บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
คณำจำรย์/ครู
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1 ดร.จารุวัฒน์

สัตยานุรักษ์

รองอธิบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ

2 นายนรินทร์

แสงศรีจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

3 ดร.พริษฐ์

บุญรักษ์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา

4 นางสาวณภัค

อุทัยมณีรัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและประกันฯ

5 ผศ.พิมภา

อิ่มสาราญรัชต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ

6 นายพีรพล

นวพันธ์จิรา

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ

7 นายสุรชัย

พันธ์กาเนิด

รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

8 นางลักษณาพร

วาทบัณฑิตกุล รองคณบดี คณะศิลปศาสตร์

9 ผศ.บุญชัย

เลิศพิริยะชัยกุล รักษาการ รองคณบดี คณะศึกษาศาสตร์

10 นายชุมพล

วงค์คาจันทร์

อาจารย์ / หัวหน้าสานักงานกีฬา

11 ดร.ยงยุทธ

ตันสาลี

อาจารย์ / หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

12 ผส.วนิดา

โนรา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

13 ผส.ดร.ปนัดดา

จีนประชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

14 ผศ.อรรณพร

สุริโย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

15 ผศ.ทิวานันท์

ไชยประสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

16 ผศ.ดุสิต

สุขประเสริฐ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

17 ผศ.ดร.สุธีรา

ราษฎรินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

18 นายเฉลียว

เงาะหวาน

ครูชานาญการพิเศษ

19 นางวรพรรณ

พรนิมิตร

ครูชานาญการ

20 นายอถรรพร

คาพวง

ครูชานาญการ

21 นายบรรเจิด

สันสุวรรณ

อาจารย์

22 ดร.ละออทิพย์

อินดี

อาจารย์

23 นางสาวประภาศิริ

กลางพอน อาจารย์

24 ดร.อลงกร

นาบุญจิตต์

อาจารย์

25 นายธนกร

ปัญญาวงศ์

อาจารย์

26 นางสาวทิพปภา พิริยหะพันธุ์

อาจารย์

27 นางสาวสุวลักษณ์ โลหกุล

อาจารย์

หมำยเหตุ

หน้า 2
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

28 นายโกสินท์

มณีอินทร์

29 นายเปรม

วามบัณฑิตกุล อาจารย์

หมำยเหตุ

อาจารย์

30 นางสาวกุลชาดา ศรีใส

อาจารย์

31 นางตติยา

ศิริวรรณ์

อาจารย์

32 นายโชคชัย

ปัญญาคา

อาจารย์

33 นายสรายุธ

สมบูรณ์

อาจารย์

34 นายสุรพงษ์

หรรษา

อาจารย์

35 นายอธิณัฏฐ์

พุทธพิมเสน

อาจารย์

36 นางสาวจิรัชญา

มูลหงษ์

อาจารย์

37 นางศิริรัตน์

ปัญญาคม

อาจารย์

38 ดร.จีราวรรณ

พรมจันทร์

อาจารย์

39 นางสาวกาญจนา รัตนประชารมย์ อาจารย์
40 นายปรัชญา

ชมสะห้าย

อาจารย์

41 ดร.วิรัช

ถนอมทรัพย์

อาจารย์

42 ดร.ศราวุธ

ไทยสงวนวรกุล อาจารย์

43 นายฤทธิเดช

อาภรณ์

อาจารย์

44 นายวิฑูรย์

โพธิท์ ิพย์

อาจารย์

45 นายศุภกร

ลาภกองศิลป์

อาจารย์

46 ดร.ดารกา

พลัง

อาจารย์

47 นางสาวสายสกุล คิดอ่าน

อาจารย์

48 นางสาวกนกวรรณ บัณฑุชัย

อาจารย์

49 นางสาวพชรกมล อากรสกุล

อาจารย์

50 นางสาวศศิจันทร์ ปัญจทวี

อาจารย์
งานบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่น
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

1 นายปลื้มปิติ

พุม่ จาปา

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน

2 นางศรีพรรณ

วิจันทร์โต

เจ้าพนักงานการเงินและการบัญชี ระดับชานาญงาน

3 นายอนุพันธ์

นาบุญจิตต์

นายช่างไฟฟ้า ระดับชานาญงาน

4 นางสายพิน

กันนา

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน

5 นายเอกลักษณ์

ระมิงค์วงศ์

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน

6 นางสาวกฤษณพร ตารินทร์

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับชานาญงาน

7 นางสาวจิณณ์พัชญ์ชา ไชยสว่าง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
ลูกจ้ำงประจำ
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาวสุรัชนา

วงค์หาญ

พนักงานธุรการ

2 นายสุเทพ

อินตา

พนักงานขับรถ

3 นายพิชัย

บุญเติง

ช่างไม้

หมำยเหตุ

งานบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
พนักงำนจ้ำงเหมำ (สำยสอน)
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1 รศ.ธนกร

