


๑.  คณะครุศาสตร์

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท์

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังสุรีย์   พันธ์แก้ว

๓ รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ฉัตรวิโรจน์

๔ รองศาสตราจารย์พัทธนันท์  วงษ์วิชยุตม์

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์   บุมี

๖ ดร.สุภาพร  พงศ์ภิญโญโอภาส

๗ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุภาดี   ปณะราช

๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง  เชาวกีรติพงศ์

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสิษฐ์  พันธ์กล ่า

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลชลิตา  กมุทธภิไชย

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญล้อม   ด้วงวิเศษ

๑๒ ดร.ยุทธนา  พันธ์มี

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  พิมพ์ทอง

๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  เตชะ

๑๕ อาจารย์อรทัย  อนุรักษ์วัฒนะ

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรินญา   หวาจ้อย

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์   ทวีทรัพย์

๑๘ อาจารย์เฉลิม   ทองจอน

๑๙ ดร.วิวัฒน์  ทวีทรัพย์

๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพรรณ ขาวประทุม
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูวิทย์   กมุทธภิไชย

๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตติกาล โสภัคค์ศรีกุล

๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลเกีย  เขียวดี
๒๔ อาจารย์ธัชนิติ  วีระศิริวัฒน์

๒๕ อาจารย์ทวิโรฒ  ศรีแก้ว

๒๖ อาจารย์นิติพันธ์   บุตรฉุย

๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์   เปลี ยนแสง

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า



๑.  คณะครุศาสตร์

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๒๘ อาจารย์ปราณี   เลิศแก้ว

๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวัฒน์  วิสิฐศิริกุล

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ   ปานทโชติ

๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา  ศรีแก้ว

๓๒ อาจารย์สมหญิง  กัลป์เจริญศรี

๓๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤฑฒิพล  พฤฑฒิกุล

๓๔ รองศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล

๓๕ อาจารย์เบญจวรรณ  ชัยปลัด

๓๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรัฏฐ์  เพ็งแดง

๓๗ อาจารย์ชลธิชา  สว่างไตรภพ

๓๘ อาจารย์เทพกาญจนา  เทพแก้ว

๓๙ อาจารย์มนตรี  หลินภู

๔๐ อาจารย์ธิดารัตน์  พรหมมา

๔๑ อาจารย์จุฑาทิพย์  โอบอ้อม

๔๒ อาจารย์กษมา   สุรเดชา

๔๓ อาจารย์ธารณา  สุวรรณเจริญ

๔๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภรดา   สุขประเสริฐ

๔๕ อาจารย์รุ่งณภา  บุญย้ิม

๔๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา

๔๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑา  หมีไพรพฤกษ์

๔๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุนันท์  ขวัญแน่น

๔๙ อาจารย์เมธี  มธุรส

๕๐ อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด

๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจบ  ขวัญมั น
๕๒ อาจารย์นันท์นภัส  ชิตนุรัตน์

๕๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถิรวิท  ไพรมหานิยม

๕๔ รองศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม  ขุนทอง



๑.  คณะครุศาสตร์

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๕๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  กันตีมูล
๕๖ อาจารย์ศศิกัญชนา  บุญนาค
๕๗ อาจารย์โกมินทร์  บูญชู

๕๘ อาจารย์อัฐณีญา  สัจจะพัฒนกุล

๕๙ ดร.ศิริโสภา  แสนบุญเวช

๖๐ อาจารย์ชุติกานต์  เอี ยวเล็ก



๒.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โยธิน   ป้อมปราการ

๓ รองศาสตราจารย์จารย์สฤษณ์  พรมสายใจ

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพคุณ  ชูทัน

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา  พรหมภาสิต

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ  บัวเทศ

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์   เพชรพิมูล
๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนูญ  บูลย์ประมุข
๙ ดร.วีระพล   พลีสัตย์

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อานนท์  วงษ์มณี

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิรัตน์  ยอดด าเนิน

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนัน   หยวกวัด

๑๓ อาจารย์ปรีชาภรณ์  ขันบุรี

๑๔ อาจารย์นิวดี   คลังสีดา

๑๕ อาจารย์เสาวลักษณ์  ยอดวิญญูวงศ์

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคิณ  มณีโชติ
๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวุฒิ  บุตรดี
๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุกิตต์ พิบูลนฤดม
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์   ป่ินจุไร
๒๐ ดร.พัชรีรัต  หารไชย
๒๑ อาจารย์ธนกิจ  โคกทอง

๒๒ อาจารย์พบพร  เอ่ียมใส

๒๓ อาจารย์พจน์ธรรม  ณรงค์วิทย์

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  เขียววัน

๒๕ อาจารย์เอกสิทธ์ิ  เทียนมาศ

๒๖ ดร.สุรเชษฐ์  ตุ้มมี

๒๗ อาจารย์เศวต  สมนักพงษ์

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า



๒.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๒๘ อาจารย์พศวีร์  ศิริสราญลักษณ์

