
รูปแบบการด าเนินการเพื่อสรุปประเด็นแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและสรุปข้อมูลตามประเด็น ดังนี้  
1.  กลุ่มผู้บริหารและส านักงานผู้อ านวยการ (I) 
ประเด็น : ส ำนักศึกษำท่ัวไป 

: งำนพิเศษของแต่ละสวท. 
: แนวทำงกำรยุบรวมหลักสูตร 

2.  กลุ่มหลักสูตร (W) 
ประเด็น : หลักสูตรกับกำรประกันคุณภำพ (มคอ. 2 – 7) 

: อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
: บทบำทอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

3. กลุ่มรับนักศึกษาใหม่ (U) 
ประเด็น : TCAS 

: กำรรับนักศึกษำใหม่เชิงรุก 
: กำรตรวจสอบวุฒิกำรศึกษำเดิม 
: กำรท ำบัตรนักศึกษำใหม่ 

4. กลุ่มงานทะเบียน (Au) 
ประเด็น : กำรจัดตำรำงสอน 

: ประเมินผู้สอน 
: กำรส่งเกรด 
: กำรจัดท ำปฏิทินกำรศึกษำ 

5. กลุ่มส าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร (S) 
ประเด็น : กำรตรวจสอบกำรเรียนครบหลักสูตร 

: ยื่นขอส ำเร็จกำรศึกษำ 
: พิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร 

