
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง

กองกลาง
งานธรุการและสารบรรณ

1 003 นางนครินทร์            หระพูล 5460100006539 ศศ.บ. (หวัหน้างาน) เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 24,730
งานทรัพยส์ินและรายได้

2 004 นางปนัดดา              แกว้กลู 3309900670355 ศศ.บ (หวัหน้างาน) เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 24,250
งานพัสดุ

3 005 น.ส.อญัชนา            อนิทร์เอี่ยม 3340100628259 บธ.ม. นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบติัการ 12,820
4 011 น.ส.สุทธิกานต์ มดีี 3301900043337 บธ.ม. (หวัหน้างาน) นักวิชาการพัสดุ เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 22,420

กองคลัง
งานคลงั

5 002 นางสมทรง               สิมณี 3309901284742 บธ.บ. (หวัหน้างาน) เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการพเิศษ 39,930

งานการเงนิ
6 007 น.ส.ยุพา                  เบือนขนุทด 3300100437143 ศศ.บ. (หวัหน้างาน) เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 23,110

กองนโยบายและแผน
งานสถิติข้อมลูและสารสนเทศ

7 013 น.ส.สมถวิล            นราสันต์ 3320100093525 วท.บ. (หวัหน้างาน) นักวิชาการสถติิ เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 28,260
งานงบประมาณและติดตามประเมนิผล

8 018 นายโกสินทร์ ช านาญพล 3401000278761 ศ.ม. (หวัหน้างาน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญเฉพาะ ปฏิบติัการ 13,400
กองบริหารงานบุคคล

9 146 นายวิวัฒน์ วัชรหิรัญ 5309900011943 กศ.ม. ผู้อ านวยการกอง ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 41,230             
งานธรุการและการเจ้าหน้าที่

10 008 นางศิวนาถ แดงสูงเนิน 3301800144204 บธ.ม. (หวัหน้างาน) เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 24,730
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

งานทะเบียน
11 012 นางเดือนเพ็ญ         แจม่สว่าง 3300100015516 ศศ.บ. (หวัหน้างาน) นักวิชาการศึกษา เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 28,780

เลขที่ประจ าตัว 

ประชาชน
คุณวุฒิ หมายเหตุ

บัญชีแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งวิชาการ  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ
และต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก .พ.อ.ก าหนด ตามประกาศ ก .พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  (แนบทา้ยค าสั่งที ่ 67/2554  ลงวันที ่10 มกราคม  2554)

ต าแหน่ง

เลขที่

ล าดับ

ที่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่
   เงินเดือน ณ    

วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ



ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง

เลขที่ประจ าตัว 

ประชาชน
คุณวุฒิ หมายเหตุ

บัญชีแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งวิชาการ  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ
และต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก .พ.อ.ก าหนด ตามประกาศ ก .พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  (แนบทา้ยค าสั่งที ่ 67/2554  ลงวันที ่10 มกราคม  2554)

ต าแหน่ง

เลขที่

ล าดับ

ที่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่
   เงินเดือน ณ    

วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ
งานบริหารส านักงาน

12 014 น.ส.จารุพรรณ        จนัทร์แรม 3349900193646 ศศ.ม. (หวัหน้างาน) เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 16,110
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม

ส านักงานผู้อ านวยการ
13 015 นายไสว กนันุลา 3310700167007 ค.ม. หวัหน้าส านักงานผู้อ านวยการ ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 31,560

หรือเทียบเท่า
สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
14 016 นางลลิตา ธงภักดี 3361000104666 ค.ม. (หวัหน้างาน) นักวิจยั เชี่ยวชาญเฉพาะ ช านาญการ 20,220

ครุศาสตร์
ส านักงานคณบดี

15 009 นางภควรรณ         ศกนุตนาค 3110401091493 บธ.ม. หวัหน้าส านักงานคณบดี ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 25,390
หรือเทียบเท่า

