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ที่ หน่วยงาน  ชื่อ - สกุล

1 กองกฎหมาย นางสาวกมลวรรณ เกตุเวช

2 กองกฎหมาย นางสาวกุลธิดา กะถาไชย

3 กองกฎหมาย นางนัยนา พรายแก้ว

4 กองกฎหมาย นายนราศักด์ิ จงคูณกลาง

5 กองกฎหมาย นายแสนศักด์ิดา สุนันต์

6 กองกฎหมาย นายณรงค์ ศรไพบูลย์

7 กองทรัพยากรบุคคล นางสมศรี ส่งศรีบุญสิทธิ์

8 กองทรัพยากรบุคคล นางสาวสุประวีณ์ อิสระมโนรส

9 กองทรัพยากรบุคคล นางจิระวดี ศิริกุลพิพัฒน์

10 กองทรัพยากรบุคคล นางสาวสุภาวิตา อุดมสันต์

11 กองทรัพยากรบุคคล นางวาสนา ชูราศรี

12 กองทรัพยากรบุคคล นางสาวปณัต วรรณวิจิตร

13 กองทรัพยากรบุคคล นางสาวเรณู บูและ

14 กองพัสดุ นายเหมชาติ เหมพิจิตร

15 กองพัสดุ นางสาวภาคินี ฤทธิรณ

16 กองพัสดุ นางสาวจิตตรา เพิงระนัย

17 กองพัสดุ นางสาวมัสยา อุปัญญ์

18 กองพัสดุ นายวีรภัทร สินเกษม

19 กองพัสดุ นางสาวญาตาวีณ์ ปางชาติ

20 กองพัสดุ นางวิภา นาคสวย

21 กองพัสดุ นางสาวภัทรมน คุ้มภัย

22 กองพัสดุ นางสาวพจนีย์ กวางประเสริฐ

23 กองพัสดุ นายลักคนัย จันทะพัง

24 กองพัสดุ นางสาวสุธาทิพย์ ใจสุธน

25 กองพัสดุ นางสาวเอ ม่วงแพร

26 กองพัสดุ ว่าที ่ร้อยตรีรณกฤต ต่างใจ

27 กองพัสดุ นายสฤษด์ิ ศรีธรรม

28 กองพัสดุ นางสาวดุษฎี ด้วงฉิม

รายชื่อบคุลากรทีเ่ข้าร่วมอบรม โครงการคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมองค์กรของบคุลากรมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เรือ่ง "หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสเก่ียวกับการปฏิบตัิงานในมหาวทิยาลัย" 

เมื่อวนัที ่26 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.30 น. (การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams)
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29 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม นายกานต์ เจริญฤทธิศั์กด์ิ

30 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม นายธนน ธนาสิราภัทร

31 ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม นางกุลณัฐร์ ดวงแข

32 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ

33 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางสาวพรจนา ลายบัว

34 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางสาวคนึงนิจ สนามชวด

35 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางสาวกรธนัช แข็งขัน

36 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางสาวณิชาภัทร พันธุภัทร

37 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางสาวกุลทิวา ถิ่นประเทศ

38 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางศศิวิมล จุฑานนท์

39 สถานพัฒนาบุคลากรเพือ่การศึกษาทางไกล นางสาวยุรา จันทรา

40 สถานวิจัยสถาบัน นางสาวบุญสิตา เกษมณี

41 สถานวิจัยสถาบัน นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว

42 สถานวิจัยสถาบัน นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์

43 สถานส่ือสารองค์กร นางสาวเบญญาภา มณีคร

44 สถานอุทยานการศึกษารัชมังคลาภิเษก นางสาวปาลิตา จ้อยรุ่ง

45 สถาบันวิจัยและพัฒนา นางธัญนันท์ โชคธนาวิสิทธิ์

46 สถาบันวิจัยและพัฒนา นางสาวอารยา ทรัพย์ผาสุข

47 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวสุกัญญา ศรีทับทิม

48 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวปัญญาลักษณ์ กล่ินบุหงา

49 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางสาวอรวรรณ ยาใจ

50 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นางชนัดดา ศรีรุ้ง

51 ส านักการศึกษาต่อเนื่อง นางสาวปณิดา เด็นหลี

52 ส านักทะเบียนและวัดผล นางลักขณา ทัศนาธร

53 ส านักทะเบียนและวัดผล นางสาวธนิดา เจิมสุวรรณ

54 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นายภาคภูมิ ช่างเรียน

55 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นายอรรถนิต์ิ วรรธนกุล

56 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นายไตรวิช เนตรวิจิตรพันธ์

57 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวพิศเพียงใจ สุธา

58 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นายเทอดศักด์ิ วรรณโชติ

59 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสุธินันท์ ฮกชุน
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60 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางวาณี แม้นพิกุลแก้ว