6. กลุ่มระบบสารสนเทศ (F) 
ประเด็น : FTES 

: กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและกำรเชื่อมโยงของข้อมูลอำจำรย์/นักศึกษำ/หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. กลุ่มผู้บริหารและส านักงานผูอ้ านวยการ (I) 
1. นายพิทักษ์ สถิตวรรธนะ  ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.ศรีวิชัย  0897386158 
2. น.ส.อุมาภรณ ์ กรีโส   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  มทร.ศรีวิชัย  0816082425 
3. ผศ.สมใจ บุญสรรค ์  ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.สุวรรณภูม ิ  0817806996 
4. นายศุภณัฐ แก่นแก้ว   รองผู้อ านวยการกลุ่มมงานทะเบียนฯ มทร.สุวรรณภูม ิ  0818299877 
5. ดร.ธนภูม ิ ปองเสง่ียม  รองผู้อ านวยการกลุ่มมงานบริหารฯ มทร.สุวรรณภูม ิ  0818424612 
6. น.ส.ทิพย์วัน สุขสัน   รองผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาฯ มทร.สุวรรณภูม ิ  0815842231 
7. นางอัญชลี ตั้งจิตนบ   รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.ธัญบรุ ี  0897888417 
8. นายณัชติพงศ์ อูทอง   รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.ธัญบรุ ี  0892031397 
9. น.ส.สาล ี คงนคร   หัวหนา้ส านักงานผู้อ านวยการ  มทร.ธัญบรุ ี  0891840140 
10. นายมนตร ี รัตนวิจิตร   ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.พระนคร  0953699663 
11. ผศ.สุขุมาล หวังวณิชพันธุ ์  รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.พระนคร  0813342092 
12. นางณิชกมล ยมนา   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  มทร.พระนคร  0831382225 
13. น.ส.รพีพร จักษุบท   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.พระนคร  0837123953 
14. น.ส.ปิยาณ ี จินาพันธ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.พระนคร  0967201722 
15. ผศ.อาภรณ ์ บางเจริญพรพงค์  รองอธิการบด ี   มทร.กรุงเทพ  0899692587 
16. นางสมคิด รักษาทรัพย ์  ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.กรุงเทพ  0983569893 
17. ดร.สุชญา ฉัตรวิชญะ  รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.กรุงเทพ  0847329782 
18. นางธัญลักษณ ์ ทวีธนสมบัต ิ  รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.กรุงเทพ  0870801947 
19. น.ส.ศิรประภา  ฉิมอยู ่   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  มทร.กรุงเทพ  0825473729 
20. น.ส.กรรณิการ ์ ชัญญชาต ิ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร  มทร.กรุงเทพ  0891164780 
21. นางชมพูนุช สีวะสา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.กรุงเทพ  0809190310 
22. น.ส.นันทนา ตั้งกิจวงศ์ไพศาล  นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0989293546 
23. น.ส.นฤมล นุชประเสริฐ  นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0909847475 
24. นางณัฐยา ตันติ์ทวิสุทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.กรุงเทพ  0849198825 
25. ดร.อนันต์   เตียวต๋อย   ผู้อ านวยการ   มทร.รตันโกสินทร ์  0819431950 
26. น.ส.เธียรรัตน ์ ประยรูเวชช์  หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  มทร.รตันโกสินทร ์  0874079028 
27. ดร.จิราย ุ อัครวิบูลย์กิจ  ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.ตะวันออก  0616892288 
28. ผศ.วรรณวิมล นิลเศรษฐ ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนฯ มทร.ตะวันออก  0817592536 
29. ผศ.สายใจ จริยาเอกภาส  รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนฯ  มทร.ตะวันออก  0896023322 
30. น.ส.จันทนา กสิวิทย ์   รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักงานฯ มทร.ตะวันออก  0819821991 
31. ผศ.สุนทร ส่งตรสั   ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.อีสาน  0933234167 
32. น.ส.ภัทรานุช บุญเรือง   หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ  มทร.อีสาน  0862548332 
33. นางชุดาภัค เดชพันธ์   รองผู้อ านวยการฝ่ายประกันฯ  มทร.อีสาน  0973245341 
34. ผศ.สมเกยีรติ   วงษ์พานิช  ผู้อ านวยการ สวท.   มทร.ล้านนา  0896315400 
35. ดร.สนธยา       ทองอรุณศร ี  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ตาก มทร.ล้านนา ตาก  0896353425 
36. ดร.พิศมัย สุภัทรานนท ์  รองผู้อ านวยการกองการศึกษา ตาก มทร.ล้านนา ตาก  0816052583 
37. ดร.อังกูร ว่องตระกูล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา เชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย 0654289353 
38. ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ล าปาง มทร.ล้านนา ล าปาง  0857225159 
39. นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ  รองผู้อ านวยการกองการศึกษา ล าปาง มทร.ล้านนา ล าปาง  0869123868 
40. รศ.อนุชา จันทรบูรณ ์  ผู้อ านวยการกองการศึกษา น่าน มทร.ล้านนา น่าน  0812873849 
41. นางเจียมจิตร ช่างสาร   รองผู้อ านวยการกองการศึกษา นา่น มทร.ล้านนา น่าน  0805004533 
42. รศ.เริงนภรณ์   โม้พวง   ผู้อ านวยการกองการศึกษา พิษณุโลก มทร.ล้านนา พิษณุโลก 0862128572 