16 001 นายชยพล ธงภักดี 3361200571829 ค.ม. อาจารย์ วิชาการ 21,540
17 028 นายบวร                    สุวรรณผา 3100502465739 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 30,380
18 029 นางศศิธร              สังขป์ระสิทธ์ิ 3100502928852 ค.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540
19 030 นางสิริลักษณ์ โปร่งสันเทียะ 3100903094391 กศ.ด. อาจารย์ วิชาการ 18,480
20 031 นายนิคม                 บุญสุวรรณ 5800100021704 ค.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540
21 032 นายเสน่ห์              ทิมสุกใส 3470100835351 ศษ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 44,340
22 033 นางนันทกา           ปรีดาศักด์ิ 3309700002677 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 25,930
23 034 นางจนัทร์เพ็ญ แสงอรุณ 3409900642857 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 21,540
24 035 นางสาวสมทรง             อศัวกลุ 3309900066270 Ph.D. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450
25 036 นายสมเกยีรติ         ทานอก 4102000019376 ค.ด. อาจารย์ วิชาการ 16,720
26 037 นางสาวรสริน                 พิมลบรรยงก์ 3119900278309 Ed.D. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 50,550
27 046 นายสิทธิศักด์ิ            จลุศิริพงษ์ 3309901175528 ค.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 50,550
28 047 นางสมบูรณ์            ตันยะ 3309901172600 กศ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450
29 048 นายฤทธี เทพไทอ านวย 3310900249341 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 25,390             
30 052 นายสมพงษ์ สิงหะพล 3309901176303 ค.ด. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 50,550             
31 053 นายปรีชา                    คร้ามพักตร์ 5309900053484 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             



ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง

เลขที่ประจ าตัว 

ประชาชน
คุณวุฒิ หมายเหตุ

บัญชีแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งวิชาการ  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ
และต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก .พ.อ.ก าหนด ตามประกาศ ก .พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  (แนบทา้ยค าสั่งที ่ 67/2554  ลงวันที ่10 มกราคม  2554)

ต าแหน่ง

เลขที่

ล าดับ

ที่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่
   เงินเดือน ณ    

วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ

32 055 นายประภากร โล่ห์ทองค า 3309901177440 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
33 056 นางณปภา บุญศักด์ิ 3190400161978 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 46,670             
34 057 นายบรรจบ บุญจนัทร์ 3360600489690 Ed.D. อาจารย์ วิชาการ 23,320             
35 058 นายประมขุ               กอปรสิริพัฒน์ 3301400771791 ศษ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
36 059 นายเขมชาติ              วิริยาภิรมย์ 3100601823595 กศ.ม.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
37 060 นางสาวสุนทรี                 ศิริองักรู 3309901549347 ค.ด. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
38 061 นางวาระดี ชาญวิรัตน์ 3409900649169 M.Ed. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 32,790             
39 062 นางเพชรสุดา ภูมพิันธ์ุ 3119900699533 กศ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 36,020             
40 063 นายอดิศร เนาวนนท์ 3401500421147 ค.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 26,470             
41 064 นายรัฐกรณ์ คิดการ 3301200057530 กศ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 27,000             
42 065 นางวิภากร              ลิมสุธากลุ 3309901169030 ศษ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 25,390             
43 066 นายแสงเพ็ชร เจริญราษฏร์ 3411700019474 กศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 20,220             
44 067 นายวุฒิพงษ์ ปรมตัถากร 3620100209792 ค.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 46,670             
45 069 นางสาวกรกนก           ธูปประสม 3150500021671 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 29,800             
46 070 นายอารีย์             ศรีอ านวย 3800300196234 M.Ed. อาจารย์ วิชาการ 17,590             
47 071 นางกาญจนา ท่อแกว้ 3260400292532 กศ.ด. อาจารย์ วิชาการ 15,410             
48 072 นางรุ่งรัตน์ ศรีอ านวย 3119900176328 M.Sc. อาจารย์ วิชาการ 15,410             
49 073 นายธนวัฒน์           ธิติธนานันท์ 3400700286501 กศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 27,550             
50 074 นายสมร                 แสงอรุณ 3440700373285 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 28,100             
51 075 นายมงคล ทะมงักลาง 3309901228770 ศษ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
52 077 นายประยุทธ ไทยธานี 3440500007552 ค.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 21,610             
53 078 นางสาวสิรินาถ จงกลกลาง 3300100215728 ศษ.ม. อาจารย์ วิชาการ 26,690             
54 210 นายกติิพงษ์          ลือนาม 3300900061547 กศ.ด. อาจารย์ วิชาการ 22,420             
55 123 นางพิกลุ                    ภูมโิคกรักษ์ 3401200226241 กศ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 31,560             
56 295 นายสมเกยีรติ ปานวัชราคม 3309901445827 ศษ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 45,120             
57 296 นายกานต์ เนตรกลาง 3301700412398 กศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 36,660             
58 297 นายการุณ ชมุรักษ์ 3830100008302 กศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 36,660             

คณะมนุษศาสตร์และสงัคมศาสตร์
59 079 นางสาวบุญน า โสภาอทุก 3450500245143 น.ม. อาจารย์ วิชาการ 12,220             
60 080 นายกลูศักด์ิ             พิรุณ 3620100321061 ค.บ. อาจารย์ วิชาการ 31,420             
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61 081 นางเฉลิมศรี จอกทอง 3400600130437 Ed.D. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 26,470             
62 082 นางพัชรินทร์        วิทยาเอนกนันท์ 3302100671393 น.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 24,310             
63 083 นางศศิธร หวังค้ ากลาง 3309901149322 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 21,110             
64 084 นางออ้ยทิพย์          เกตุเอม 3300101819856 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
65 085 นางสาวภณิดา แกว้กรู 3309900251514 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 19,800             
66 086 นายประหยัด         ภูมโิคกรักษ์ 3300800142651 กศ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 27,550             
67 087 นายประสิทธ์ิ อนิทศร 3102200698384 ค.บ. อาจารย์ วิชาการ 30,900             
68 088 นายเปรมวิทย์        ท่อแกว้ 3200101338115 อ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 33,410             
69 089 นางอจัฉริยา             วิริยาภิรมย์ 3309901319830 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 37,980             
70 091 นายสกลุ วงษ์กาฬสินธ์ุ 3411600130560 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 29,800             
71 093 นายพันธเรศ            ธรรมสอน 3549900026977 พบ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 29,220             
72 096 นางสุชาวดี               โหมกลาง 3309901452858 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 19,800             
73 098 นายธวัช                  ตราชู 3342000160982 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 38,620             
74 102 นางสาวคมข า                  ศิลปชยั 3309900152869 ศษ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
75 103 นางกรุณา                 เชดิจริะพงษ์ 3309900826169 พบ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 40,590             
76 105 นางสาวกาญจนา ค าผา 3350200160941 กศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 13,610             
77 108 นางวนิดา                  ตรีสินธุรส 5309900063692 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
78 110 นายธวัศชา เดชสุภา 3101600767552 Ed.D. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 26,470             
79 111 นางดวงพร                  หนูพงษ์ 3309900655976 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
80 112 นางวิลาวัลย์      วัชระเกยีรติศักด์ิ 3309901177580 ค.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
81 116 นายมชียั                    สายอร่าม 5309900057633 กศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 43,570             
82 117 นางรัตนา                    รุจริกลุ 3309901174700 กศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
83 118 นางสาวอรุณวรรณ          เหล่าภักดี 3309901177482 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
84 122 นางพีนาลิน             สาริยา 3100202151691 พบ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 42,790             
85 124 นายนิวัติ ทองวล 3820400223969 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 21,110             
86 125 นายภักดี ปรีดาศักด์ิ 3801200006019 ศป.ม. อาจารย์ วิชาการ 25,200             
87 127 นายศักด์ิดา นาสองสี 3470500267279 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 14,690             
88 128 นางอรนุช อนิตา 3301600619225 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 17,150             
89 129 นายสามารถ จบัโจร 3311000776435 ศป.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 19,440             
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90 130 นายบุญกอง อนิตา 3311000966315 ศป.ม. อาจารย์ วิชาการ 16,280             
91 131 นางพนิตนันท์ อดุมทรัพย์ 3101401312318 อ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 38,620             
92 132 นางพิกลุ                ค าปัน 3501300122684 ค.บ. อาจารย์ วิชาการ 19,350             
93 133 นายวินัย จามรสุริยา 3309901678406 อ.ม. อาจารย์ วิชาการ 11,650             
94 134 นางสาวกนกทิพย์          องัศ์ธราธร 3309900722126 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 42,790             
95 135 นางบุหงา                คณาวรงค์ 3309900234571 กศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
96 136 นางสายสุนีย์ เติมสินสุข 3301500059902 ศษ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 24,310             
97 137 นายธนชาติ หล่อนกลาง 3300400718423 ค.ด. อาจารย์ วิชาการ 19,800             
98 138 นายเมนิรัตน์           นวะบุศย์ 3100590010097 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 28,100             
99 141 นางชาพิมญชุ์     บุญวิทยา 3120600344766 อ.ม. อาจารย์ วิชาการ 12,530             
100 213 นางกฤตกร กลัยารัตน์ 3309901175285 รศ.ด. อาจารย์ วิชาการ 12,220             

