
ล ำดับ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด
1 นำยเกียรติศักด์ิ มำบุญธรรม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
2 นำงสำวขวัญสิริ เน่ืองมหำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
3 นำงสำวจินตหรำ แสงทะรำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
4 นำงชุติมันต์ จ่ันเพ้ิง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
5 นำงสำวณภัทร พรจ ำศิล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
6 นำงนุชนำรถ เจ็กมำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
7 นำงบุญญำดำ มำยะกำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
8 นำยบุณยสิทธ์ิ สำยประเสริฐ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
9 นำงพวงพิศ อุดมนพวงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
10 นำงสำวพัชรีภรณ์ บุญทักษ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
11 นำยวัชระ เพ็งบุญ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
12 นำยไสว แก้วดวงศรี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
13 นำงอรุณี อุทธำรนิช เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
14 นำงสำวอัจฉรำ หล้ำบ้ำนโพน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกลำง
15 นำยสรเดช บ ำรุง นิติกร กองกลำง
16 นำยวัชรัตน์ เพียงแก้ว ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองกลำง
17 นำยมนตรี ชำญไชย พนักงำนขับรถยนต์ กองกลำง
18 นำงพจนีย์ ศรีเปำรยะ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
19 นำยเมธำ วงศ์ค ำตำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
20 นำงสำวฐำปนี ศรีสำรคำม นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
21 นำงสำวฐิติพร พลสุภำพ นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
22 นำงทัศนีย์วรรณ บุญลี นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
23 นำยนิติสิทธ์ิ โคตุโร นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
24 นำงสำวศิริกำญจน์ ค ำชนะ นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
25 นำยสุรชัย ศรีสมนำง นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
26 นำงสำวอนุชิฎำ วิชัย นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
27 นำงสำวอัญชลี หรรษำ นิติกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
28 นำงสำวกนกวรรณ เชำว์น้อย บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
29 นำยเจริญ แสงห้ำว บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
30 นำงสำวณิชำ เลิศวรกุลกิต์ิ บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
31 นำยทัศนัย ผดุงสมัย บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
32 นำงบุญนิตำ อรุณวรรธนะ บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
33 นำยปฏิพัฒน์ อุดรไสว บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี

บัญชีรายช่ือผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์
ประจ ามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.อ.ม.) กลุ่มท่ี 3 กลุ่มพนักงานปฏิบัติการประจ าเต็มเวลา
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34 นำยประภัสร์ รัตนพร บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
35 นำงสำวปวีณำ รินไธสง บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
36 นำงสำวศิริพร แสงไกร บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำท่ี
37 นำงสำวณัฐกฤตำ ด ำรงชำติ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกิจกำรนิสิต
38 นำงสำวพัชรำกร ภูมิพฤกษ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกิจกำรนิสิต
39 นำยมนตรี เทมียโก เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกิจกำรนิสิต
40 นำงสำวมนัสนันท์ ค ำพิชิต เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองกิจกำรนิสิต
41 นำงสำวปำลิดำ แสนวำ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนิสิต
42 นำงสำวอนงค์ภำณุช ปะนะทังถิรวิทย์ นักแนะแนวกำรศึกษำและอำชีพ กองกิจกำรนิสิต
43 นำงสำวอินทิรำ ผดุงสิทธิกุล นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองกิจกำรนิสิต
44 นำงสำวจันทร์เพ็ญ จันทะพิมพ์ นักวิชำกำรพัสดุ กองกิจกำรนิสิต
45 นำยพจนรัตน์ รัตนบุรมย์ นักวิชำกำรพัสดุ กองกิจกำรนิสิต
46 นำงจันเพ็ญ ลิมป์สุรพงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
47 นำยจิรัฎฐ์ อภิวิชญ์ทีปกร นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
48 นำยจิรำยุ จิตต์น้อม นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
49 นำยณัฐภูมินทร์ ภูครองผำ นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
50 นำงสำวบุญชู อันบุรี นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
51 นำยปรเมศวร์ อรรคฮำตสี นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
52 นำงสำวพรวิจิตร ศรีช่ืน นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
53 นำยฤทธินนท์ นำมศักด์ิ นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
54 นำงสำวลักขณำ ศิริเรียง นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