43. นางดาวรรณ   เกิดคล้าย   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ มทร.ล้านนา  0867279888 
44. นางวิมลมาส   พงศ์ธไนศวรรย ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปช านาญการ มทร.ล้านนา  0894875566 
45. น.ส.กิตติญาพร  ฟูกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0866442928 
46. นางจิตติมา   ทองเล็ก   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0821802759 
47. น.ส.วราภรณ ์ ใจเทพ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0814737381 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มกลุ่มหลักสูตร (W) 
1. น.ส.ระวิวรรณ  รุณปักษ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย   0997865594  
2. นายต่อยศ  เจริญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0935797766  
3. น.ส.จามรี  เลาหสกุล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0929679129  
4. น.ส.วารณุี  กี่เอี่ยน   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มทร.ธัญบรุ ี  0873227783  
5. น.ส.สุภัทรา  ประดิษฐ์คุม้  นักวิชาการศึกษา   มทร.ธัญบรุ ี  0891256625  
6. ว่าท่ีร.ต.หญิงสุธญัญารัตน์ กุยสวุรรณ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ มทร.ธัญบรุ ี  0897906061  
7. นายวิลาส  วิถีไพร   นักวิชาการศึกษา   มทร.พระนคร  0818601529  
8. นางทัศนีย์  วงศ์แตง   หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  มทร.พระนคร  0988265863  
9. นายคุมพล  เอี่ยมในวงษ ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.พระนคร  0858273782  
10. นายสมบัติ  คชายุทธ   รองผู้อ านวยการ   มทร.กรุงเทพ  0880080485  
11. น.ส.นิภาพร  อาจหาญ   หัวหน้ากลุ่มงานหลักสตูร  มทร.กรุงเทพ  0891359225  
12. น.ส.มัลลิกา  ชฉ่ า   นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0815579125  
13. น.ส.กาญจนา  ก้อนแพง   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.กรุงเทพ  0895766145  
14. น.ส.รสสุคนธ ์ พัดช่ืน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.กรุงเทพ  0879483461  
15. ผศ.ดร.สัมพันธ์ุ  จันทร์ด ี   รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  มทร.รตันโกสินทร ์  0945483846  
16. น.ส.กฤตินี  ตรงสิทธิรักษ ์  หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาฯ  มทร.รตันโกสินทร ์  0875500069  
17. น.ส.กุลปวีณ์  สมานทอง  นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0869955825  
18. น.ส.วิชชุดา  เทพเดชา   นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0863073810  
19. น.ส.สุรีวลัย์  เงินพูลทรัพย ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0810099877  
20. น.ส.เพ็ญศิริ  โฉมกาย   หัวหน้างานหลักสตูรฯ  มทร.ตะวันออก  0841297716  
21. ดร.จิณณพัต  โรจนวงศ ์  รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาวิชาการฯ มทร.อีสาน  0611696955  
22. นายบรรณชา ขันเขียว   หัวหน้างานพัฒนาวิชาการฯ  มทร.อีสาน  0945375909  
23. นางลดาวัลย ์ พือสันเทียะ  หัวหน้าแผนกงานส่งเสรมิสหกิจศกึษาฯ มทร.อีสาน  0804779291  
24. น.ส.ศิริพร ปภาวดีกิตติพร  นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0895787334  
25. นายมังกร เจนชัย   นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0881010036 
26. น.ส.นภัสนันท์ นนท์ขุนทด  นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0621426288  
27. น.ส.มนต์ธิณ ี ดุลย์เภร ี   หัวหน้างานประกันคณุภาพฯ  มทร.อีสาน  0872555311  
28. นางรินรฏา ดอนฉนวน  นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0942966351  
29. นายมานัส   สุนันท์   รองผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการฯ มทร.ล้านนา  0899520293 
30. น.ส.ประทุมพร ป๋าม ี   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0811791395 
31. นายญาณกวี   ขัดสีทะล ี  นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0897557458  
32. น.ส.พลับพลึง เครือมิ่งมงคล  นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา ตาก  0877384250 
33. นายพัฒนพงศ์  ค้งตระกูล  นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา ตาก  0812813481 
34. น.ส.ฐาปนีย ์ แสงค า   เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป  มทร.ล้านนา เชียงราย 0858647988 
35. นายอรรถพร อินถาสาน  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ มทร.ล้านนา ล าปาง  0818826806 
36. น.ส.ปราณ ี มะโนวร   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา น่าน  0866599318  
37. น.ส.ภัทรพร ชัยสิทธ์ิ   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา พิษณุโลก 0897032011 
 
 
 
 
 



