แสงดาวฉาย   
59 อ. โศภิณภา สุนทรวร   
60 อ. สมาพร ปญญาวรายุทธ   
61 ผศ.ดร. สรรพัชญ เจียระนานนท   
62 อ. สรสินธุ ฉายสินสอน   
63 ผศ.ดร. สิงห สิงหขจร   
64 ผศ. สิทธิศักดิ์ จรรยาวุฒิ   
69 ผศ. สิริรักษ ศรีเสวก   
70 ผศ.ดร. สุดถนอม ตันเจริญ   
71 อ. สุเมธ ใจเย็น   
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72 ผศ.ดร. เสาวณี เรืองไชยศรี   
73 อ. เสาวลักษณ ศรีสุวรรณ   
74 อ. อดิเรก วัชรพัฒนกุล   
75 ผศ. อภิญญา นุชนารถ   
76 อ. อรรถวิทย เฉลียวเกรียงไกร   
77 อ. อาภา วรรณฉวี   
78 อ. อารยา แสงมหาชัย   
79 อ. อารียา จุยจําลอง   
80 อ. อิศรา ยิ่งยวด   
81 อ. อุกฤต คูหพันธ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายช่ือผูมีสิทธิ์เสนอช่ือและหย่ังเสียง 
ผูสมควรดํารงตําแหนงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
บุคลากรสายสนับสนุน 

------------------------------------------------------- 
ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 น.ส. จรัสมณี โอวุฒิธรรม   

2 นาย จินดา ติระกุล   

3 นาย จีรนยั แดงดี   

4 นาย ธีรนัย ฉิมพสุทธิ์   

5 น.ส. บุญถึง สัมมาโภชน   

6 น.ส. พิมพร พานทอง   

7 น.ส. ภิรษา โชติรุจิโสภณ   

8 น.ส. มานิต ฆองบานโขง   

9 นาย รมไทร ฉํ่าคลาม   

10 น.ส. วิภา แกวชมร   

11 นาย วุฒิวัฒน เดชเรือง   

12 นาย สมคะเน หนูเล็ก   

13 นาย สาธิต ศิลารักษ   

14 นาย อนุชา แกวละมุล   

15 นาง อัชร ี ภักดีสุวรรณ   

 
 


