
ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

ผศ.ดร.เมธาพันธ์  โพธิธีรโรจน์

ผศ.ดร.อทิธิพล  แกว้พิลา

รศ.ดร. ธัชชนันท ์ อศิรเดช

รศ.ดร.ชาติชาย  พิทกัษ์ธนาคม

ผศ.ดร.ธวัชชัย  สมอเนื้อ

รศ.ดร.พรรษา  พฤฒยางกรู

รศ.ดร.โกนิฏฐ์  ศรีทอง

รศ.ดร. ธีรยุทธ  พึ่งเทยีร
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บญัชรีายชื่อผู้เขา้พัก โรงแรมรัตนโกสินทร์ เพลส
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ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

 



ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

อาจารย์ปยิวรรณ  หอมจันทร์ คณะสังคมศาสตร์
นางสาวชนิตา  แกว้ทองใหญ่ ส่วนหอสมุดกลาง

ผศ.ดร.เติมศักด์ิ  ทองอนิทร์ คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร. ผดุง  วรรณทอง คณะสังคมศาสตร์

นายมาณพ  วิฤทธิช์ัย ส านักทะเบยีนและวัดผล

ดร.จเด็ด  โพธิศ์รีทอง ส านักทะเบยีนและวัดผล

นางมานิตา  ชูช่วย กองกลาง

นางสาวพัทยา  สิงหค์ ามา ส านักงานตรวจสอบภายใน

นางสาวรวีวรรณ  วงค์เดชานันท์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

นางสาวจิราพร  อรรถารส คณะสังคมศาตร์

นายณพนธ์  ทองยวง ส านักส่งเสริมฯ

นายอานนท ์ นรมาตร์ กองกจิการพิเศษ

ผศ.ดร.สิริวัฒน์  ศรีเครืองดง คณะมนุษย์ศาสตร์

รศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร บณัฑิตวิทยาลัย

นายไชยา  เสนแสนยา คณะพุทธศาสตร์

ดร.คงสฤษฎ ์ แพงทรัพย์ คณะพุทธศาสตร์

นายเกษม  ประกอบดี กองกจิการวิทยาเขต

นายวิเชียร  บวัส าลี คณะพุทธศาสตร์

ดร.เดชา  กปัโก คณะสังคมศาตร์

อาจารย์เชน  นคร คณะมนุษยศาสตร์

บัญชีรายชือ่ผู้เข้าพัก โรงแรมจติรา อพาร์ทเม้นต์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 

ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562  มหาจฬุาศาลายาเกมส์
ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

ผศ.ไกรวุฒิ  มะโนรัตน์ คณะพุทธศาสตร์

ผศ.ดร.สมควร  นิยมวงศ์ คณะพุทธศาสตร์

ผศ.สันติ  เมืองแสง คณะพุทธศาสตร์

นายประสบ สุระพินิจ สถาบนัภาษา

ดร.ประเสริฐ  ธิลาว คณะพุทธศาสตร์

ผศ.ดร.อนุวัต  กระสังข์ คณะพุทธศาสตร์

ผศ.ดร.รัฐพล  เย็นใจมา คณะสังคมศาสตร์

นางสาวจินตนา  เกง่การรบ มหาจุฬาบรรณาคาร

ดร.นภดล  ดีไทยสงค์ คณะสังคมศาสตร์

นายวีระพงษ์  แพงค าฮัก คณะครุศาสตร์

นายประวิทย์  ชัยสุข คณะครุศาสตร์

นายสุทศิ  สวัสดี คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.เกษม  แสงนนท์ คณะครุศาสตร์

นายทองดี  ศรีตระการ คณะครุศาสตร์

ดร.นิเวศน์  วงศ์สุวรรณ คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.บญุมี  พรรษา คณะครุศาสตร์

ดร.พิธพิบลูย์ กาญจนพิพิธ คณะครุศาสตร์

นายเกยีรติศักด์ิ  ณ สงขลา คณะครุศาสตร์

นางแตงล้าน  มามะณี คณะสังคมศาสตร์

นางสาวอรุณรัตน์  วิไลรัตนกลุ คณะครุศาสตร์
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน



ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นางมุกดาวรรณ  พิทกัษ์ธนาคม อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวสาลี  นงค์นวล อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวกลุยา  พิทกัษ์ธนาคม อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางชลิดา  คงสิมเสน อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวรางคณา  สุจารีย์ อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางปรานอม  โพธ์นิล อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางฉวี  แพไชสง อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวอมรรัตน์  จิตชัยภมูิ อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางลัดดา  เสือพาดกอน อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางปราณี  พาผล อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวชญาฬทพิย์  บญุกอ้น อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางกาหลง  ขันดี อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางชนาภา  วงษ์กาค า อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสุธาทพิย์  ทารักษา อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางราตรี  จุลลนันท์ อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวเมทนี  โยธาหาญ อาคาร 92  ป ีปญัญานันทะ

นางสาวจตุพร  แน่นอดุร กองคลังฯ

นางสาวพจมาน หยุทมุา กองคลังฯ

บัญชีรายชือ่ผู้เข้าพัก โรงแรม The Time 24
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 

ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562  มหาจฬุาศาลายาเกมส์
ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นายนิพนธ์  กนัฑา กองคลังและทรัพย์สิน

นายจรรยา โนนคู่เขตโขง กองคลังและทรัพย์สิน

นายมานิต  แน่นอดุร กองอาคารและสถานที่

นายส ารวย  เกดิไธสง กองอาคารและสถานที่

นายสมัย เพ็งน้ าค า กองอาคารและสถานที่

นายสุพจน์  พลรัมย์ กองอาคารและสถานที่

นายภญิโญ  แสนสุข กองอาคารและสถานที่ฯ

นางสาวสุกญัญา  แจ้งนคร คณะสังคมศาตร์

นายสาคร  ธรที กองวิเทศสัมพันธ์

นายณัชธนัน  แสงสว่างพงศ์ ส านักส่งเสริมฯ

นางสาวสุภทัรา  ทองดี กองนิติการ

นางสาวจันทร์ฉาย  สีสมยา ส านักส่งเสริมฯ

นายเสน่ห ์ แซวรัมย์ กองแผนงาน

นายธนิศร์  มีชื่อ กองแผนงาน

นางสาวอโนทยั  บญุทนั ส านักงานตรวจสอบ

นางสาวทศันีย์  อะโรคา ส านักส่งเสริมฯ

ดร.บญุเชิด  ช านิศาสตร์ คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์

นายพรชัย  เกาะรัมย์ คณะครุศาสตร์

นายอทุศิ  การเพียร คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.ชวาล  ศิริวัฒน์ คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นิลรัตน์  กล่ินจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวฐาณิชญาณ์  มัควัลย์ ส านักงานประกนั

นางมาลีรัตน์  พัฒนต้ังสกลุ ส านักงานตรวจสอบ
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นายปญัญา  นราพันธ์ ส่วนเทคโน