55 นำยวรชัย จันทพิมพ์ นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
56 นำยสุริยะ สอนสุระ นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
57 นำยจรัญ วิชำคุณ นิติกร กองกิจกำรนิสิต
58 นำงสำวเกศรำ วังหน้ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองคลังและพัสดุ
59 นำยจะเด็ด ศิริงำม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองคลังและพัสดุ
60 นำงนิรดำ ทวะชำรี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองคลังและพัสดุ
61 นำงสำวศุภวรรณ ภิเศก เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองคลังและพัสดุ
62 นำยวิษณุ คงศรี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองคลังและพัสดุ
63 นำงกมลณัฏฐ์ ลำดบัตร นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
64 นำงกัณทิมำ ศรีเสนพิลำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
65 นำงจรัณธร สำยกระสุน นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
66 นำงจริยำพร กองแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
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67 นำงจิรำภรณ์ อุตมะ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
68 นำงสำวจุฑำมำศ จันทร์เปล่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
69 นำงสำวจุฑำลักษณ์ สำโรจน์ รักจรรยำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
70 นำงจุติรัช ภูครองเพชร นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
71 นำยชัยวัฒน์ เพชรสังหำร นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
72 นำงสำวนัฐณิชำ ค ำตำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
73 นำงมนันยำ ผ่ำนศรีมหำมำศ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
74 นำงรพีพร เอ็นคะวัน นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
75 นำงสำววำริณี แสนทวีสุข นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
76 นำงสำววิลำลักษณ์ แพงจันทร์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
77 นำงศิริวรรณ พลแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
78 นำงสำวศิวพร นำโสก นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
79 นำงสมจิตต์ บรรเทำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
80 นำงสมพร จันหำญ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
81 นำงสำวสุนันทำ เอ้ือศิริตระกูล นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
82 นำงสุวนิตย์ เล่ืองลือ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองคลังและพัสดุ
83 นำยบุญฤทธ์ิ บุญหลักค ำ นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
84 นำงสำวเพ็ญประภำ แพงเวียงจันทร์ นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
85 นำงสำวรัชนี ศรีไชย นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
86 นำงสำวริลิน ศรีเกรียง นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
87 นำงสำววัชรียำ สุขศีล นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
88 นำงสำวศิรินทิพย์ อ้วนศรีเมือง นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
89 นำงสุพำภรณ์ ภูสำหัส นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
90 นำงสำวเสำวนีย์ กมลภพ นักวิชำกำรพัสดุ กองคลังและพัสดุ
91 นำงชุติมำ โหรำกุล นักวิชำกำรโภชนำกำร กองคลังและพัสดุ
92 นำงอังคณำ พลหำญ นักวิชำกำรโภชนำกำร กองคลังและพัสดุ
93 นำงสำวพุทธัชชำ แก้วปัญญำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองคลังและพัสดุ
94 นำงนัยนำ ดรชัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองทะเบียนและประมวลผล
95 นำงศุภลักษณ์ ศักด์ิค ำดวง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองทะเบียนและประมวลผล
96 นำยวรพจน์ วัตถุสินธ์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล
97 นำยอภิชัย ชำญศิริรัตนำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล
98 นำงกนกวรรณ เวียงสงค์ นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
99 นำงกัญยำลักษ์ บุญชำลี นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
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100 นำยทศพล เจริญผล นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
101 นำงสำวพรพิรุณ ขวัญแก้ว นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
102 นำงโรชินี ทุ่นทอง นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
103 นำงวลัญชพร ฆำรไสว นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
104 นำยศุภเกียรติ ค ำเจริญ นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
105 นำยสวัสด์ิ วิชระโภชน์ นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
106 นำงสังวำล ศิริ นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
107 นำงสำวสุภำภรณ์ พิมพะนิตย์ นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
108 ว่ำท่ีร้อยตรีอภิรดี อินตะนัย นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
109 นำยอมต ชุมพล นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
110 นำงอังคณำ รำญมีชัย นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