3. กลุ่มรับนักศกึษาใหม่ (U) 
1. นายสุรัตน์   พร้อมพุทธางกูร  รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.ศรีวิชัย  0812727737 
2. น.ส.กัญญาภัทร อินทนนท์   นักวิชาการศึกษา   มทร.ศรีวิชัย  0616398832 
3. น.ส.ภาวิตา ผสมทรัพย ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.สุวรรณภูม ิ  0892072654 
4. นางณิชาภัทธ นุ่มสุข   นักวิชาการศึกษา   มทร.ธัญบรุ ี  0814506919 
5. นางสมจิตร ์ สุวรักษ ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ มทร.ธัญบรุ ี  0819057199 
6. น.ส.บุญวิภา ธนะโชต ิ   หัวหน้างานทะเบียน  มทร.พระนคร  0851182208 
7. น.ส.จริยา สุดกระโทก  นักวิชาการศึกษา   มทร.พระนคร  0886918855 
8. นายปิโยรส เทพรส   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.พระนคร  0860431124 
9. น.ส.สิริพร สาริกา   นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0929519453 
10. นายสมศักดิ ์ จันทร์ทรัพย ์  พนักงานธุรการ   มทร.กรุงเทพ  0929519453 
11. น.ส.สิรลิักษณ์   วีระวัฒนากร  หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ  มทร.รตันโกสินทร ์  0834477904 
12. น.ส.พัฒน์นร ี มะกรวัฒนะ  นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0814337444 
13. นางรัตน์พิมล จันทร์กลม  หัวหน้างานบัณฑติศึกษา  มทร.ตะวันออก  0855141995 
14. น.ส.เพญ็ประภา   พงษ์ประยรู  นักวิชาการศึกษา   มทร.ตะวันออก  0925637262 
15. นางณัชชา สุวรรณวงศ ์  หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป  มทร.อีสาน  0812648394 
16. น.ส.ปัทมา ศรีสรุมณ ี  หัวหน้าแผนกงานรับเข้าฯ  มทร.อีสาน  0833743877 
17. น.ส.พนิดา กาจกระโทก  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.อีสาน  0956136628 
18. นายวินัย ไตรพมิพ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.อีสาน  0982614005 
19. นายขัติพงษ์   จิโนสุวัตร ์  รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.ล้านนา  0891911046 
20. นายจัตวา   บุญตรง   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0810296544 
21. นายนิเวศน์  ศรีวิชัย   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0888061347 
22. น.ส.นงนุช   ตนหาญ   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0818823138 
23. น.ส.พรรณิภา  เครือวัลย ์  เจ้าหน้าทีห่น่วยทะเบียน  มทร.ล้านนา เชียงราย 0834767592 
24. น.ส.จณิณ์ณณัช   อาณาเขต  นักวิชาการศึกษา    มทร.ล้านนา ล าปาง  0804142695 
25. น.ส.ศริินทิพย ์ จินารักษ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา น่าน  0895541716 
26. น.ส.พาฝัน ปิ่นทอง   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา พิษณุโลก 0869279326 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กลุ่มงานทะเบียน (Au) 
1. นางนพรัตน ์ สถิตวรรธนะ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0810987667 
2. น.ส.มัชชรินทร ์ สังข์ไพฑูรย ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0831834703 
3. น.ส.ปุญญารัศมิ์  ขันติสุวรรณ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0833997791 
4. นางเขมจิรา เกราะแก้ว  นักวิชาการศึกษา   มทร.ธัญบรุ ี  0989532856 
5. น.ส.ภัทรา ฉิมอ่ า   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มทร.ธัญบรุ ี  0896997071 
6. น.ส.จีราภา มานพพงศ ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0980730514 
7. นางวัชรี กกแก้ว   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0853804424 
