ขอมูลขาราชการและเจาหนาที่
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผูบริหารสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
นายมนตรี รัตนวิจิตร

2

นายพงศกร หิรัญโรจน

3

ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ

4

นางสุขาวดี ขํามา

วุฒิการศึกษา
กศม เคมี
กศบ เคมี
บ.ธบ.(ระบบสารสนเทศ)

ตําแหนง
นักวิชาการศึกษา

ตําแหนงบริหาร
ผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ

เลขทีตําแหนง
10328

อาจารย

10624

วศบ. (วิศวกรรมสิ่งทอ)
Master in Managenent
คบ.บริหารโรงเรียน

ผูชวยศาสตราจารย

รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ
กลุมทะเบียนและประมวลผล
รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมฯ
กลุมวิชาการ
หัวหนาสํานักงาน
ผูอํานวยการสํานัก

ผูบริหาร

ระดับ
ชํานาญการพิเศษ

ผูอํานวยการกอง
หรือเทียบเทา

สํานักงานผูอํานวยการ (งานบริหารงานทั่วไป)
1

นางฉวีวรรณ เจตจิตศิริ

2

นายสืบพงศ สนามทอง

3

นางจินตนา มีสานุ

4

นายนภู จางประเสริฐ

น.บ.
(นิติศาสตร)

5

นางสาวปยาณี จินาพันธ
นางสาวอรอนงค ยิ้มเรือง
นางสาวพรรณี ครามศรี

บ.ธบ. การตลาด

6
7

บธบ.
การตลาด
ปวส.
การตลาด
ปวช. เลขานุการ

ปวช. การบัญชี
ปวช เลขานุการ

เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป
ผูปฏิบัติงานบริหาร
พนักงานธุรการ 4
เจาหนาที่บริหาร
งานทั่วไป
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูปฏิบัติงานบริหาร
ผูปฏิบัติงานบริหาร

หัวหนางานบริหารทั่วไป

10322

ชํานาญการ

10323

ชํานาญงาน

40326
20324
55/13/01
55/13/09
55/13/10

02-282-9009 ตอ 6300

02-282-9009 ตอ 6305

10354

10321

เบอรโทร

กลุมวิชาการ (งานหลักสูตรมาตรฐานและบัณฑิตศึกษา)
1
นางจรรยา ยิ่งยวด
บธ.การจัดการ
2 นางสาวรุงฤดี พรสกุลเลิศชัย
วศบ.วิศวกรรมเกษตร
วศม.
3 นางสาวอรอนงค งามวิไล
วท.บ
(ชีววิทยา)
4
นายวิลาส วิถีไพร
บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป
กลุมวิชาการ (งานสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ)
1
นางรวินันท การะเกษ
รปม.การบริหารทั่วไป
2 นายคุมพล เอี่ยมในวงษ
นิเทศศาสตรบัณฑิต (โฆษณา)

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

หัวหนางานหลักสูตรมาตรฐานและบัณฑิตศึกษา

10330
10331

นักวิชาการศึกษา

20335

นักวิชาการศึกษา

55/13/07

นักวิชาการศึกษา

หัวหนางานสหกิจศึกษาและฝกประสบการณวิชาชีพ

10332
55/13/06

หัวหนางานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ

10334
55/13/05

ชํานาญการ

หัวหนางานรับสมัครนักศึกษาและงานบริการ

10348

ชํานาญการ

นักวิชาการศึกษา

กลุมวิชาการ (งานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ)
1
นางณิชกมล ยมนา
คบ คหกรรมทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
2
นางทัศนีย วงคแตง
บ.ธบ.(การบัญชี)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
กลุมทะเบียนและประมวลผล (งานรับนักศึกษาและงานบริการ)
1
นางสาวละมัย บุตรลพ
ศศ.บ.การจัดการทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
บ.ธม. (การจัดการทั่วไป)
2 นางสาวพรรณทิภา มลิลาวรรณ บ.ธบ. (การตลาด)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
3 นางสาวรพีพร จักษุบท
คศ.บ. (คหกรรมศาสตร –
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ธุรกิจงานประดิษฐ)
กลุมทะเบียนและประมวลผล (งานทะเบียนนักศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิ)
1
นางสาวอุไรวรรณ
คบ. (บริหารโรงเรียน)
นักวิชาการศึกษา
อิ่มสุขวิริยะกุล
2
นางสาวบุญวิภา ธนะโชติ บ.ธบ. (การจัดการทั่วไป)
นักวิชาการศึกษา
3
นางฐิตาภา เสนีเศรษฐ
ปวส. การตลาด
พนักงานธุรการ 4

ชํานาญการพิเศษ
ปฏิบัติงาน

ชํานาญการพิเศษ

55/13/04
55/13/02

หัวหนางานทะเบียนนักศึกษาและตรวจสอบ
คุณวุฒิ

10337
20340
40339

ชํานาญการ

กลุมทะเบียนและประมวลผล (งานทะเบียนนักศึกษาและตรวจสอบคุณวุฒิ)
1 นางสาวกมลภัทร นวานุช

ศิลปศาสตร
นักวิชาการศึกษา
การจัดการทั่วไป
2
นางสาวจริยา สุดกระโทก
บ.ธบ.
นักวิชาการศึกษา
(การจัดการทั่วไป)
3
นางสาวลัดดา ชาตรูปะเสวี
บ.ธบ.(การบัญชี)
นักวิชาการศึกษา
กลุมทะเบียนและประมวลผล (งานสําเร็จการศึกษาและพระราชทานปริญญาบัตร)
นักวิชาการศึกษา
1
นางภัครัตน เชื้อนเคนทร
คบ. จิตวิทยา-แนะแนว
การศึกษามหาบัณฑิต
การอุดมศึกษา
2
นางสาวสุรียพร รอดทอง
บธบ. การจัดการทั่วไป
นักวิชาการศึกษา
3 นางสาวเทียมแข ณรงคเตชกุล ศิลปศาสตรบัณฑิต
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
4
บ.ธบ. (คอมพิวเตอร)
นักวิชาการศึกษา
นางสาวอุมาพร เสือจําศิล
กลุมทะเบียนและประมวลผล (งานระบบทะเบียนและขอมูลสารสนเทศ)
1
นายคเณศ
เจะแล
คอบ.
วิศวคอมพิวเตอร
2
นายชรัมภ ตันสุวัฒน
บ.ธบ. (สารสนเทศ)








นักวิชาการคอมพิวเตอร

หัวหนางานลงทะเบียนและประมวลผลการเรียน

10342

ชํานาญการ

20345
55/13/08
หัวหนางานสําเร็จการศึกษาและพระราชทาน
ปริญญาบัตร

10341

30343
55/13/03
20338
หัวหนางานระบบทะเบียนและขอมูลสารสนเทศ

นักวิชาการศึกษา

หมายเหตุ เนือ่ งจากมีการปรับปรุงสํานักงาน เบอรโทรนี้เปนเบอรโทรชั่วคราว
ผูอํานวยการสํานัก 02-282-9009 ตอ 6300
รองผูอํานวยการสํานัก (กลุมวิชาการ) 02-282-9009 ตอ 6305
กลุมทะเบียนและประมวลผล 6301(ชั้น 4),6409 (ชั้น 1)
กลุมวิชาการ 6306-7 ,6309
โทรศัพทสายตรง 02-280-1190 โทรสาร 02-280-1191

20346
20344

ชํานาญการ

