
รายช่ือบุคลากรกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ปี ๒๕๕๘ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมทั้งหมด ๑๕ คน) 

 
   ๑. นายเชาวลิต สมบูรณ์พัฒนากิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการชํานาญการพิเศษ 
   ๒. นายโยธิน หนูแดง              นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ       
   ๓. นายเชวงศักดิ์ คงเกิด  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
   ๔. นายแสงสรรค์ ตินารักษ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   ๕. นายสุทธิพงษ์ คําแปง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   ๖. นายณัฐพงศ์ การะน้อย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   ๗. นายสรศิษฏ์ พุ่มฉัตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   ๘. นายธัญวัฒน์ บุญศรีนุ้ย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   ๙. นายสุพัฒน์ รุ่งจรัสพันธุ ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
   ๑๐. นายทัศพัฒน์ เดชธนาไพบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   ๑๑. น.ส.ธิดาทิพย์ เชื้อมั่น  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   ๑๒. นายพิศุทธิ์ เมืองใหญ่   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   ๑๓. นายครรชิต จิตตานุวฒัน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   ๑๔. นายสุรยุทธ์ สระแก้ว  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   ๑๕. นางสาวปรางหทัย  วงศ์เป็ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
    

 
   
    



รายช่ือบุคลากร กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี ๒๕๕๘ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมทั้งหมด ๗ คน) 

 
๑. น.ส.เพชราภรณ ์  เพ็ชรแก้ว   รองผู้อ านวยการส านักฯ 
๒. นายปาโมกข์  รัตนตรัยาภิบาล   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๓. นายสมโภชน ์  กุลธารารมณ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๔. น.ส.นฤมล  โตเจริญ    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๕. นายนพณรรจ์  เนตรสกูลณี   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๖. น.ส.ศฤญญา  แก้วซิม    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
๗. น.ส.มณิสร  ด าน้อย    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 



รายชื่อบุคลากรงานบริหารทั่วไป   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (รวมทั้งหมด 8 คน) 

 
1. น.ส.อ้อยจริยา   พลับจีน     หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านัก 
2. นางสุกัญญา   พิสิฐอมรชัย           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ 
3.  นางอุมาพร  สรวลสรรค์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
4.  นายสาคร  พรมจันทรา     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
5. น.ส.รัชน ี  ต่อเงิน                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   6.  นางธัญวรัตน์   ทิพย์ไกรลาศ         เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 7.  น.ส.ธันยพร    พิสิฐอมรชัย    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 8.  น.ส.โสภิญญา  นครกัณฑ์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายชื่อบุคลากร กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปี ๒๕๕๘ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวมทัง้หมด ๑๗ คน) 

 
๑. นายนพชัย  ทิพย์ไกรลาศ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๒. นายกฤษณ์   จ านงนิตย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ 
๓. นายปฐมพงศ ์ จ านงค์ลาภ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฎิบัติการ 
๔. นายกิตติ   แย้มวิชา  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฎิบัติการ 
๕. นายมงคล   ชนะบัว   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 
๖. นางสาวดลวรรณ  สุทธิวัฒนก าจร  นักวิชาการช่างศิลป์ปฎิบัติการ 
๗. นางสาวมัณฑนา  ตุลยนิษกะ นักวิชาการช่างศิลป์ปฎิบัติการ 
๘. นายนรินทร์   จิตต์มั่นการ นักวิชาการช่างศิลป์ปฎิบัติการ 
๙. นางสาวจุติมา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ปฎิบัติการ 
๑๐. นายอุเทน  พรหมม ิ นักวิชาการช่างศิลป์ปฎิบัติการ 
๑๑. นายกุลภัทร   พลายพลอยรัตน์ ช่างศิลป์ 
๑๒. นางสาวพัฒนาพร  ดอกไม้   นักวิชาการเอกสารสนเทศ  
๑๓. นางสาวนฤมล ชุมคช   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๑๔. นางสาววันธนา  แก้วผาบ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
๑๕. นางสาวปัญญาพร  แสงสมพร  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๖. นายศักดิ์เทพ  จ านงค์ลาภ  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
๑๗. นายปิยะนนท์  ศุภจริยวิชัย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
  

 



รายชื่อบุคลากรกลุ่มวิทยบริการ 

๑. นางสายธาร สุเมธอธิคม หัวหน้ากลุ่มวิทยบริการ 
๒. นางสาวโสภา ไทยลา หัวหน้างานวิทยบริการ 
๓. นางบัวระภา กลยนีย์ หัวหน้างานห้องสมุด 
๔. นางสาวกมร สุประภารพงษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
๕. นางสาวรัตดา พุทธะศรีเมือง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
๖. นางสาวณฤชล บิลอิสมาแอล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ 
๗. นางสุมาลี พรเจริญ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
๘. นางสาวสุรีย์วรรณ กลันทกสุวัณณ ์ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 
๙. นายธีรพัฒน์ จําลองพิมพ์ นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 

๑๐. นางสาวอ้อมทิพย์ วงษ์ศรีแก้ว บรรณารักษ ์
๑๑. นางสาวนารีนาท แก้วรุ่งเรือง บรรณารักษ ์
๑๒. นางสาวรุ่งทิวา อ่ึงวะระ บรรณารักษ ์
๑๓. นางศิวะพร อัคคีโรจน์ นักเอกสารสนเทศ 
๑๔. นางสาวศิริลักษณ์ แท่นวิมล นักเอกสารสนเทศ 
๑๕. นางสาววัชรนันทน์ ศรีประสงค์ นักเอกสารสนเทศ 
๑๖. นางพัชรินทร์ จํานงเพียร นักเอกสารสนเทศ 
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