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รายช่ือคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
......................................................... 

 
ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลงนาม 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ อธิกำรบด ี  
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด รองอธิกำรบด ี  
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.พษิณุ   บำงเขียว รองอธิกำรบด ี  
4. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ รองอธิกำรบด ี  
5. รองศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ รองอธิกำรบด ี  
6. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ รองอธิกำรบด ี  
7. อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม รองอธิกำรบด ี  
8. อำจำรย์มรกต ภู่ทอง ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  
9. อำจำรย์ ดร.สุรศักดิ ์ เครือหงษ ์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  

10. อำจำรย์ ดร.เพญ็พร ทองค ำสุก ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  
11. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุปรำณ ี ศิริสวัสดิช์ัย ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  
12. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุริยำ พันธ์โกศล ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.หน่ึงฤทยั เอกธรรมทัศน์ ผู้ช่วยอธิกำรบด ี  
๑๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชยีร   อินทรสมพันธ ์ คณบดคีณะครุศำสตร์  
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทชชยำ วนนะบวรเดชน์ คณบดคีณะมนุษยศำสตร์และสงัคมศำสตร์  
1๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี กวินเสกสรรค์ คณบดคีณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
1๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณุศณี มีแก้วกุญชร คณบดคีณะวิทยำกำรจัดกำร  
1๘. อำจำรย์ ดร.คณกร สว่ำงเจริญ คณบดบีัณฑิตวทิยำลัย  
๑๙. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ คณบดีวทิยำลัยกำรดนตรี  
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กฤดิธฤต ทองสิน คณบดคีณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ  
2๑. นำงสำวอรุณี คู่วิมล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวิชำกำรฯ  
2๒. อำจำรย์ทวีศักดิ ์ จงประดับเกียรต ิ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธติฯ  
2๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเน่ือง สุทัศน์ ณ อยุธยำ ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ  
2๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รังสรรค ์ บัวทอง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ  
2๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีรถวัลย ์ ปำนกลำง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  
2๖. อำจำรย์ ดร.พรรณำ ศรสงครำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ ์  
27. อำจำรย์ ดร.สุรินทร์ ผลงำม ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กุลสิรินทร์ อภิรัตน์วรเดช ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ  
29. อำจำรย์ ดร.ศิริกำญจน์ โพธ์ิเขยีว ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
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ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลงนาม 
30. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์ณิตำ   แจ้ดนำลำว รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี  
31. นำงสำววรรณด ี อัศวศิลปกุล ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี  
32. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.กฤษดำ ผ่องพิทยำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์  
33. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ทศันัย กีรติรัตนะ รองคณบดีคณะครุศำสตร์  
34. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐมน พันธุ์ชำตรี รองคณบดีคณะครุศำสตร์  
35. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ศศิกัญชณำ เย็นเอง รองคณบดีคณะครุศำสตร์  
36. อำจำรย์วิเชยีร ทุวิลำ รองคณบดีคณะครุศำสตร์  
๓7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์   รุ่งแสง รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
38. อำจำรย์ขวญันภำ วัจนรัตน์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
39. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วำป ี คงอินทร์ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
40. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.มนัสว ี ศรีรำชเลำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
41. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประยงค ์ อ่อนตำ รองคณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
42. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เธียร ธีระวรวงศ ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
43. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.เกษม ตริตระกำร รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
44. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ ประจันบำล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
45. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ญำณศิำ ตันติปำลกุล รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
46. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ขนิษฐำ หทัยสมิทธ์ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี  
๔7. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ธัชพงศ์   เศรษฐบุตร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร  
48. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภัทิรำ   มำศมำลัย รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร  
49. อำจำรย์ ดร.ชัยวิชญ ์  ม่วงหม ี รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร  
50. อำจำรย์ไซนลิ  สมบรูณ์ รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร  
51. อำจำรย์ณัฐพนธ์ เกษสำคร รองคณบดีคณะวิทยำกำรจดักำร  
52. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ประไพ ศรีดำมำ รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั  
53. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัครนันท์ อัศวรัชต์โภคิน รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั  
54. อำจำรย์เพยีงธดิำ เสรีสุทธิกุลชยั รองคณบดีบัณฑิตวิทยำลยั  
55. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.วรินธร สีเสียดงำม รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี  
56. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยส์ุขนิษฐ ์ สะสมสิน รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี  
๕7. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชำวน์มนัส ประภักด ี รองคณบดีวิทยำลัยกำรดนตรี  
58. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐกิตติ ์ เหมทำนนท ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ  
59. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฬำลักษณ์  จำรจุุฑำรัตน์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ  
60. อำจำรย์ณัฐพล บุญรักษ ์ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ฯ  
61. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.สเุนตร ทวีถำวรสวัสดิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ  
62. อำจำรย์จันทรัศม์ิ สิริวุฒินันท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ  
63. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฎฐ์ธมน หีบจันทร์กรี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ  
64. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.อัครเดช เกตุฉ่ ำ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักสง่เสริมวชิำกำรฯ  
65. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยย์ุวรัตน์ จงใจรักษ ์ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ  
66. อำจำรย์บุปผำ  บันลือเสนำะ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ  
๖7. อำจำรย์สิริชยั เอ่ียมสอำด รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสำธิตฯ  
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68. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.จินดำ ยืนยงชัยวฒัน์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ  
69. อำจำรย์สรสินธุ์   ฉำยสินสอน รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ  

