
รายชื่อบุคลากร   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    (รวมทั้งหมด   57  คน) 

 
ข้าราชการ  ( 8 คน) 

   1.  ผศ.นิวัตร  จารวุาระกูล    ผู้อ านวยการส านักฯ     
2.  นายเพชร   สายเสน (ช่วยราชการ)             รองผู้อ านวยการส านักฯ    
3. นายนพชัย   ทิพย์ไกรลาศ         รองผู้อ านวยการส านักฯ 
4. น.ส.เพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว รองผู้อ านวยการส านักฯ     
5. นายธนาวุฒิ   นิลมณี  (ช่วยราชการ)  หัวหน้ากลุ่มงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
6. น.ส.อ้อยจริยา    พลับจีน หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 
7. นางสุกัญญา   พิสิฐอมรชัย        เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 
8. นางสายธาร  สุเมธอธิคม นักวิชาการโสตทัศนศึกษาช านาญการ 

 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ( 21 ) 

1.  นายโยธิน   หนูแดง               นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 2.  นายปาโมกข์   รัตนตรัยาภิบาล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 3.  นายเชาวลิต  สมบูรณ์พัฒนากิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4.   นายกิตติ   แย้มวิชา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 5.  นายกฤษณ์    จ านงนิตย์              นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 

   6.  นายปฐมพงศ์   จ านงค์ลาภ        นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   
   7.  น.ส.โสภา   ไทยลา บรรณารักษ์ 

8.  นางบัวระภา  กลยนีย ์     บรรณารักษ์ 
9. น.ส.ณฤชล  บิลอิสมาแอล      บรรณารักษ์ 
10. น.ส.กมร   สุประภารพงษ์        บรรณารักษ์ 
11. น.ส.รัตดา  พุทธะศรีเมือง      บรรณารักษ์ 
12. นายสมโภชน์  กุลธารารมณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. น.ส. นฤมล  โตเจริญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
14. นายเชวงศักดิ์  คงเกิด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
15. น.ส.ณัฏฐริกา   คล้ายสงคราม      นักวิชาการช่างศิลป์ 
16. นายแสงสรรค์  ตินารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
17. นายณัฐพงศ์  การะน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
18. นายสุทธิพงษ์  ค าแปง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
19. นางอุมาพร  สรวจสรรค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
20. น.ส.สวุลี  บัวสุวรรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
21. น.ส.ดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร นักวิชาการช่างศิลป์  

 
พนักงานราชการ  ( 1 ) 

1. น.ส.รัชน ี  ต่อเงิน                เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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ลูกจ้างชั่วคราวส านัก   ( 6 คน )    รวมลูกจ้าง   ( 27  คน  ) 
  1.  นางธัญวรัตน์  ทิพย์ไกรลาศ      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

2. นายครรชิต  จิตตานุวัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
3. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
4. นายสาคร  พรมจันทรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
5. นายชนาธิป  งามนุสนธิ์กิจ นักวิชาการช่างศิลป์ 
6. นายสุรยุทธ์  สระแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
สตูดิโอ (7 คน) 
7. นายมงคล  ชนะบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
8. น.ส.รักอนงค์ ชมปรีดา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
9. น.ส.วันธนา  แก้วผาบ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
10. นายภาณุพงศ์  พันธ์บัวหลวง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
11. น.ส. ปัญญาพร  แสงสมพร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
12. น.ส. ปริญญ์ โชคอุดมไพศาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
13. น.ส.พัฒนาพร ดอกไม้ นักวิชาการศึกษา 

 
เทเวศร ์( 2 คน) 
14. น.ส.รุ่งทิวา  ดวงศร ี บรรณารักษ์ 
15. นางสุมาลี  พรเจริญ        ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 

 
โชติเวช (3 คน) 

   16. น.ส.ศิริลักษณ์  แท่นวิมล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   17. น.ส. นวลพรรณ  จ าปาเทศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   18. นายทัศพัฒน์  เดชธนาไพบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 
   พณิชยการพระนคร (2 คน) 
  19.  น.ส. สุรีย์วรรณ  กลันทกสุวัณณ์      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
  20.  น.ส. รัชนีพร  คุ้มเกวียน บรรณารักษ์  

 
พระนครเหนือ (7 คน) 
21.  น.ส. อาภรณ์  สิงห์สุธรรม บรรณารักษ์ 
22.  นายพิศุทธิ์  เมืองใหญ่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
23.  น.ส. ปริตา   สมปอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
24.  น.ส.ธิดาทิพย์  เชื้อมั่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25.  นางสิรินนรี  ฉายสุวรรณ์      ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
26.  นางมณฑา  หงษ์ร่อน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
27.  นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง บรรณารักษ์ 