8. นายยาการียา มะแซ   นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0894653495 
9. นางวาสิณ ี เอี่ยมศิร ิ   นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0897778845 
10. น.ส.ปนดัดา เหมือนบิดา  นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0866230755 
11. น.ส.วรรณา  คุ้มรักษา   นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0894941790 
12. น.ส.ศกุนตลา ชาติไทย   นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0932183864 
13. นางรัตน์ภรณ ์ สุขเจียมพะเนา  หัวหน้างานทะเบียนและสถตินักศกึษา มทร.ตะวันออก  0954526554 
14. นายวษิณ ุ ลิขิตพงศธร  นักวิชาการศึกษา   มทร.ตะวันออก  0814227075 
15. นางเสาร์วณ ี สุระทตั   นักวิชาการศึกษา   มทร.ตะวันออก  0871318286 
16. น.ส.เบญจพร เกตุมณ ี   นักวิชาการศึกษา   มทร.ตะวันออก  0861599828 
17. นางถนอมศร ี สุทธิจันทร ์  หัวหน้าแผนกงานทะเบยีนฯ  มทร.อีสาน  0981519636 
18. น.ส.วรรณ์มณ ี บุญฟ ู   หัวหน้าแผนกงานตรวจสอบฯ  มทร.อีสาน  0993515696 
19. น.ส.ฐาณิญา ทองประสาร  นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0981519624 
20. น.ส.ฐติาวรรณ วิชาโคตร   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   มทร.อีสาน  0944693544 
21. น.ส.พุทธชาด พรหมบุรมย ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน   
22. น.ส.แสงจันทร์  อนนทยี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0869183182 
23. นางนุชนาด  สุขจันทร ์   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   มทร.ล้านนา  0897595392 
24. นายจลุทัศน์   จุลศรไีกวัล  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0896377957 
25. น.ส.อะจิมา   เปงเฟย   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0819926424 
26. นางอ าพร   ใยสามเสน  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0845028881 
27. นายชัยยันต์   กันธะวงค ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.ล้านนา  0869146247 
28. นางรุ่งรัชน ี  ทิพย์อักษร  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0813667008 
29. นางดุษฎี   ประจ าด ี   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0946295249 
30. น.ส.อารีรักษ์    อัมรินทร ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0871856447 
31. น.ส.ชุณหะกาญจน์ พันธุ์เจรญิ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0871876540 
32. น.ส.ปิยะพร  ณรงค์ศักดิ ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0894355749 
33. น.ส.สุรภีพร   จินะใจ   ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   มทร.ล้านนา  0808458387 
34. น.ส.ภัทรมนต์  เมืองขวัญใจ  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0903232444 
35. นายเกรียงไกร  พงค์ปวน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0813861707 
36. น.ส.รุจาภา แสนส ี   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา ตาก  0897054554 
37. นางแสงเดือน   ชมภูมิ่ง   หัวหน้าหน่วยทะเบยีน  มทร.ล้านนา เชียงราย 0892663863 
38. นางชาริณี บ ารุงเวช   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา ล าปาง  0817843965 
39. น.ส.โสภาวรรณ  พรหมจักร  นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา น่าน  0818820985 
40. นางสุทินา พึ่งทอง   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 0896390697 
 