ช้างน้อย

รองศาสตราอาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

2 รศ.ดร.พีระพงศ์

บุณศิริ

รองศาสตราอาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

3 นายอนุชา

กิติชัยชาญ

อาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

4 นายเรวัตร

นาวาจักร์

อาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

5 ผศ.ดร.ศิริพร

สัตยานุรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

6 รศ.สุดยอด

ชมสะห้าย

รองศาสตราอาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

7 รศ.ดร.ธาวุฒิ

ปลื้มสาราญ

รองศาสตราอาจารย์ (อัตราจ้างบานาญ)

8 นายอภิชาต

โชติชื่น

อาจารย์

9 นายเดิมพัน

บริบูรณ์

อาจารย์

10 นายธนัช

นาบุญจิตต์

อาจารย์

11 นายเศรษฐโชค

สิริภักดีกุล

อาจารย์

12 นายสุริยันต์

กันทิพย์วรากุล อาจารย์

13 นายณัฐพล

นันทภาณุวัฒน์ อาจารย์

14 นางสาวกัณฐาภรณ์

ขันมณี

อาจารย์

15 นายชานนท์

ศิริประยงค์

อาจารย์

16 นายสมชาย

บุญลอย

อาจารย์

17 นางพิมพิไล

เพาะเจาะ

อาจารย์

18 นางสาวขวัญฤทัย นันท์ธนะวานิช อาจารย์
19 ดร.เฉลิมศิริรักษ์ ใจมัง

อาจารย์

20 นางสาวปรียาพัชร ใสแสง

อาจารย์

21 นางลัฐิกา

สุนทรพิพิธ

อาจารย์

22 ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ อนันตกลิ่น

อาจารย์

23 นายวรพงษ์

แสวานี

อาจารย์

24 นายวรุจน์

ธัญญเจริญ

อาจารย์

25 นายธันวา

พิสดาร

อาจารย์

26 นายอาทิตย์

บุญเซ่ง

อาจารย์

27 นางสาวกชพร

เวศอุไร

อาจารย์

หมำยเหตุ

แผ่นที่ 2
ที่

ชื่อ

28 นายอภิชา

สกุล
ไชยเหล็ก

ตำแหน่ง
อาจารย์

29 นางสาวสิรีลักขณ์ ร่มพล

อาจารย์

30 นางสาวจริญญา ธรรมจี๋

อาจารย์

31 นายณัฐพล

อาจารย์

เนียมแก้ว

32 นางสาวจุฬารัตน์ สุริยะ

หมำยเหตุ

อาจารย์

งานบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
พนักงำนจ้ำงเหมำ (สำยสนับสนุน)
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1 นางสาวกมลา

ชัยพร

ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้าหนัก

2 นายรณชัย

อภิวงค์งาม

จนท.กลุ่มกิจการนศ.ฯ/ผู้ฝึกสอนกีฬากระบีก่ ระบอง

3 นางสาวนรัญญา ด้วงพลับ

จนท.สนง.บัณฑิตศึกษา/ผู้ฝึกสอนกีฬาเนตบอล

4 นายวิรศรัย

มณฑา

ผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย

5 นายธัญวิช

ดวงใจ

จนท.กลุ่มกิจการนศ.ฯ/ ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

6 นายทรงศิริศักดิ์ สารศิลป์

นายช่างโยธา

7 นางสาวบุศบา

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ปินตา

8 นางสาวกาญจน์มาศ ศรีโชค

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

9 นางสาวพัชรี

ฉัตรสุวรรณ์

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

10 นายวุฒิชัย

ทรายทา

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา

11 นางสาวศิริญญา ศิรรัตนโรจน์

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ คณะศิลปศาสตร์

12 นางรินใจ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ คณะศึกษาศาสตร์

ปัญญาวงศ์

13 นางสาวสุพรรณี อินทนนท์

เจ้าหน้าทีง่ านประกันฯ คณะวิทยาศาสตร์ฯ

14 นางภิชชาภร

ปัญญาคา

เจ้าหน้าทีง่ านประกันฯ คณะศิลปศาสตร์

15 นางสาวพัชรินทร์ ปวงคาตื้อ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ สานักงารองอธิการบดี