70 ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์กียรติขร โสภณำภรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ  

71. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นนท์ณธ ี ดุลยทวีสิทธิ ์ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยฯ  

72. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐภำ   นำฏยนำวิน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ  

73. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.รุ่งลักษณ์  แก้ววิเชยีร รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ  

74. อำจำรย์จำริวฒัณ์  ศิริอินทร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะฯ  

75. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สรรย์วรำภภิ ู รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  
76. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยเ์ชดิศิริ   นิลผำย รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  
77. อำจำรย์ขวญัชยั   ช้ำงเกิด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักกิจกำรนักศึกษำ  
78. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.ณัฐดนัย   สิงหค์ลีวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ  
79. อำจำรย์มนัสวี   พัวตระกูล รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักประชำสัมพันธ์ฯ  
80. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วชิุณ ี สำรสุวรรณ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
81. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์ดร.นิศำกร เถำสมบตั ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
82. ผู้ช่วยศำสตรำจำรยด์ษุฎ ี เทิดบำรมี รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์  
83. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์  
84. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรทิพย ์ นิธิธนวิวัฒน์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์  
85. อำจำรย์เฉลิมทรัพย ์ กรัณย์จักรวุฒ ิ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิเทศสัมพันธฯ์  
86. อำจำรย์สร้อยสดุำ เลำะหมุด รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
87. อำจำรย์ณัฐชัย เปลี่ยนวิจำรณ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
88. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิมล อุทำนนท ์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรฯ  
89. อำจำรย์ ดร.สุภำภรณ์ คำงค ำ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี  
90. อำจำรย์ ดร.ธนเดช สอนสะอำด รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวด ี  
91. นำงบษุบงค ์ วงษ์พันทำ ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง  
92. นำยพิสิฐ วงศ์วฒันำกูล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล  
93. นำงบุญเพ็ญ หงษ์ทอง ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  
94. นำยสุวิทย์   มุดทะเล ผู้อ ำนวยกำรกองอำคำรสถำนทีฯ่  
95. นำยอภิชำติ   สิงห์ชยั รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม  
 

ท่ี ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง ลงนาม 
1. นำยกิตติพงษ ์ พื้นพรม รักษำกำรหัวหน้ำงำนพัสด ุ  
2. ดร.จ ำนงค ์  ตรีนุมิตร หัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยใน  
3. นำงสำวกฤตยำ สุวรรณไตรย ์ ปฏิบัติหน้ำที่แทนหัวหน้ำส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย  

 
 


