บัญชีรายชื่อขาราชการสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร
ลําดับ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒

ชื่อ - สกุล
ผศ.เสนีย นิลทจันทร
นายสุทิน ตระหงาน
นางลีนา ทองมาก
นางสมบูรณ บุญชู

ตําแหนง
รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา
ประจําวิทยาเขตชุมพร

ผูชวยอธิการบดี ฝายวิชาการ

นายสิงหา นิสภา
ผศ.ดร.วัชชิรา ศักดิ์สนิท
นายเกรียงไกร นาคเทวัญ

ครู คศ.๓
ครู คศ.๒
อาจารย
อาจารย
ครู คศ.๓
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย

นายเฉลิมพล กอกิจเถกิงกูล

ผูชวยอธิการบดีฝายแผนฯ

ผศ.พิชัย ผิวคราม
ผศ.วรรณชัย ไกรพิมาย
ดร.ทวีศักดิ์ กากแกว
นายวีรพันธ ชลยุทธ
นายจําลอง บุญชู
ผศ.ดร.ศักดิ์ อินพิรุด
นายจิรยุทธ คงพยัคฆ
ผศ.วีระยุทธ สุวรรณศิริ
นายภิรมย จันทรเกตุ

ผูชวยศาสตราจารย

นางสาววนิดา พูลนวล
นายทิชา สังวรกาญจน

ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค

นายโรจนรวี ชัยรัตน
นายเฉลิม สันติวณิชย

ผูชวยอธิการบดี ฝายบริหาร

นายธเนศพล สุขสด
นางสาวภควรรณ ชวาสิทธิ์
นายสําเริง วงศพลาย
ดร.นฤมล รอดเนียม
นายเกษม ชางสนั่น
นางสาวจําเปน เกิดดํา
นายอภิวัฒน จําเดิม
นางสาวธีรดา ศิริภิรมย

๑
๒

ขาราชการมาชวยราชการ
นางนวรัตน เจริญสุข
นายจรงค ชายเกตุ

ครู คศ.๓ สพล.กระบี่
ครู คศ.๑ รร.กีฬายะลา

๑
๒
๓

ขาราชการไปชวยราชการ
ดร.ชาญชัย ศิริพันธุ
ดร.นิกร สีแล
ผศ.จันทรเพ็ญ ศิริพันธุ

ไปชวยราชการ สพล.
ไปชวยราชการ สพล.
ไปชวยราชการ สพล.

๑

บุคลากรทางการศึกษา
นางสาววิริยา ถาวรแกว

๒
๓
๔
๕

นางสาวจันทรธิดา ชื่นทรวง
นางฤทัย เพชรสุวรรณ
นางสาวลัดดา วังสวาง
นางสุพิชฌาย บัวกิ่ง

๖

นางศิริรัตน ขาวสุริยจันทร

๗
๘

นางมุกดา การุณวงษ
นายอมรินทร หัตถกิจ

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการฯ

ครู คศ.๒
รองคณบดีคณะศิลปศาสตร

อาจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
อาจารย
ครู คศ.๒

๒๓
๒๔
๒๕
๒๖

ผูชวยอธิการบดีฝายวิจัยฯ
รศ.มลิวัลย ผิวคราม
นายธีรพจน สินธพานนท ครู คศ.๓

ผศ.นาฏยา นิลทจันทร

ครู คศ.๒
ผูชวยศาสตราจารย

๒๗

ผศ.จงดี กากแกว

ผูชวยศาสตราจารย

๒๘
๒๙

นายดามพ สุขสุวานนท หน.ศูนยกีฬาเพื่อความเปนเลิศ
ผศ.นงลักษณ สันติวณิชย ผูชวยศาสตราจารย

๓๐

นายศิวะ พลนิล

นายจาตุรงค พรหมสถิตย

ลําดับ
ที่
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร

นักจัดการงานทั่วไป ชํานาญ
การ

จพง.ธุรการ ปฏิบัติงาน
จพง.ธุรการ ชํานาญงาน
จพง.ธุรการ ชํานาญงาน
จพง.การเงินฯ ชํานาญ
งาน
จพง.การเงินฯ ชํานาญ
งาน
นายชางโยธา ปฏิบัติงาน
หน.สนง.รองอธิการบดี