นายนพเกา้  สุโพธิ์ สมาคมฯ

นายถนัด  ไชยพันธ์ ส านักส่งเสริมฯ

นายกรนัน  ขันวัง ส านักส่งเสริมฯ

ดร.รุ่งโรจน์  ศิริพันธ์ สถาบนัภาษา

นายประสบ สุระพินิจ สถาบนัภาษา

นายณรงค์ชัย หนูประโคน บรรณาคาร

นายณัฐพงษ์  กิ่งจ้อ โรงพิมพ์

นางสาวลาวัลย์  วารินคีรีรัตน์ กองคลังฯ

นางสาวกนกอร  ล้ าเลิศ สถาบนัพระไตรปฎิก

นางสาวกติฑามาศ  ศิริชัย กองแผนงาน

นางสาวนาตยา  อนิทร์กรุงเกา่ กองกจิการวิทยาเขต

นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์ กองกจิการนิสิต

นายวิชัย  จันทร์ประโคน กองกจิการนิสิต

นายไพฑูรย์  อทุยัคาม บณัฑิตวิทยาลัย

นายธนสิทธิ ์ ฉัตรสุวรรณ สถาบนัพระไตรปฎิก

นายอรรถพล  อิ่มวิไลวรรณ ส่วนเทคโนฯ

นายธนาชัย  บรูณะวัฒนากลุ ส่วนเทคโนฯ

นายบรรจง  เพ็งน้ าค า กองอาคารสถานที่ฯ

นายประดิษฐ์  กลุจรัสพิทยา ส านักส่งเสริมฯ

นายอานุภพ  ชายกวด รร.บาลีเตรียมฯ

นายอรรถพล  จอมมงคล รร.บาลีเตรียมฯ

นายสุวิทย์  แซวรัมย์ รร.บาลีเตรียมฯ

นางสาววิภา  สิงหค์ าคา กองกจิการพิเศษ
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นางสาวกญัญาภคั  เจริญดี กองนิติการ

นางสาวปวีณา  สิงหค์ าคา  คณะพุทธศาสตร์

นางสาวมณฑิรา แซ่เตียว กองกจิการพิเศษ

นางสาวณัฏฐา  เอี๊ยวคนอง กองกจิการพิเศษ

นางสาวกาญจนา  นารี กองแผนงาน

นายบญัชา  นารี กองกจิการนิสิต

นางสาวกญัญ์วาพัชญ์  หอมชื่น คณะพุทธศาสตร์

ดร.จักษฐาปนิฏฐ์  บญุฤทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์

ดร.ประดิสิษฐ์  ประคองสาย คณะสังคมศาตร์

นายสุวัชระ  สุวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวพัชราวรรณ  จันมะณีย์ ส านักส่งเสริมฯ

นายศราวุฒิ  สิงหเ์ดช ส านักส่งเสริมฯ

นายเกยีรติยศ  สุโพธ์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวนิจวรรณ  ใจสุข คณะมนุษยศาสตร์

นายธนันทรั์ฐ  ประเสริฐศิลป์ สถาบนัวิจัย

นางเสาวลักษณ์  ประเสริฐศิลป์ กองคลังฯ

นายทกัษิณ  ประชามอญ กองแผนงาน

นางสาวชฎารัตน์  ไชยบญุตา กองแผนงาน

นางสาวเสาวลักณ์  รวยสุวรรณ กองคลังฯ

นางสาวสุทธิรัตน์  ชูเลิศ กองคลังฯ

นางสาวณัฏฐ์ชิสา  เหลืองดอกไม้ กองคลังฯ

นางสาวนุสรา  พุฒซ้อน กองอาคารสถานที่ฯ

นายธานินท ์ เมียส คณะพุทธศาสตร์

นายลิขิต  บญุละคร วิทยาลัยพระธรรมทตู
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นายไวพจน์  ปรารถนา ส านักงานประกนั

นายวิจิตร  ศรีสวัสด์ิ ส่วนเทคโนฯ

นายปญัญา  สามัญ กองคลังฯ

นางสาวยศวดี  อารมณ์ดี ส่วนหอสมุดฯ

นายสุริยา  ศรีโพธิท์อง กองอาคารสถานที่ฯ

นายธนวัฒน์  อาตม์สกลุ กองกลาง

นางสาวยุภาพร  ศรีนอก คณะครุศาสตร์

ดร.ชนันทกรณ์  เกยีรติจานนน์ คณะมนุษยศาสตร์

ดร.เดชา  กปัโก คณะสังคมศาตร์

นางสาววารี  โศกเต้ีย คณะครุศาสตร์

นายศิริ  สุดสังข์ ส านักทะเบยีน

นายสุภทัรชัย สีสะใบ คณะสังคมศาสตร์

อ.ดร.รัตน์นท ี วิโรจน์ฤทธิ์ คณะมุนษศาสตร์

นายวิษณุ  สุวรรณทตั กองคลัง

นายธีรศักด์ิ  เจริญพงศ์ กองคลัง
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นายงสุนันทกจิ  เทยีงเดช กองคลัง

นายวีรวฒน์  แสนชัย กองนิติการ

นายชัชวาลย์  เทยีงเป กองกจิการนิสิต

นายเกรียงไกร  พัฒนโชติ กองกจิการนิสิต

นายสมรรถชัย  มัง่ค ามี กองวิเทศสัมพันธ์

นายทวิชนม์  จันทร์เทพ กองนิติการ

นายสุภฐาน  สุดาจันทร์ กองวิชาการ

นายโสภณ  ปี่แกว้ รร.บาลีเตรียมฯ

นายกติติรัฐ  หุ่นภู่ รร.บาลีเตรียมฯ

สจอ.ภทัระ  อนิทร์รุ่ง รร.บาลีเตรียมฯ

นายไพศาล  ศรีชัยทั่ง รร.บาลีสาธิต

นายสมศักด์ิ  สงวนดี คณะมนุษยศาสตร์

นายเกยีรติยศ  สุโพธ์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวนิจวรรณ  ใจสุข คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.สมโภช  ศรีวิจิตรวรกลุ คณะมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.ปรีชา  คะเนตนอก คณะมนุษยศาสตร์

นายวิษณุ  สุวรรณทตั กองคลัง

ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  พลอยแสง คณะมนุษยศาสตร์
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บญัชรีายชื่อผู้เขา้พัก โรงแรม ชมพูอินทร์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 

ครั้งที ่13 ประจ าป ี2562  มหาจุฬาศาลายาเกมส์
ระหว่างวันที ่15 -17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

 



ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

ผศ.ดร.โกวิท  พานแกว้ คณะมนุษยศาสตร์

ผศ.ดร.มัน่ เสือสูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์

นายสุรวงค์  ศรค ารณ ส่วนหอสมุดกลาง

นายไกรษร  ราชนิจ ส่วนเทคโนฯ

นายฐิติวัฒน์  หวังสุขใจ ส่วนเทคโนฯ

นายอภชิาติ  รอดนิยม ส่วนเทคโนฯ

นายอภวิัฒน์  สัณฐาน ส านักทะเบยีนฯ

นายวิจารณ์  จันทร์สันต์ ส านักทะเบยีนฯ

นายธวัชชัย  ศรีวุข ส านักงานสภา

นายพิชิต  เชาว์ชาญ ส านักทะเบยีนฯ

นางสาววารี  โศกเต้ีย คณะครุศาสตร์

นายศิริ  สุดสังข์ ส านักทะเบยีน

นายธวัชชัย  เย็นใจมา ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นายพีระพล  ออ่นล าเนาว์ ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นายวรพงษ์  พรหมเสนา ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นายภวูนัย  ปริศนา ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นายธงทวี  ทองภู ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นายเอกชัย  บญุเพ็ชร ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นายสดใส  เจือจันทร์ ส านักงานพระสอนศีลธรรม

ดร.สายรุ้ง  บปุผาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวชญานุช  สามัญ ส่วนหอสมุดฯ

ดร.ระวิง  เรืองสังข์ คณะครุศาสตร์

นายสมหมาย  สุภาษิต ส านักส่งเสริมฯ
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นายดอน  สตาร์เจริญ ส านักส่งเสริมฯ

นายสุรเชษฐ์  ตอรัมย์ กองกจิการนิสิต

นายสุทศัน์  สงค์สุข สถาบนัพระไตรปฎิก

นายเกรียงไกร  บวัจันอดั สถาบนัพระไตรปฎิก

นายเดชฤทธิ ์ โอฐสู สถาบนัวิจัย

นายถาวร  ภษูา สถาบนัวิจัย

นายบดินทร์ภทัร์  สายบตุร สถาบนัวิจัย

นายสุรัตน์  ค าโสภา สถาบนัวิจัย

นางสาวพัชราวรรณ  จันมะณีย์ ส านักส่งเสริมฯ

นายศราวุฒิ  สิงหเ์ดช ส านักส่งเสริมฯ

นายชยวัศ  พึ่งเทยีร โรงพิมพ์

นายประเสริฐ  ค านวล กองคลัง

นายสืบศักด์ิ  ภตูะเวช โรงพิมพ์

นายสุชิน  บวังาม โรงพิมพ์

ผศ.ดร.ตวงเพชร  สมศรี บณัฑิตวิทยาลัย

ดร.ขันทอง  วัฒนประดิษฐ์

นางวิไลวรรณ  อศิรเดช ส านักงานสภา

นางสาวอมรศิริ  อุ่นละม้าย ส านักงานสภา

อาจารย์สายหยุด  มีฤกษ์ คณะครุศาสตร์

นางสาวลัฐิกา  หวังสุขใจ ส านักส่งเสริมฯ

นางสาวเจริญรัตน์  พงษ์พิพัฒน์พันธ์ สถาบนัวิปสัสนา

นางสาวชไมพร  จันพัศ โรงพิมพ์

นางสาวอลีนา  สุปนิะ ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นางสาวราตรี  รัตนโสภา ส านักงานพระสอนศีลธรรม
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ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นางสาวดวงฤดี  ธนะสาร ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นางสาวสุรีย์พร  ม่วงพันธ์ ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นางสาวฉัตรดาว  แผลงศรี ส านักงานพระสอนศีลธรรม

นางสาวสิรินาฏ  พิมเสนาะ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ

34

35



ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นายพลวัฒน์ สีทา คณะสังคมศาสตร์

ดร.กรกต ชาบณัฑิต คณะสังคมศาสตร์

ดร.สายรุ้ง  บปุผาพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์

นางสาวชญานุช  สามัญ ส่วนหอสมุดฯ

นางสาวสุมาลี บญุเรือง คณะสังคมศาสตร์

ดร.อภญิญา  ฉัตรช่อฟ้า คณะสังคมศาสตร์

นางสาวกาญจนา บญุเรือง คณะสังคมศาสตร์

นางวนิดา  ยอดนพเกา้ คณะสังคมศาสตร์

นางกาญจนา  ด าจุติ คณะสังคมศาสตร์

นางสาวพัชรี หาลาง คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.พิเชฐ  ทั่งโต คณะสังคมศาสตร์

รศ.ดร.กติติทศัน์  ผกาทอง คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ธิติวุฒิ  มัน่มี คณะสังคมศาสตร์

ดร.บวร  ขมชุณศรี คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต กองกจิการพิเศษ

รศ.ดร.ภทัรพล  ใจเย็น คณะสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.เกยีรติศักด์ิ  สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์

ดร.สุริยา  รักษาเมือง คณะสังคมศาสตร์
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1 รศ.ดร.สุรพล  สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกจิการทั่วไป

บญัชรีายชื่อผู้เขา้พัก โรงแรม ดอร์มมี่ อิงค์
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏิบตังิานของบคุลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 

ครั้งที ่13 ประจ าป ี2562  มหาจุฬาศาลายาเกมส์
ระหว่างวันที ่15 -17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม

 



ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

ผศ.ชวัชชัย  ไชยสา คณะสังคมศาสตร์

นายสุทา  ขอวาทกลาง คณะสังคมศาสตร์
11



ห้องที่ ชือ่ - นามสกุล ส่วนงาน

นางสาวเรวดี  จรรยา คณะสังคมศาสตร์

นางสาวเนตรนภา  จรรยา ส่วนหอสมุดกลาง

นางสาวนฤมล  เล้ียงถนอม ส่วนหอสมุดกลาง

นางสาววิภาพร  เล้ียงถนอม ส่วนหอสมุดกลาง
นายนเรศ  ฤทธิเดช คณะสังคมศาสตร์

นายชัยณรงค์  ธรรมธีรภรณ์ คณะสังคมศาสตร์

2

บัญชีรายชือ่ผู้เข้าพัก โรงแรม AJ แมนชัน่
โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฏบิัติงานของบุคลากรฝ่ายคฤหัสถ์ 

ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2562  มหาจฬุาศาลายาเกมส์
ระหว่างวันที่ 15 -17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา นครปฐม
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