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ค ำสั่งกองกิจกำรนิสิต 
ที่            /๒๕62 

เรื่อง  ให้บุคลำกรกองกิจกำรนิสิตปฏิบัติหน้ำที่ 
--------------------------------- 

               เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในกองกิจการนิสิตด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ยกเลิกค าสั่งกองกิจการ
นิสิตที่ 001/2561 ลงวันที่  9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งค าสั่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และใช้ค าสั่งฉบับนี้แทน     
โดยมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่ ดังนี ้
นายมนัส  นิลสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
นางสาวธาริณี สุขจิตต์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
นายสุริยา แก้วรอดฟ้า  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 

งำนธุรกำร 
นางสาวจันทสร  นพพิมาน   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หัวหน้างาน 
นางสาวพัชรา อินทสุวรรณ์   นักวิชาการเงินและบัญชี   ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นายสมจิตต์  ทองฤทธิ์  พนักงานขับรถยนต ์
นายจิรศักด์ิ  ไทยแท้  พนักงานสถานที ่
นายนิกร  เจริญหลาย  พนักงานขับรถยนต ์
นางวิชาดา  ขันทอง  พนักงานทั่วไป 
นางสมจิตร  เขียวข า  พนักงานทั่วไป 
นางไพรัตน์  วรยศ  พนักงานทั่วไป 
นางสาวนภาภรณ์  คงเวียง พนักงานทั่วไป 
นางสาวอรอุมา  ทานสละ  พนักงานทั่วไป 
 
หน่วยธุรกำรและบริหำรบุคคล                                          
นางสาวจันทสร  นพพิมาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หัวหน้าหน่วย 
นางสาวปัทมา  นามทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางสาวธิดา พรเหมือนเพชร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางอารีย์  บุญเกิดรอด  พนักงานพิมพ์ 
นางลออ  คนฟู   พนักงานพิมพ์ 
นางสาวิณี  มณฑปใหญ่  พนักงานธุรการ 
นายบ าเพ็ญ  แก้วพิลารมย ์ พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 
 
หน่วยพัสดุ 
นางสาวสุจินต์  ศรีเกษเพ็ชร ์ นักวิชาการพัสด ุ    หัวหน้าหน่วย 
นางสาวณฐา  จารุสุวภัทร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางกิ่งกมล  จริยา  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นายสมชาย  เจริญนา  พนักงานทั่วไป 
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หน่วยกำรเงินและแผนงำนงบประมำณ 
นางสาวพัชรา  อินทสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   หัวหน้าหน่วย 
นางแก้วนภา  กุลวงษ ์  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นายสมพร  ชื่นจิตต ์  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางธิดารัตน์  สิทธิลาโภ  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
หน่วยประกันคุณภำพ 
นางสาวปัทมา  นามทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หัวหน้าหน่วย 
นางสาวดวงพร  ทองจ่าง  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 
หน่วยประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
นางสาวดวงพร  ทองจ่าง  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นายทรงศักดิ์  สมใจ  พนักงานทั่วไป 
 

งำนกิจกรรมนิสิต 
นายพงษ์ทร ติสันเทียะ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  หัวหน้างาน 
นางประกายแก้ว  โลหนันทน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นายผล  เขียนบัณฑิตย ์  พนักงานพิมพ์ 
 
หน่วยส่งเสริมกิจกรรมองค์กำรนิสิต 
นางสาวกาญจนา สุทธิแพทย์ นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาวนิศารัตน์ บุญช ู  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 
หน่วยกิจกรรมสโมสรนิสิต 
นางสาวนลินทิพย์  พิมพ์ประสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาวป่ินทอง พิริยธาดาวงศ ์ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 
หน่วยกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมและกีฬำ 
นายอลงกรณ์ รักชาติ  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาวกัญญาพร อินทวาส นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 
หน่วยกิจกรรมด้ำนบ ำเพ็ญประโยชน์ 
นางสาวกัญญาพร อินทวาส นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาวนลินทิพย์ พิมพ์ประสิทธิ ์ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 
หน่วยกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมพิเศษ 
นางสาวนิศารัตน์  บุญช ู  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางประกายแก้ว  โลหนันทน ์ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นายอลงกรณ์ รักชาติ  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางสาวป่ินทอง พิริยธาดาวงศ ์ นักวิชาการศึกษา 
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งำนวินัยและพัฒนำศักยภำพนิสิต 

นางสาวพูมิชาติ  เอียดแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ  หัวหน้างาน 
นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นายส าเริง  เครื่องไธสง  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นายชนินทร  ลีจาด  พนักงานพิมพ์ 
 

หน่วยวินัยและสอบสวนนิสิต 
นายส าเริง เครื่องไธสง  นักวชิาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาววรัญญา  ศรีสังวาลย์ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 

หน่วยพัฒนำและฝึกอบรมนิสิต 
นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ  หัวหน้าหน่วย 
นางสาวศิริรัตน์  เอี่ยมประไพ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางสาววรัญญา  ศรีสังวาลย์ นักวิชาการศึกษา  
ว่าที่ร้อยตรี ชัยมงคล  มานะจักร ์ นักวิชาการศึกษา 
นางสาวกันตนา ยาวิเลิง  นักวิชาการศึกษา 
 

หน่วยพัฒนำศักยภำพนิสิตสู่สำกล 
นางสาวศิริรัตน์  เอี่ยมประไพ นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาวลดาวัลย์ วชิรเมฆากุล นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 

งำนแนะแนวและจัดหำงำน 
นางพัฒนา  ชื่นจิตต ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุรกิจสกุล นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางสาวกฤษณา  มั่นเสริม  พนักงานพิมพ์ 
 