บัญชีรายชื่อลูกจางประจํา และพนักงานจางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ลําดั
บที่

ชื่อ - สกุล

ลูกจางประจํา
๑ นายธีรพล ปรอททอง
๒ นายเจริญ มรกต
๓ นายพูลศักดิ์ เสาวรส
๔ นางวรมน บุญสิทธิ์
๕ นายมาโนช คุมเหม
๖ นายสาธิต วัยวัฒน
๗ นายสุรสิทธิ์ ปกษิณ
๘ นางอรทัย ยิ่งยง
๙ นายจารึก ปญชะนา
๑๐ นางนิภา ยิกุสังข

ตําแหนง
พนักงานขับรถยนต ระดับ ส ๒

ชางไม ระดับ ช ๓
ชางไม ระดับ ช ๓
พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓
พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ บ ๒

ชางฝมือ ระดับ ช ๓
ชางไม ระดับ ช ๓
พนักงานพิมพ ระดับ ส ๓
ผูดูแลสถานที่ ระดับ บ ๒/หัวหนา

พนักงานพิมพ ระดับ ส ๒

ลําดับ
ที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

ชื่อ - สกุล

จางเหมาเอกชนดําเนินงาน
ผศ.ถาวร เหล็กเพชร
นายทวี ดําศรี
นายณรงค ชลสินธุ
นางสาววัชราวดี รัตนชวง
นายวัชระ ยกฉิม
นายอนุรักษ ปกการะนัง
นายเจษฎา ชูจิตร
นางสาวนฤมล สังขเพื่อง
นายสมศักดิ์ สวัสดิ์เมือง

ตําแหนง
งานคณะศึกษาศาสตร
ผูเชี่ยวชาญกีฬาปนจักสีลัต
ผูเชี่ยวชาญกีฬามวยปล้ํา
ผูเชี่ยวชาญกีฬายกน้ําหนัก
ผูฝกสอนกรีฑา
ธุรการศูนยกีฬาฯ
งานบริการศูนยวิทยาศาสตรฯ
งานบริการศูนยวิทยาศาสตรฯ
งานบริการวัสดุและอุปการณกีฬา

นางสาววันเพ็ญ เจริญวรรณ

งานสารบรรณ

นางสาวจิราภรณ ขาวศรี
นายธีริน ศิริภิรมย
นางเสาวคนธ สุขสุวานนท
นายวิทยา เขียวบํารุง
นางสาวจําปา สุพร
นางสาวกัลยา วังสวาง

งานคณะศิลปศาสตร
งานประชาสัมพันธ
งานประกันคุณภาพ
งานดูแลระบบคอมพิวเตอร
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานวิจัย

นางสาวอมรรัตน เรืองจันทร

ธุรการประจําคณะศิลปศาสตร
นางสุวิมล วันอินทร
ธุรการประจําคณะศึกษาศาสตร
นางสาวสิริมา ทัดสาคร
นางสาวสุภาพร สิงหเหล็ก ธุรการประจําคณะศึกษาศาสตร
งานทะเบียนและประมวลผล
นางสาวรุงนภา นวสกุล
นางสาวรัชฎาพร เรืองจันทร ธุรการกลุม บริหาร

วาที่ ร.ต.หญิงวรรณิดา พลสุวรรณ

นางณัฐฐา ชลสินธุ
น.ส.มลธิดา ประกอบ
นายธนกร ปรอททอง
นางอํานวย ปญชะนา
นางรัสวดี ทินแกว
นางพิมพทอง ประมวลพิมพ

นางวิมล ฤทธิไกร
นางสาวสายฝน สุขสวัสดิ์
๓๒ นายประยุทธ ยังสุข

งานกิจการพิเศษ
งานกิจการนักศึกษา
งานศูนยวิทยบริการ
พนักงานขับรถยนต
งานสํานักงานรองอธิการบดี
ดูแลภูมิทัศนหญิง
ดูแลภูมิทัศนหญิง
ดูแลภูมิทัศนหญิง
ดูแลภูมิทัศนหญิง
รักษาความปลอดภัย