111 นำงสำวอังคณำ ศรีมุลตรี นักวิชำกำรศึกษำ กองทะเบียนและประมวลผล
112 นำงสำวจุฑำรัตน์ ทันพรม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองบริกำรกำรศึกษำ
113 นำยมำนิตย์ สำรค ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองบริกำรกำรศึกษำ
114 นำยอนันต์ ปินะเต นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองบริกำรกำรศึกษำ
115 นำงสำวกรวิกำ เทียมวงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
116 นำงสำวขวัญธิดำ ไชยศิลำ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
117 นำงสำวจิรภำ สีหนำท นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
118 นำงชิดชนก งำมสุทธิ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
119 นำงสำวดนิตำ พงษ์ศิริ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
120 นำงสำวนภำลัย สุ่มมำตย์ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
121 นำงสำวบุษบำ เสนำ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
122 นำงพวงพร งำมสุทธิ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
123 นำยภำณุวัฒน์ สว่ำงแสง นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
124 นำงสำวอำภัสรำ วุฒิพันธ์ุ นักวิชำกำรศึกษำ กองบริกำรกำรศึกษำ
125 นำงนำถลดำ ศิริส ำรำญ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
126 นำงมณีรัตน์ โชคแสน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
127 นำงสำวสุพันธ์ณี ศรเสนำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
128 นำยชำญชัย ธรรมสำร ช่ำงเทคนิค กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
129 นำงสำวณัฐธิดำ เพ็ชรใต้ นักประชำสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
130 นำงสำวบุณฑริกำ ภูผำหลวง นักประชำสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
131 นำยแสนศักด์ิ ขันทอง นักประชำสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
132 นำยอภิรำม ทำมแก้ว นักประชำสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
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133 นำยวีรชำ บุตรมำตย์ นักวิชำกำรช่ำงศิลป์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
134 นำยกิตติคุณ ป่ินสุวรรณ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
135 นำยไตรภพ น้อยวิมล นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
136 นำยธำนินทร์ หงษำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
137 นำยพงศธร ทิพย์โกมล นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
138 นำยระวุฒิ ภำมนตรี นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
139 นำงสินีนำฎ พร่ังพร้อมกุล นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
140 นำยแสงเทียน วงษำเวียง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
141 นำงสำวจีรนันท์ สุทธิจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
142 นำงพักตร์พิไล น้อยวิมล นักวิเทศสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
143 นำงสำวศิเรมอร ประทุมทิพย์ นักวิเทศสัมพันธ์ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
144 นำยสุวัฒน์ วิมลชัยฤกษ์ ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
145 นำงสำวอังศนำ ทวยภำ ผู้ปฏิบัติงำนโสตทัศนศึกษำ กองประชำสัมพันธ์และกิจกำรต่ำงประเทศ
146 นำยคมรัตน์ หลูปรีชำเศรษฐ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองแผนงำน
147 นำงสำวแจ่มจันทร์ จันทร์ศรี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองแผนงำน
148 นำงสำวกัญญมน แก้วมงคล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
149 นำงกำนต์พิชชำ สำยสิงห์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
150 นำยไกรษร อุทัยแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
151 นำงแจ่มจันทร์ หลูปรีชำเศรษฐ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
152 นำงสำวญำณทัสน์ อันทะรำศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
153 นำยณัฐวุฒิ สุทธิพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
154 นำยนพวิทย์ ศรีเวียงธนำธิป นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
155 นำงพิมพ์พร พรรณศรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
156 นำงสำวรัตติยำ สัจจภิรมย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
157 นำงวำสนำ อุทัยแสง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
158 นำงสำรดำ พันธ์ุเสนำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
159 นำงสำวสิริมำ ศรีสุภำพ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
160 นำงอิศรำภรณ์ ศรีเวียงธนำธิป นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
161 นำยสุชำติ กัญญำประสิทธ์ิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองแผนงำน
162 นำยอัครรินทร์ บุปผำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ กองแผนงำน
163 นำงนริศรำ ปัจฉิม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
164 นำยภำนุวรรณ จันหำญ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
165 นำงสำวเมษำ ค ำโคกสี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