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส านักงานคณบดี

101 010 น.ส.ผ่องพรรณ        วิเศษศุภการ 3309900756888 บธ.ม. หวัหน้าส านักงานคณบดี ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 31,560
หรือเทียบเท่า

102 145 นางสุกญัญา กล่อมจอหอ 3150300172722 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 23,770             
103 147 นางวันเพ็ญ โพธ์ิเกษม 3302100092873 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 19,800             
104 148 นางสาวธนภร                 สกลุสราญสุข 3169800042052 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 31,960             
105 150 นางสายสุนีย์       จบัโจร 3309901205915 Dtech ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 23,230             
106 151 นางสาวขวัญใจ          ดีจริง 3100601878543 พบ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 28,100             
107 152 นางลักขณา         สกลุลิขเรศสีมา 3309900884274 ศศ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 32,790             
108 153 นางวัฒนาภรณ์     โชครัตนชยั 3309901550850 คศ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 45,120             
109 154 นางสาวบุษราคัม ป้อมทอง 3120600030303 วท.ด. อาจารย์ วิชาการ 15,840             
110 156 นายสมชาย            ภูมพิันธ์ 3459900017804 M.S. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 46,670             
111 157 นายพรพล               รมย์นุกลู 3860100540314 วท.ม.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 32,790             
112 158 นายกริช กองศรีมา 3309901174416 วศ.บ. อาจารย์ วิชาการ 16,280             
113 159 นางสุพรรณี ภู่งาม 3319900048689 วท.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 50,550             
114 160 นางเนตรนภา           รัตนโพธานันท์ 3309901177300 สค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 26,470             
115 161 นายพนิช                ค ารบธนสาร 3309900721952 วท.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 31,560             
116 163 นางสุดาใจ               โล่ห์วนิชชยั 3409900360258 ปร.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 21,610             



ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง

เลขที่ประจ าตัว 

ประชาชน
คุณวุฒิ หมายเหตุ

บัญชีแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งวิชาการ  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ
และต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก .พ.อ.ก าหนด ตามประกาศ ก .พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  (แนบทา้ยค าสั่งที ่ 67/2554  ลงวันที ่10 มกราคม  2554)