61 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวชัญญมณ หอมระร่ืน

62 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล

63 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวสุวรรณี อู่ประเสริฐ

64 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวสารภี แย้มแสงทอง

65 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวพลอยปภัส โพธิก์ระจ่าง

66 ส านักเทคโนโลยีการศึกษา นางสาวสิริวดี ขันธ์สุวรรณ

67 ส านักบรรณสารสนเทศ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร

68 ส านักบรรณสารสนเทศ นางสาวรัตนาภรณ์ แดนนา

69 ส านักบรรณสารสนเทศ นางสาวเทพรัตน์ หาญวารี

70 ส านักบรรณสารสนเทศ นางสาวบุสบง วงค์แก้ว

71 ส านักบรรณสารสนเทศ นางสาวจ าเรียง จงเกาะกลาง

72 ส านักบริการการศึกษา นางปฏิมา พุทธน

73 ส านักบริการการศึกษา นางสาวธัญลักษณ์ นิธิเมธีโรจน์

74 ส านักบริการการศึกษา นางณัฏพร ท้วมเพิม่ทรัพย์

75 ส านักบริการการศึกษา นางสาวฐิตวันย์ อังกาบ

76 ส านักบริการการศึกษา นางเบญจภรณ์ รับผล

77 ส านักบริการการศึกษา นางสาวสุปราณี สะพัน

78 ส านักบัณฑิตศึกษา นางโสภาพรรณ คล้ายสมบัติ

79 ส านักบัณฑิตศึกษา นางสาวสุกัญญา ชูมะโนวัฒน์

80 ส านักบัณฑิตศึกษา นายจิรศักด์ิ ศรีชาญกิจ

81 ส านักบัณฑิตศึกษา นางสาวณัฐชริยาน์ สุขสาขา

82 ส านักบัณฑิตศึกษา นางโชติกาญจน์ คงจิตร

83 ส านักบัณฑิตศึกษา นางสาวอุมาพร แก้วนพรัตน์

84 ส านักบัณฑิตศึกษา นางเพ็ชรรัตน์ มากอารีย์

85 ส านักบัณฑิตศึกษา นางสาวดวงฤดี โพธิสุ่์น

86 ส านักบัณฑิตศึกษา นางนงนารถ เขียวสุวรรณ

87 ส านักพิมพ์ นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ

88 ส านักพิมพ์ นางอุฬารรัฐ ปานรสทิพย์

89 ส านักพิมพ์ นางกัลยรัตน์ คงวัฒนากุล

90 ส านักพิมพ์ นางสาวสุวรรณา แม้นศรี



4

ที่ หน่วยงาน  ชื่อ - สกุล

91 ส านักพิมพ์ นางสาวภูมิอนุช อินทรก าแหง

92 ส านักพิมพ์ นายปราณี เกษโพนทอง

93 ส านักพิมพ์ นางสาวมณีรัตน์ ยิ่งยวด

94 ส านักพิมพ์ นางวิภาดา อยู่ผ่อง

95 ส านักพิมพ์ นายก าจัด เดชเมืองปัก

96 ส านักพิมพ์ นางวลัยภรณ์ สุขส าราญ

97 ส านักพิมพ์ นางสาวเยาวเรศ ไมตรีสวัสด์ิ

98 ส านักพิมพ์ นายสร้างสรรค์ โสมสวย

99 ส านักพิมพ์ นางสาวทิพวรรณ คงเทียม

100 ส านักพิมพ์ นายจิรเดช คิดสุข

101 ส านักพิมพ์ นางสาววันเพ็ญ ชิงช่วง

102 ส านักพิมพ์ นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ

103 ส านักพิมพ์ นายกิตติวัฒน์ พิมลพรพัตร์

104 ส านักพิมพ์ นางอรชุรี เพ็ญสาดแสง

105 ส านักพิมพ์ นางพัชรา ศรีสุข

106 ส านักพิมพ์ นางณัฏฐา ชินทองจู

107 ส านักวิชาการ นางอารีรัตน์ ถือธรรม

108 ส านักวิชาการ นางสาวอรวรรณ์ อภิชัยเจริญรัตน์

109 ส านักวิชาการ นางสาวจรรยา พึง่สอน

110 ศวช.มสธ.จันทบุรี นางอนงค์นารถ ปานมณี

111 ศวช.มสธ.จันทบุรี นายมารุต ณ พัทลุง

112 ศวช.มสธ.ยะลา นางสาวกัญญ์ชิสา กานต์เนติพงศ์

113 ศวช.มสธ.อุดรธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจรศักด์ิ สิทธิ

114 ศวช.มสธ.อุดรธานี นางบรรณสรณ์ พลเทพ

115 ศวช.มสธ.อุดรธานี นายนันทวุฒิ อินทร์งาม

116 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพรรณ ธานี 

117 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางอรอุมา จิระธนิตกุล

118 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นายปองพล สายธนู

119 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางจิตราวดี ทองมงคล

120 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางฐิตาภรณ์  นามศิริ

121 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางสาวลลิตา ชมภูโกฐ
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122 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นายวรวิทย์ พิมพ์พวง

123 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นายสุวัจน์ชัย เจริญชัย

124 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางภาวณา ประมนต์

125 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางสาวณัฐสุรางค์ สาสุขจิต

126 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นายวัชรินท์ สาระค า

127 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางสาวกานดา วิถี

128 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นางวันดี  คอบแก้ว

129 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นายณรงศักด์ิ ซ่ือสัตย์

130 ศวช.มสธ.อุบลราชธานี นายสัญญา  เป็นมงคล

131 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินธร มณีรัตน์

132 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา สิงห์ค า

133 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุการ์ ทองค ารอด

134 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธีพร มูลศาสตร์

135 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อารี ชีวเกษมสุข

136 สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล

137 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ อาจารย์ ดร.ภาวินี อินทร์มณี

138 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ อาจารย์วราลี จ้อยมาก

139 สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ อาจารย์ ดร.วรรณารัตน์ ลีสุขสวัสด์ิ

140 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ าเนียร ราชแพทยาคม

141 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐศิษฐ์ ใจสอาด

142 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชัย วลีธรชีพสวัสด์ิ

143 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา บรรจงศิริ

144 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ นายวิศรุต บวงสรวง

145 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง