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166 นำงสำวสุมินทร์ญำมำศ ทิพย์วงศำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
167 นำงสำวจิรำภำ บุติมำลย์ นักวิจัย กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
168 นำงจิรำรัตน์ ภูสีฤทธ์ิ นักวิชำกำรศึกษำ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
169 นำงสำวปรมำภรณ์ บุตรมำรศรี นักวิชำกำรศึกษำ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
170 นำงสำววรำภรณ์ ตำลแจ่ม นักวิชำกำรศึกษำ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
171 นำงวัชญำ อ่อนนำงใย นักวิชำกำรศึกษำ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
172 นำยวุฒิกร กะตะสีลำ นักวิชำกำรศึกษำ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
173 นำงสำวอนัญพร พรหมเมตตำ นักวิชำกำรศึกษำ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
174 นำยนพพงษ์ ศรีอำจ นักวิชำกำรสัตวบำล กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
175 นำยธีระพันธ์ จ ำเริญพัฒน์ นักวิทยำศำสตร์ กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
176 นำยสุวัฒน์ พรมมำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองส่งเสริมกำรวิจัยและบริกำรวิชำกำร
177 นำงชุติมำ บุญสิทธ์ิ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
178 นำงสำวดวงกมล ดวงประทุม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
179 นำงสำวดำรุณี ศรีธรรมำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
180 นำงนุจิรำ ชมภูหลง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
181 นำยประเสริฐ ชุ่มอภัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
182 นำงสำวเพ็ญศิริ มำพงษ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
183 นำงมยุรี ชำวดอน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
184 นำงสำววรลักษณ์ ศรีบรรณสำร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
185 นำยวิญญู สอนบุญชู เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
186 นำงสวนีย์ แท่นทอง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป กองอำคำรสถำนท่ี
187 นำยกนกพล จันทร์สวยดี ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
188 นำยชัชวำลย์ แสนพินิจ ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
189 นำยธวัชชัย ศรียศ ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
190 นำยสมศักด์ิ โฉมสุภำพ ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
191 นำยส ำเนียง โคตบรรเทำ ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
192 นำยสุขสันต์ พิทำ ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
193 นำยสุวรรณ์ ศรีทองบูรณ์ ช่ำงเทคนิค กองอำคำรสถำนท่ี
194 นำยสมเกียรติ สรรพทรัพย์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน กองอำคำรสถำนท่ี
195 นำยนิกร นำชัยเพ่ิม นักวิชำกำรเกษตร กองอำคำรสถำนท่ี
196 ว่ำท่ีร้อยตรียศนนท์ ศรีวิจำรย์ นักวิชำกำรเกษตร กองอำคำรสถำนท่ี
197 นำงสำวภำนุจิตร์ แก้วแสนเมือง นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองอำคำรสถำนท่ี
198 นำงสำวลัดดำวัลย์ พรสอน นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองอำคำรสถำนท่ี
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199 นำงสำวสิรินทิพย์ พันธ์มัฆวำฬ นักวิชำกำรเงินและบัญชี กองอำคำรสถำนท่ี
200 นำงสำวฐิติมำ จันทวฤทธ์ิ นักวิชำกำรพัสดุ กองอำคำรสถำนท่ี
201 นำงสำวศรัณย์ภัทร์ ชิณสงครำม นักวิชำกำรพัสดุ กองอำคำรสถำนท่ี
202 นำยจิรศักด์ิ วงพรมบุตร นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองอำคำรสถำนท่ี
203 นำยวิญญู ศำลำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองอำคำรสถำนท่ี
204 นำงสำวศิริลักษณ์ ไชยสงเมือง นักวิทยำศำสตร์ กองอำคำรสถำนท่ี
205 นำงจิตติมำ ทิวำพัฒน์ บุคลำกร กองอำคำรสถำนท่ี
206 นำงสำววรินทร มุทุกันต์ บุคลำกร กองอำคำรสถำนท่ี
207 นำยรุ่งศักด์ิ อินทะโภคำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองอำคำรสถำนท่ี
208 นำยวิเชียร ศรีพะนำมน้อย ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองอำคำรสถำนท่ี
209 นำยสมบูล รัชโพธ์ิ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองอำคำรสถำนท่ี
210 นำยสุพัฒน์ รัตนมำลำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองอำคำรสถำนท่ี
211 นำยธวัชชัย พลศรี วิศวกร กองอำคำรสถำนท่ี
212 นำงสำวพวงเพชร วงษำหำญ วิศวกร กองอำคำรสถำนท่ี
213 นำงจำรุณีย์ รัตน์พร วิศวกรไฟฟ้ำ กองอำคำรสถำนท่ี
214 นำยพิเชฐ บุญหล้ำ สถำปนิก กองอำคำรสถำนท่ี
215 นำยชินณกฤช พลศิริ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
216 นำงสำวพัชรพร หวำนขม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
217 นำยอำนนท์ ชำวะหำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
218 นำงสำวพัชนีย์ บุญใบ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
219 นำงสำวสุวิชำกร วุฒิพันธ์ุ นักวิชำกำรพัสดุ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
220 นำงสำวจิดำภำ วรจินดำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