 



5. กลุ่มส าเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร (S) 
1. นางกัลยา พัลวัน   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0896562624 
2. นางกรศิรักษ์ สุวรรณรตัน ์  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ศรีวิชัย  0972597990 
3. นายปรีชา ไตรรุ่ง   นักวิชาการศึกษา   มทร.สุวรรณภูม ิ  0944818202 
4. น.ส.ปวีณา เชยกลิ่นเทศ  นักวิชกาการศึกษา   มทร.สุวรรณภูม ิ  0890884688 
5. น.ส.บุษกร บัวใบ   นักวิชาการศึกษา   มทร.สุวรรณภูม ิ  0898036264 
6. นางพัชรภร พงษ์อยู่   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มทร.ธัญบรุ ี  0816979679 
7. น.ส.สุภาพร อุไกรหงษา  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มทร.ธัญบรุ ี  0992511188 
8. น.ส.อุมาพร เสือจ าศลิ   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติกร  มทร.พระนคร  0943398899 
9. นายโชคอนันต ์ วงศ์พานิช  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  มทร.พระนคร  0896677204 
10. น.ส.สุรีย์พร รอดทอง   นักวิชาการศึกษา   มทร.พระนคร  0957079758 
11. นายธนกร จันทรทะแสน  นักวิชาการศึกษา   มทร.กรุงเทพ  0867479587 
12. น.ส.วารุณ ี จันทร์ศร ี   นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0810406131 
13. น.ส.ปาริชาต ิ แก้วมณ ี   นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0614181650 
14. น.ส.วรียา ใจกว้าง   หัวหน้างานประมวลผลฯ  มทร.ตะวันออก  0635414162 
15. นางล าพึง สีทองค า   หัวหน้างานส่งเสริมวิชาการฯ  มทร.ตะวันออก  0925504747 
16. น.ส.ส ารวย สุขเจรญิ   นักวิชาการศึกษา   มทร.ตะวันออก  0637735627 
17. ผศ.สมพินิจ เหมืองทอง  รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนฯ มทร.อีสาน  0819673190 
18. น.ส.ภัณฑริา สุขนา   หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล มทร.อีสาน  0839330536 
19. น.ส.ระวิสดุา นาร ี   หัวหน้าแผนกงานส าเร็จการศึกษา มทร.อีสาน  0812661676 
20. นางวัชรา    บริบูรณ ์   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ล้านนา  0899996489 
21. น.ส.วไิลพร   สายทอง   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0897012058 
22. น.ส.นงเยาว ์ มูลหล่อ   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา ล าปาง  0821849474 
23. นางศิริมาศ ก้อนจ้อย   ผู้ปฏิบัติงาน   มทร.ล้านนา พิษณุโลก 0844837269 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กลุ่มระบบสารสนเทศ (F) 
1. นายสันต ิ สถิตวรรธนะ  รองผู้อ านวยการ สวท.  มทร.ศรีวิชัย  0896555747 
2. น.ส.ชนาพร นวลนิ่ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.ศรีวิชัย  0936099976 
3. นายณัฐพล จงสมจิตต ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.สุวรรณภูม ิ  0890801389 
4. น.ส.ศศิมา ประเสริฐกรรณ ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  มทร.ธัญบรุ ี  0819100917 
5. น.ส.กอบนาค จริตวงษ์   นักวิชาการศึกษา   มทร.ธัญบรุ ี  0892204589 
6. นายศุภวิทย ์ ชูผล   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป  มทร.ธัญบรุ ี  0832400092 
7. นายคเณศ เจ๊ะแล   หัวหน้างานเทคโนโลยสีารสนเทศ มทร.พระนคร  0992102100 
8. นายชยากร พจมานพิมล  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.พระนคร  0894626235 
9. นายสุรเทพ แป้นเกิด   หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการฯ มทร.กรุงเทพ  0898852901 
10. นายกาญบญัชา   พานิชเจริญ  รองผู้อ านวยการฝ่ายทะเบียนฯ มทร.รตันโกสินทร ์  0816688678 
11. นายศักดิ์ชัย ศิโรรตันพาณิชย ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.รตันโกสินทร ์  0859495873 
12. นายนฤพล บุตร ี   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.รตันโกสินทร ์  0801123330 
13. น.ส.เพญ็ธิดา วงศาโรจน ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.ตะวันออก  0837780163 
14. นายจักรพงษ ์ คงดี   หัวหน้าแผนกงานธุรการส านัก  มทร.อีสาน  0896252359 
15. น.ส.วรัญญา สายสรุินทร ์  หัวหน้าแผนกงานแผนฯ  มทร.อีสาน  0897214684 
16. น.ส.ตรีทิพย ์ บ่อไทย   นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0896151666 
17. น.ส.สกุณา อนุเวช   นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0844980273 
18. น.ส.จริาพร วรทองหลาง  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.อีสาน  0986139664 
19. น.ส.ภัทรภร วงศาโรจน ์  นักวิชาการศึกษา   มทร.อีสาน  0812039286 
20. นายจิรวัฒน์   แก้วรากมุข  นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.ล้านนา  0840470013 
21. นายวีรภัทร   กันแก้ว   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.ล้านนา  0871775926 
22. นายอุทัย  ล าธาร   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.ล้านนา  0861943973 
23. นายศักดิส์ิทธ์ิ  เป็งอินทร์   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา  0909107435 
24. นายพิสิษฐ์      สุขใส   นักวิชาการศึกษา   มทร.ล้านนา ตาก  0885939078 
25. นายบรรพต ถวัลย์วราศักดิ ์  สนับสนุนวิชาการ   มทร.ล้านนา ล าปาง  0889653935 
26. นายสมชนก ศรลัมพ ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร ์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 0918424304 
 