หน่วยส่งเสริมสุขภำวะนิสิตและให้ค ำปรึกษำ 
นางวิธิพร  มังคลาภิวัฒน ์  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  หัวหน้าหน่วย 
นางสาวซูไฮนี  สะแม  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นายณัฐกมล  ซื่อขิง   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

หน่วยบริกำรนิสิตพิเศษ 
นางสาวศิรินทร์ทิพย์  สุรกิจสกุล นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  หัวหน้าหน่วย 
นางสาวซูไฮนี  สะแม  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นายณัฐกมล  ซื่อขิง   นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
 

หน่วยส่งเสริมอำชีพและจัดหำงำน 
นางสาวอนันตญา  ประทุมชาติ นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางคณิศร สัจจะธีระกุล  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 

หน่วยศิษย์เก่ำสัมพันธ์และศึกษำต่อ 
นางพัฒนา  ชื่นจิตต ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  หัวหน้าหน่วย 
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นางสาวอนันตญา  ประทุมชาติ นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
งำนหอพัก 

นายสุริยา  แก้วรอดฟา้  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  หัวหน้างาน 
นายอรรถสิทธิ์  งามภักด์ิ  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นายอิทธิพล  พวงแก้ว  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางสุจิตรา  คงกัลป์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวอารีรัตน์ แดงด้วง  พนักงานทั่วไป 

หน่วยหอพักนิสิตภำยใน 
นายอิทธิพล  พวงแก้ว  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางสาววัชรีพร  จุดาสิงห์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางสาวอาทิณี  ปานคลัง  นักวิชาการศึกษา 
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป (จ ำนวน 30 อัตรำ) 
หน่วยหอพักซอยพหลโยธิน 45 
นางสาววารุณี  ก้วยไข่มุข  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  หัวหน้าหน่วย 
นางวิลาวัลย์  เจริญภาพ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางสาววลาสินี  จิตต์ใส  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นางสาวสริตา  ผ่องศรี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาวมนตาวี  แมงกลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นางสาววิลาวัณย์ ปักษิณ  นักวิชาการเงินและบัญชี 
นางสาวดวงกมล  นวนแดง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาววามรินทร์  อินทร์ค า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางสาวมนโสภา  ภูครองนา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นางจุไรรัช  วุฒิฤทัยธ ารง  ผู้ปฏิบัติงานบรหิาร 
นางกัลยา  จันทร์สุคนธ์  พนักงานรับโทรศัพท์ 
นายสมมาตร ช้างทอง  ช่างเทคนิค 
นายวิเชษฐ์  ทิพย์มนต์  ช่างเทคนิค 
นางฐนิตฐา คงกัลป์  พนักงานพิมพ์ 
ต าแหน่งพนักงานทั่วไป (จ ำนวน 10 อัตรำ) 
ต าแหน่งคนสวน (จ ำนวน 1 อัตรำ) 
หน่วยรักษำควำมปลอดภัยอำคำรกิจกำรนิสิต 
นายฉัตรชัย  สุขพุก  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นายวีรวัฒน์  อยู่จุ้ย  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นายปัญญารักษ์  ศิลา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายเจนณรงค์  ไชยสุวรรณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (จ ำนวน 53 อัตรำ) 
หน่วยอำคำรและสถำนที่ 
นายอรรถสิทธิ์  งามภักด์ิ  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นายปกป้อง ปล้องประภา  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
นายเวชชัยยันต์  ศศะนาวิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
นายปรีดา  มู่ฮ าหมัด  พนักงานทั่วไป 
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ต าแหน่งพนักงานทั่วไป (จ ำนวน 16 อัตรำ) 
ต าแหน่งคนสวน (จ ำนวน 1 อัตรำ) 

งำนบริกำรและสวัสดิกำร 
จ.ส.ต.ดร.อภินันท์  จุลดิษฐ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  หัวหน้างาน 
นางจันทนา หอมกลุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  ผู้ช่วยหัวหน้างาน 
นางขวัญใจ  วงษ์สังข์  พนักงานพิมพ์ 
นายสุรินทร์ คงชุ่ม   พนักงานทั่วไป 
 
หน่วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
นางสาวสินี  อ าภารักษ ์  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นางกชนันท์  ปานคลัง  นักวิชาการศึกษา 
นางวิไลลักษณ์  ทัศนภักดี  นักวิชาการศึกษา 
นายพิทักษ์  พิมพ์ศิริ  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวทิพยรัตน์  ปานสอน นักวิชาการศึกษา 
 
หน่วยทุนกำรศึกษำ 
นางจันทนา  หอมกลุ่น  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  หัวหน้าหน่วย 
นางสาววชิราภรณ์  คงกัลป์ นักวิชาการศึกษา 
นางสาวปภาวรินทร์  พันธุ์รัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
 
หน่วยกองทุนสวัสดิภำพนิสิต 
นางสาววนาลี ก ามณ ี  นักวิชาการศึกษา    หัวหน้าหน่วย 
นายประวิทย์  โสมีชัย  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย 
 
หน่วยวิชำทหำร 
นายประวิทย์  โสมีชัย  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพช านาญการ หัวหน้าหน่วย 
นายสุรินทร์  คงชุ่ม  พนักงานทั่วไป 
 
หน่วยบริกำรพื้นฐำนกิจกำรนิสิต 
จ.ส.ต.ดร.อภินันท์  จุลดิษฐ์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  หัวหน้าหน่วย 
นางสาววนาลี ก ามณี  นักวิชาการศึกษา    ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วย   
  
  ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  
   

 สั่ง ณ วันที ่           เมษายน พ.ศ. ๒๕62 
  

 
(นายวิชาญ  วงษ์สังข์) 

 ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต 
 

 