16 นางสาววรรณวิศา วงศ์สิงห์

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ สานักงานรองอธิการบดี

17 นางสาวกรรณิการ์ ยาตา
ยาตา

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ สานักงานรองอธิการบดี

18 นางสาวมาริษา

ชัยแก้ว

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ ประจาห้องรองอธิการบดี

19 นายดารงค์

สุรินทร์

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มบริหาร

20 นายสันติ

นิ่มมงคลศิลป์

เจ้าหน้าทีง่ านประชาสัมพันธ์

21 นายสุรเชษฐ์

อารมณ์รื่น

เจ้าหน้าทีง่ านนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

22 นายยหริพล

แสนพรหม

เจ้าหน้าทีง่ านนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ

23 นางสาวนวลศรี

จันทร์พเนตร

เจ้าหน้าทีง่ านการเงินและบัญชี

24 นางสาววาสนา

แก้วทิพย์

เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ

25 นายศรราม

ศิลปศร

เจ้าหน้าทีง่ านพัสดุ

26 นางรุ่งนภา

โท๊ะทองซิว

เจ้าหน้าทีง่ านหลักสูตรและแผนการเรียน

27 นางสาวแสงเดือน สว่างวัล

เจ้าหน้าทีง่ านทะเบียนและวัดผล

หมำยเหตุ

แผ่นที่ 2
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

29 นางสาวศิริลักษณ์ ทามงคล

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ภาษาต่างประเทศ

30 นายปรีชาเวช

เจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ภาษาต่างประเทศ

สุขเกิน

หมำยเหตุ

31 นางสาวนลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์ เจ้าหน้าทีป่ ระจาห้องสมุด
32 นางสาวดรรชนี

ชัยกุลธนกิจ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ

33 นายธนายงค์

บุญยวง

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มกิจการนักศึกษาฯ

34 นางสาวเปรมวรา แก้วชมภู

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มแผนและงบประมาณ

35 นางสาวเพชรชา กันธิ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มแผนและงบประมาณ

36 นางสาววนิดา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นาปัญญา

37 นางสาววิภาพรรณ เจริญศิริ

เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ กลุ่มวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา

38 นางสาวพัชรียา

เพ็งโหมด

เจ้าหน้าทีง่ านวิจยั กลุ่มวิจยั และประกันคุณภาพการศึกษา

39 นายสมชาย

อาจหาญ

เจ้าหน้าทีด่ ูแลระบบสาธารณูปโภค

40 นายวัชระ

บุญมาก

เจ้าหน้าทีบ่ ริการวัสดุอุปกรณ๋

41 นายนวพล

นาบุญจิตต์

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

42 นายชาติชาย

จินะโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

43 นายคุณาสิน

เสฏฐอาไพ

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

44 นายอดุลย์ศักดิ์

จินะโพธิ์

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

งานบุคคล
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บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
ผู้เชี่ยวชำญในประเทศ
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1 นายภัทรกร

เบ็ญมาศ

ผู้เชี่ยวชาญ ชนิดกีฬามวยปล้า

2 นายณัฐกุล

แบ่งทิศ

ผู้เชี่ยวชาญ ชนิดกีฬาเรือพาย

3 นางสาวอัญญาดา อนุวงศ์เจริญ

หมำยเหตุ

ผู้เชี่ยวชาญ ชนิดกีฬายิงปืน
ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ

ที่

ชื่อ

1 Mr.Kodjo Amou

สกุล

ตำแหน่ง

หมำยเหตุ

ผู้เชี่ยวชาญ ชนิดกีฬา กรีฑา

Adjeode Kokou

งานบุคคล
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บัญชีรำยชือ่ บุคลำกร มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่
พนักงำนจ้ำงเหมำ (กลุ่มอำคำรสถำนที)่
ที่

ชื่อ

สกุล

ตำแหน่ง

1 นายพรชัย

จันทร์ตา

งานอาคารสถานที่

2 นายบัญชา

ขันทอง

งานอาคารสถานที่

3 นายเกรียงศักดิ์

ใฝทา

งานอาคารสถานที่

4 นายประเสริฐ์

โพธิก์ ุล

คนสวน

5 นายจารัส

บุสยา

คนสวน

6 นางอาพร

จันระวังยศ

แม่บ้านดูแลหอพักนักศึกษา

7 นางวารุณี

โต๊ะหน๊ะ

แม่บ้านดูแลอาคารวิทยบริการ

8 นางบัวผัน

ปัญญาวงศ์

แม่บ้านดูแลอาคารวิทยบริการ

9 นางสุริฉาย

แก้วสุขมุข

แม่บ้านดูแลอาคารวิทยบริการ

10 นางแสงหล้า

ยศ

แม่บ้านดูอาคารมาร์ติน

11 นางรัตติญา

คาขัติ

แม่บ้านดูแลอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

12 นางมาสุย

ปอยี

แม่บ้านดูแลอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

13 นางสุพัตร

นันทยา

แม่บ้านดูแลอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

14 นางสาวเพ็ญประภา ธีระสาสน์

แม่บ้านดูแลอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

15 นางสาวพัชรากร หาระปานันท์

แม่บ้านดูแลอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

16 นางปรานี

แม่บ้านดูแลอาคารศูนย์วิทยาศาสตรการกีฬา

จอมจันทรี

หมำยเหตุ

งานบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

จิณณ์พัชญ์ชา