๒๙ อาจารย์ธนสิทธิ  นิตยะประภา

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพ  เก้ือทวีกุล

๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์  บุญศรี

๓๒ อาจารย์ธงเทพ  ชูสงฆ์

๓๓ อาจารย์บัณฑิต  ศรีสวัสด์ิ

๓๔ อาจารย์ธัชชัย  ช่อพฤกษา

๓๕ อาจารย์จตุรงค์  ธงชัย



๓.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  วงษ์บุญมาก

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชิน  รอดก าเหนิด

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี

๕ ดร.อัครพล  ชูเชิด

๖ ดร.อภิชาติ  บวบขม

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต

๙ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม

๑๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ

๑๑ รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธ์ุ

๑๒ อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ

๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี  ลาลิน
๑๕ ดร.กรรณิกา  อุสสาสาร
๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญญาบารมี   สว่างวงศ์

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม

๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักด์ิ  กิตติปาลวรรธก์
๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตรรกพร  สุขเกษม
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ
๒๑ อาจารย์ศุภฤทธ์ิ  ธาราทิพย์นรา
๒๒ อาจารย์พัจนภา   เพชรรัตน์
๒๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  สายจันดี
๒๔ อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ
๒๕ ดร.ณัฐพล  บ้านไร่
๒๖ อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ
๒๗ อาจารย์ชุตินธร   ฉิมสุข

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า



๓.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๒๘ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร
๒๙ อาจารย์มาลัยรัตน์ คณิตชยานันท์
๓๐ อาจารย์บัญชา วัฒนาทัศนีย์
๓๑ อาจารย์ประทับใจ ทัศนแจ่มสุข
๓๒ อาจารย์บุญญวัฒน์ ศรีวังราช
๓๓ อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้
๓๔ อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล

๓๕ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล

๓๖ อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง

๓๗ ดร.สุรศักด์ิ  บุญเทียน

๓๘ อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ

๓๙ อาจารย์สุทธีรา  ค าบุญเรือง

๔๐ อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง

๔๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาสพงษ์  รู้ท านอง

๔๒ อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ

๔๓ อาจารย์พิรฏา  ทองประเสริฐ

๔๔ อาจารย์พัตรา  ค าสีหา

๔๕ อาจารย์มุทิตา  นาคเมือง
๔๖ อาจารย์จิราพร  ภูวรัตนาวิวิธ
๔๗ อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ

๔๘ อาจารย์ภาวิณี ภูจริต

๔๙ อาจารย์ศรัณย์ จงรักษ์

๕๐ ดร.โชคธ ารงค์  จงจอหอ

๕๑ อาจารย์ธีริทธ์ิ  กันยารอง



๔.  คณะวิทยาการจัดการ

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

๑ รองศาสตราจารย์อิสรีย์  ด่อนคร้าม

๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถมรัตน์  เงินทอง

๓ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรา  บุดสีทา

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ตระกูล

๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราตรี  สิทธิพงษ์

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีวรรณ  บุญอนนท์

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาณิสรา  จรัสวิญญู

๘ รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์   ผลประเสริฐ

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศรี  จันทร์อินทร์

๑๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐรดา  วงษ์นายะ

๑๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พธูร าไพ  ประภัสสร

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรวณัช  ด่อนคร้าม

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ผกา   วงศ์กองแก้ว
๑๔ อาจารย์จิระ  ประสพธรรม
๑๕ ดร.วรรณพรรณ  รักษ์ชน

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร  โสมค าภา

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุธิดา   เพชรพิมูล
๑๘ อาจารย์สุภาภรณ์  หม่ันหา

๑๙ อาจารย์ประพล  จิตคติ
๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์  เจริญสุวรรณ
๒๑ อาจารย์พัตราภรณ์  อารีเอ้ือ

๒๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  กึกก้อง

๒๓ อาจารย์ธัญรดี  บุญปัน
๒๔ ดร.พิมพ์นารา   บรรจง

๒๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี

๒๖ ดร.พลอยพรรณ  สอนสุวิทย์

๒๗ อาจารย์ชลธิชา  แสงงาม

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า



๔.  คณะวิทยาการจัดการ

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๒๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรพันธ์   หวาจ้อย

๒๙ อาจารย์มนตรี  ใจแน่น

๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมกาญดา  จันดาหัวดง

๓๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลอยณัชชา  เดชะเศรษฐ์ศิริ

๓๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญานันท์  ศิริกิจเสถียร

๓๓ ดร.คุณัญญา เบญจวรรณ

๓๔ อาจารย์อนันธิตรา   ดอนบันเทา

๓๕ อาจารย์ยุชิตา  กันหาม่ิง

๓๖ อาจารย์วิษณุเดช  นันไชยแก้ว

๓๗ อาจารย์ฉัตรชัย  อินทรประพันธ์

๓๘ อาจารย์ธนธรณ์  แจ้งโม้
๓๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐา   ศรีภิรมย์

๔๐ ดร.ประภัสสร  กลีบประทุม

๔๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางค์  รามบุตร
๔๒ ดร.เอกวินิต  พรหมรักษา



๕.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง

๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ปัญญา

๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิระ  เล่ียมแก้ว

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณยกฤต   รัตนพันธ์ุ

๕ รองศาสตราจารย์วชิระ  สิงห์คง

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา  ชะอุ่มผล

๗ อาจารย์เสถียร  ทีทา

๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนา

๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรหมเมศ  วีระพันธ์

๑๐ อาจารย์ยุติธรรม   ปรมะ

๑๑ ดร.นุจรินทร์   ปทุมพงษ์

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิลป์ณรงค์   ฉวีพัฒน์

๑๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา  ตันติสันติสม

๑๔ รองศาสตราจารย์มัณฑนา  จริยรัตน์ไพศาล

๑๕ รองศาสตราจารย์อุมาพร   ฉัตรวิโรจน์

๑๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์   เอกอุฬาร

๑๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจิตร   ฤทธิธรรม

๑๘ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาดา  กล่ินจันทร์

๑๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาเกล้า  ภูมิใหญ่

๒๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แดนชัย  เคร่ืองเงิน

๒๑ ดร.ธนากร  วงษศา

๒๒ อาจารย์อธิรดา   บุญเดช
๒๓ ดร.นิภัชราพร  สภาพพร
๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์   เพชรไทย

๒๕ อาจารย์กีรศักด์ิ   พะยะ
๒๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสุนธรา  รตโนภาส

๒๗ อาจารย์ราตรี  โพธ์ิระวัช

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า



๕.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๒๘ อาจารย์นพรัตน์  ไชยวิโน

๒๙ ดร.พิมประไพ  ขาวข า
๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์   สวนมะลิ
๓๑ ดร.อภิชญา  พัดพิน
๓๒ อาจารย์นงลักษณ์   จันทร์พิชัย
๓๓ อาจารย์ณัฐพงศ์  ดิษฐเจริญ

๓๔ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุตต์ิ  พิพรรธนจินดา

๓๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา   ม่วงการ

๓๖ อาจารย์จินดาพร  อ่อนเกตุ

๓๗ อาจารย์วันวิสา  พวงมาลัย

๓๘ อาจารย์สุวิชญา   บัวชาติ

๓๙ ดร.เอนก   หาลี

๔๐ อาจารย์ภูมินทร์  ตันอุตม์

๔๑ ดร.อัฉรา  ใจดี

๔๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ  เสือนุ่ม

๔๓ ดร.บรรจงศักด์ิ  ฟักสมบูรณ์

๔๔ ดร.ปฐมพงษ์  เท่ียงเพชร



๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศิลป์   กันธา
๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  ตาเสนา
๓ ดร.เอกรัฐ   ปัญญาเทพ
๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยรัตน์  ขันแก้ว
๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  เพ็งวัน
๖ ดร.ศุภามาส  ผกากาศ

๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรษพร   เครือวงษ์
๘ อาจารย์สุกัญญา  ธรรมธีระศิษฏ์
๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสนันท์   ศิริรัตนะ

๑๐ ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว
๑๑ อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวภู่
๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันต์  นาควังไทร
๑๓ อาจารย์ปุณณดา ทรงอิทธิสุข
๑๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มัลลิกา   ทองเอม
๑๕ อาจารย์ราววาด  ย้ิมสวัสด์ิ
๑๖ อาจารย์ณัฐภาณี  บัวดี
๑๗ อาจารย์ธนวิทย์  ฟองสมุทร์
๑๘ อาจารย์ภัคพล  ร่ืนกล่ิน
๑๙ อาจารย์พัชรมณฑ์  อ่อนเชด
๒๐ อาจารย์นิพิฐพนธ์  ฤาชา
๒๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์  ธรรมธีรศิษฎ์
๒๒ อาจารย์น้้าฝน  สะละโกสา
๒๓ อาจารย์สามารถ   ยืนยงพานิช

๒๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติเดช  จินดาภัทร์
๒๕ อาจารย์ทิพย์หทัย  ทองธรรมชาติ
๒๖ อาจารย์สุธิดา  ทับทิมศรี 
๒๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า



๖.  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด

ท่ี ช่ือ - สกุล หมายเหตุ

รายช่ือผู้มีสิทธิเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากคณาจารย์ประจ า

๒๘ อาจารย์สันติ  คู่กระสังข์
๒๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา  จรูญศรีโชติก้าจร
๓๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงลักษณ์  จ๋ิวจู
๓๑ อาจารย์วิชานนท์  ผ่องจิตต์
๓๒ อาจารย์ธนัชพร  หาได้
๓๓ อาจารย์กันต์กนิษฐ์  จูรัตน์
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