ต าแหน่ง

เลขที่

ล าดับ

ที่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่
   เงินเดือน ณ    

วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ

117 164 นายธนากร เปล้ืองกลาง 3301900174202 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 18,040             
118 166 นางอนันตกร          สุนทรพิทักษ์ 3100900042421 วศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 30,900             
119 167 นายไทยปัญญา จนัปุ่ม 3101701272141 ค.ม.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 25,390             
120 170 นางศิริณีย์               ทองสวัสด์ิวงศ์ 3100701242985 วท.ม อาจารย์ วิชาการ 33,540             
121 176 นายวัชรินทร์ แกว้ลา 3309901175897 กศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
122 177 นายวรชยั                 ยงพิทยาพงศ์ 5309900009493 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
123 178 นายไพรัช ประจนัตะเสน 3309901172626 กศ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 38,940             
124 179 น.ส.ศรีนวล ตันสุวรรณ 3409900392834 วท.ด. อาจารย์ วิชาการ 15,840             
125 182 นายคมกฤช               ตรีสินธุรส 5309900063684 กศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
126 184 นางสาวกมลทิพย์             กสิภาร์ 3309901320927 ศศ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 49,770             
127 185 นางสาวนฤมล ศักด์ิปกรณ์กานต์ 3310101482576 Ph.D. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 24,310             
128 186 นายศิริพงษ์              มมีั่งค่ัง 5309900034188 วท.ม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 45,120             
129 188 นายวันชยั               เคียนทอง 3160600196252 วท.ม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 39,280             
130 189 นางรุจริา                  อปุวานิช 3309901172782 วท.ม ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
131 190 นายเรืองชยั               บุญศักด์ิ 3309901177539 กศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
132 193 นางศิริพร หงส์พันธ์ุ 3320100022130 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
133 194 นางสาววราภรณ์         เจยีมจติรพานิช 3300900797861 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 16,280             
134 195 นางสุธีรา                เขม็ทอง 3309901440396 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 23,320             
135 196 นายสุทัศ เติมสายทอง 3740200126537 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 29,840             
136 197 นางสาววิยดา ยะไวทย์ 3300100239724 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 11,350             
137 198 นายประยุทธ กศุลรัตน์ 3309901026352 สพ.บ. อาจารย์ วิชาการ 16,280             
138 199 นายอภิชยั เหมะธุลิน 3470600313655 วท.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 28,660             
139 200 นางธนิดา ผาติเสนะ 3730100353671 ส.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 34,710             
140 201 นางมยุรฉตัร ศรีมนัตะ 3410100903305 Ph.D อาจารย์ วิชาการ 17,590             
141 202 นายจติิวัฒนา ค ากล้ิง 3301600619187 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 17,150             
142 203 นายสุขสรรค์ ตันสิริ 3509900413024  วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 15,040             
143 204 นายพิเศษ ตู้กลาง 3301500624472 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 25,390             
144 205 นายณภัทร น้อยน้ าใส 3659900253832 วท.ด. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 33,990             
145 206 นางสาวชมยัพร เจริญพร 3120101872473 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 22,690             
146 207 นายทรงศักด์ิ           นิธิปรีชา 3300100685708 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 46,670             
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และต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก .พ.อ.ก าหนด ตามประกาศ ก .พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  (แนบทา้ยค าสั่งที ่ 67/2554  ลงวันที ่10 มกราคม  2554)

ต าแหน่ง

เลขที่

ล าดับ

ที่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่
   เงินเดือน ณ    

วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ

147 208 นายนฤเบศ             ลาภย่ิงยง 3301700082096 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 30,380             
148 209 นางวนา                    กองอนิทร์ 3309900167009 วท.ม.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 40,590             
149 211 นางวิวรรณ กาญจนวจี 3309901842371 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 27,000             
150 212 นายยศพร การงาน 3300100381245 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 16,720             
151 214 นายเจษฎา รัตนสุพร 3730600620181 วท.บ. อาจารย์ วิชาการ 14,690             
152 215 นายแสงเพ็ชร พระฉาย 5309990007215 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 16,720             
153 216 นางสาวยุพา              ผ้ึงน้อย 3100903439755 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 24,310             
154 217 นางสาวกมณชนก       วงศ์สุขสิน 3300900936209 วท.ด. อาจารย์ วิชาการ 16,280             
155 218 นายพัฒนพงษ์      จ ารัสประเสริฐ 3300100381636 D.Sc.Tech. อาจารย์ วิชาการ 29,840             
156 219 นางสาวเพ็ญศรี อมรศิลปชยั 3102201380540 Ph.D. อาจารย์ วิชาการ 16,280             
157 220 นางสาวจริาวรรณ อุ่นเมตตาอารี 3101400557244 วท.ด. อาจารย์ วิชาการ 18,910             
158 223 นายวิเชยีร ฝอยพิกลุ 3320100023659 วท.ด. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 49,000             
159 113 นายประเทือง             จนิตสกลุ 3309901271462 วท.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 47,450             
160 121 นายพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ 3301401320483 ปร.ด. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 27,200             
161 264 นางน าสุข นวพงษ์พิพัฒน์ 3309901068276 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 22,860             

คณะวิทยาการจัดการ
ส านักงานคณบดี

162 006 นางศิริวรรณ           อนิทเศียร 3650100959147 บธ.ม. หวัหน้าส านักงานคณบดี ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 27,000
หรือเทียบเท่า

163 224 น.ส.ปนัดดา             บุญพาวัฒนา 3309901331431 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 31,420             
164 225 นางธัญญลักษณ์     ปัณฑรสูติ 3309900146206 พบ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
165 226 นายสุเกษม องิคนินันท์ 3309901550957 ศษ.ม. อาจารย์ วิชาการ 24,730             
166 227 นางนุชตรียา           ผลพานิชย์ 3102000717237 M.Sc. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 36,660             
167 228 นางเมตตา               ดีเจริญ 3309901657671 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 29,220             
168 229 นางสาวไปรยา ปรารถนาดี 3309901175455 บช.ม. อาจารย์ วิชาการ 12,880             
169 230 นายอานรรต            ใจส าราญ 3100500338799 M.Sc. อาจารย์ วิชาการ 24,250             
170 231 นางกิ่งแกว้               บุญสุข 3349900147652 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 20,670             
171 232 นายเมธี ฤทธ์ิไธสง 3309900667877 พบ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
172 233 นางเนตรชนก         คงทน 3100900906905 นศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 33,410             
173 234 นายทวี                วัชระเกยีรติศักด์ิ 3760100501115 พบ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             



ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน ชื่อต าแหน่งในสายงาน ประเภทต าแหน่ง ระดับต าแหน่ง

เลขที่ประจ าตัว 

ประชาชน
คุณวุฒิ หมายเหตุ

บัญชีแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใหด้ ารงต าแหน่งวิชาการ  ต าแหน่งประเภทผู้บริหาร  ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเช่ียวชาญเฉพาะ
และต าแหน่งประเภททัว่ไป ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งที ่ก .พ.อ.ก าหนด ตามประกาศ ก .พ.อ.  เรื่อง มาตรฐานการจ าแนกต าแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ .ศ. 2552

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธกิาร  (แนบทา้ยค าสั่งที ่ 67/2554  ลงวันที ่10 มกราคม  2554)

ต าแหน่ง

เลขที่

ล าดับ

ที่

ส่วนราชการและต าแหน่งที่ก าหนดใหม่
   เงินเดือน ณ    

วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ

174 235 นางจฑุาทิพย์ สุทธิเทพ 3460900087421 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 15,840             
175 239 นางเตือนจติ                เหมพงศ์พันธ์ 3100601141044 ศศ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 48,220             
176 240 นางพรณีย์                 ตะกรุดทอง 3349800083393 ศ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 32,630             
177 242 นางศถภิา              กล่ินจนัทร์แดง 3100601142831 กศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
178 243 นายเอกราช            หนูแกว้ 3800100548196 บธ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 37,320             
179 244 นายพงษ์ศักด์ิ พงษ์ทองเจริญ 3100500718281 ว.ม. อาจารย์ วิชาการ 22,420             
180 245 นางกฤตวรรณ ค ารบธนสาร 3809900432786 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 30,360             
181 246 นายเอกชยั ปานมาก 3659900474529 ศศ.บ. อาจารย์ วิชาการ 20,220             
182 247 นางสาวจนัทิมา งานโคกกรวด 3101401311443 บธ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 38,620             
183 248 นายไพโรจน์                 จั้นอรัญ 3300100553551 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 23,320             
184 249 นายจติติชยั              ห่อทอง 3100202857461 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 31,960             
185 250 นางสาวสุชาดา                 น้ าใจดี 3129900127335 นศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 17,590             
186 251 นางนันทพร               อดิเรกโชติกลุ 3309901622338 นศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 37,320             
187 252 นางสุวิมล                 ต้ังประเสริฐ 3309901288179 ศษ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 39,930             
188 253 นางศศิธร                 นิธิปรีชา 3100100820542 ศศ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 30,960             
189 254 นางกนกวรรณ     วุฒิกนกกาญจน์ 3309900598328 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 22,420             
190 255 นางสุธาสินี               โพธ์ิชาธาร 3100501866136 บธ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 22,690             
191 256 นายณัฐกติต์ิ อนิทร์สวรรค์ 3180200013380 กจ.ด. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 23,230             
192 257 นางสาววัชราภรณ์        ธิโสภา 3470101376759 บธ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 22,690             
193 258 นางสาวกานดา              สีหเนตร 3300700174178 M.B.A. อาจารย์ วิชาการ 24,730             
194 259 นายนิวัติ                   กลุศุภโชติ 3100902236621 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 22,420             
195 260 นางเบญจมาศ         อภิสิทธ์ิภิญโญ 3160500343512 บธ.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 23,880             
196 261 นายยุทธกร ฤทธ์ิไธสง 3309900667893 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 19,800             
197 262 นางสาวประภาพรรณ พงษ์พุทธรักษ์ 3300100644980 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 21,540             
198 263 นางสาวทัศนีย์                เทียมถนอม 3730600835985 นศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 22,420             
199 265 นางกรองทิพย์         ชยัชาญ 3300101085020 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 23,770             
200 266 นายชคัตตรัย          รยะสวัสด์ิ 3149900427011 วท.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 22,690             
201 267 นางสาวชลิกา ศิลปอนันต์ 3360600342842 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 19,350             
202 268 นายสุธานันท์ โพธ์ิชาธาร 3800500249501 Ph.D ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 24,850             
203 269 นางสาวอภิรดี เนติรังษีวัชรา 3309901694223 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 16,720             
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เลขที่ประจ าตัว 

ประชาชน
คุณวุฒิ หมายเหตุ
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วันที่ 21 ก.ย. 53
ชื่อ - นามสกลุ

204 270 นางณัฎฐินี ทองดี 3600400084774 Ph.D อาจารย์ วิชาการ 16,720             
205 271 นายธนวัฒน์ โกวิทวณิชภัณฑ์ 3309933989670 ศศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 16,720             
206 272 นางสาวสุภาพร ลักษมธีนสาร 3309900388901 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 25,690             
207 293 นางสาวเจนจรีา อกัษรพิมพ์ 3309900958707 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 14,330             
208 054 นางสาวธวัญรัตน์ ประจนัตะเสน 3309901172642 บธ.ม. อาจารย์ วิชาการ 13,960             

คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม
ส านักงานคณบดี

209 017 นายประยง ชนางกลาง 3301000510711 ค.ม. หวัหน้าส านักงานคณบดี ผู้บริหาร ผู้บริหาร ผู้อ านวยการกอง 39,280
หรือเทียบเท่า

210 274 นายสุรศักด์ิ เทศประสิทธ์ิ 3430300126825 คอ.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 23,770             
211 275 นางกฤตยา ชวานนท์พิทักษ์ 5309900060197 วศ.ด. อาจารย์ วิชาการ 15,840             
212 276 นางสาวดวงธิดา           โคตรโยธา 3349700139648 วศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 13,610             
213 277 นายรัฐพล เขม็ทอง 3309901176966 วศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 14,330             
214 278 นายอธิพัชร์           ทวีชาติ 4309900015720 ค.อ.ม. อาจารย์ วิชาการ 33,540             
215 279 นายวีระศักด์ิ                 บุญทน 3309901174611 วท.ม. รองศาสตราจารย์ วิชาการ 50,550             
216 282 นายโกเมน ลินทะละ 3460800324529 ค.บ. อาจารย์ วิชาการ 18,040             
217 283 นายบุญชบุ บุญสุข 3640100548317 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 19,440             
218 284 นายการุณ มกุดาเนตร 3679900019597 ค.อ.ม. อาจารย์ วิชาการ 15,840             
219 285 นายอรรคเดช สุนทรพงศ์ 3309700036857 วท.บ. อาจารย์ วิชาการ 22,420             
220 286 นางสาวรัตน์พันธ์ โสภาเวทย์ 3309900559616 สถ.ม. อาจารย์ วิชาการ 12,220             
221 287 นางสุภาวดี เปรมจติ 3309901061034 วท.ม. อาจารย์ วิชาการ 18,480             
222 288 นายนิธิ ลิศนันท์ 3309901225673 สถ.ม. อาจารย์ วิชาการ 15,040             
223 289 นายธีรพันธ์ุ สุทธิเทพ 3309901175013 วศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 17,590             
224 290 นางณัฎวรัตน์       ขจดัภัย 3309900302143 ค.อ.บ. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 19,440             
225 291 นายสิงห์โต เพ็ชรไพโรจน์ 3309901700177 ค.ม. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ วิชาการ 30,380             
226 292 นางสาวอาภา สธนเสาวภาคย์ 3309901354465 ปร.ด. อาจารย์ วิชาการ 11,350             
227 294 นางสาววรุทัย เดชตานนท์ 3309901176893 วศ.ม. อาจารย์ วิชาการ 13,960             