221 นำงสำวบุษบำ บุตรดำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
222 นำยปรมินทร์ บุญเนตร นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
223 นำงสำวปิยะวรรณ จันทมำน นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
224 นำยปริญญำ ศิริมนตรี นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
225 นำงสำวนันท์นภัสร์ พุ่มพฤกษี บุคลำกร คณะกำรท่องเท่ียวและกำรโรงแรม
226 นำงสำวจันทร์สุดำ อรรถโยโค เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
227 นำยทรงภพ จันทร์ลอย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
228 นำงสำวทิพย์ธิดำ ศรีคุ้มเก่ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
229 นำยธวัชชัย รัชสมบัติ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
230 นำยพิษณุ คุณช่ืน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
231 นำยภูมิพัฒน์ จันทร์ลอย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
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232 นำงสำวพิชำวีร์ ตรีนิธิโรจน์ นักประชำสัมพันธ์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
233 นำงสำววัลภ์วดี มณีโชติ นักประชำสัมพันธ์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
234 นำงสำวอัณณ์ภิศำ รำร่องค ำ นักประชำสัมพันธ์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
235 นำงสำวจิรำลักษณ์ ครุฑจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
236 นำงนันทกำนต์ ไชยเยศ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
237 นำยทองสน พลมีศักด์ิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
238 นำยธีรศักด์ิ พำโคกทม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
239 นำยปริญญำ จันทรภำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
240 นำยสมพร วงษ์จ ำปำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
241 นำงสำวฐำปณี แสงค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
242 นำงสำวตุ๊กตำ บุรีรัม นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
243 นำงนริศรำ แดงเทโพธ์ิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
244 สิบเอกหญิงนฤมล พันธุชำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
245 นำงรุ่งรัศมี รัชสมบัติ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
246 นำยเฉลิมชัย อุทกำร นักวิชำกำรพัสดุ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
247 นำงสำวปวริศำ แสงค ำ นักวิชำกำรพัสดุ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
248 นำงสำวภัทรภร วัฒนธรรม นักวิชำกำรพัสดุ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
249 นำงสำวมลฤดี อินทะพุฒ นักวิชำกำรพัสดุ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
250 นำงกิรินดำ ไชยศรีสุทธ์ิ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
251 นำยเฉลิมพล ชนะมินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
252 นำงชลธิชำ อินอุ่นโชติ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
253 นำงสำวณัฐธกำนต์ จันดำโชติ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
254 นำงสำวณิชำพร ฤทธิบูรณ์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
255 นำยนพกร มูลศิลป์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
256 นำงประภัสสร จรัสอรุณฉำย นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
257 นำยพรทองพูน มิอำมำตร นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
258 นำยพรพิชิต โพธ์ิศรี นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
259 นำยสุทัศน์ คมข ำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
260 นำงแสนสุข ภำสอน นักวิชำกำรศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
261 นำยจิตรณรงค์ นำใจคง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
262 นำยปิยะสันต์ บุญพระ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
263 นำยรักชำติ แดงเทโพธ์ิ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
264 นำยล ำไพร ทองบ่อ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
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265 นำยวัฒนำ รัตน์รองใต้ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
266 นำงกัญญำรัตน์ พัฒนประสิทธ์ิชัย บุคลำกร คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
267 นำงสำวบุศรินทร์ พรหมมินทร์ บุคลำกร คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
268 นำงมนัสนันท์ ช่อประพันธ์ บุคลำกร คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
269 นำงสำวดำรำพร ไชยสีทำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเทคโนโลยี
270 นำงสุนทรี โทฮำด เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเทคโนโลยี
271 นำงสำวสุพรรษำ ศิริจันทพันธ์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะเทคโนโลยี
272 นำยศักดำ แก้วสิทธ์ิ นักวิชำกำรเกษตร คณะเทคโนโลยี
273 นำงสำววันวิสำข์ สืบส ำรำญ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี
274 นำงสำวสุภำนี ชินพร นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยี
275 นำยสันต์ ปัจฉิม นักวิชำกำรพัสดุ คณะเทคโนโลยี
276 นำงสำวนฤมล โพธ์ิมินทร์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะเทคโนโลยี
277 นำงสำวจิรำภรณ์ กระแสเทพ นักวิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยี
278 นำงสำวดุจชีวัน ค ำภำพงษำ นักวิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยี
279 นำงสำวพะงำ ยืนยำว นักวิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยี
280 นำงศิริพรรณ พลเสน นักวิทยำศำสตร์ คณะเทคโนโลยี
281 นำยประธำน ทูลธรรม พนักงำนขับรถยนต์ คณะเทคโนโลยี
282 นำยอภัย สีหำนำรถ พนักงำนขับรถยนต์ คณะเทคโนโลยี
283 นำงสำวจุฑำรัตน์ มำลัยพวง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะนิติศำสตร์
284 นำงอำทิตยำ โคตุโร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะนิติศำสตร์
285 นำงสำวรจนำ จันทร์เปล่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะนิติศำสตร์
286 นำงวงค์ผกำ นรินยำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะนิติศำสตร์
287 นำงสำวกัญณภัทร สอสมิง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะพยำบำลศำสตร์
288 นำงพิมลพรรณ ภูขมัง นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะพยำบำลศำสตร์
289 นำงพรสวรรค์ เทียมกลำง นักวิชำกำรพัสดุ คณะพยำบำลศำสตร์
290 นำงสุรินดำ เสนพงค์ นักวิชำกำรพัสดุ คณะพยำบำลศำสตร์
291 นำงพรทิพย์ เวียงสมุทร นักวิชำกำรศึกษำ คณะพยำบำลศำสตร์
292 นำยขวัญเมือง แวงเลิศ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
293 นำงจีรำภรณ์ เรียงอิศรำง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
294 นำยณัฐกฤต วิชำไชย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
295 นำยทินกร วิรุณพัฒน์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
296 นำงสำวนรีรัตน์ สุเมผำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
297 นำงนุชจรีย์ บัวขำว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
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298 นำงสำวบุญฑริกำ หวำนอำรมณ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
299 นำงปิยนำถ อันทะนัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
300 นำงสำววิไลวรรณ หลวงจิตต์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะแพทยศำสตร์
301 นำยสัญญำ สุทธิประภำ ช่ำงเทคนิค คณะแพทยศำสตร์
302 นำยพิชัย งำมวิริยะพงศ์ ทันตแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
303 นำงสำวศิริพร จูวัฒนส ำรำญ ทันตแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
304 นำงสำวชุติมน ก้งซ่ำ นักกำยภำพบ ำบัด คณะแพทยศำสตร์
305 นำงสำววัลภำ ไตรทิพย์ นักกำยภำพบ ำบัด คณะแพทยศำสตร์
306 นำงสำวธำณัฐดำ สิริโสนแก้ว นักจิตวิทยำ คณะแพทยศำสตร์
307 นำงสำวคุณำกร ไตยมณี นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
308 นำยณภัทร แสนจักร นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
309 นำงเบญจพร แก้วค ำใต้ นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
310 นำงสำวเบญจมำศ อรุณพำส นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
311 นำงสำวปภำภัสสร์ เพ่งพิศ นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
312 นำงสำวมยุรำ ยอดมีสี นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
313 นำงสำวสิรฉัตร วรวัฒนธรรม นักเทคนิคกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
314 นำยเชำวกฤต ศรีช่ืน นักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
315 นำงสำวเปรมสุดำ จันทพิมพ์ นักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
316 นำยวิชิต มะปะเข นักปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
317 นำงสำวปิยวรรณ สุวรรณเกษม นักประชำสัมพันธ์ คณะแพทยศำสตร์
318 นำยชำติชำย พลศิลำ นักรังสีกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
319 นำงสำวณัฐธิดำ ดรปัดสำ นักรังสีกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
320 นำงสำวนุชิดำ ไสยำศรี นักรังสีกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
321 นำยวรวิทย์ แสนผำลำ นักรังสีกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
322 นำงสำวจิระกรณ์ พูนน้อย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์
323 นำงสำวอุรำภรณ์ ยำตรำ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะแพทยศำสตร์
324 นำยจักรพันธ์ แสงใส นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศำสตร์
325 นำยสมพงษ์ แต้มสี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศำสตร์
326 นำงสำวกัญญำพร อังคะแสน นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะแพทยศำสตร์
327 นำงสำวดวงใจ เผ่ำเวียงค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะแพทยศำสตร์
328 นำงนวลจันทร์ ศรีสำรคำม นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะแพทยศำสตร์
329 นำงสำวสุกัญญำ ครุฑไชยันต์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะแพทยศำสตร์
330 ดำบต ำรวจชำตรี ไตรยขันธ์ นักวิชำกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์
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331 นำงสำวประทุมพร อนันตวุฒิ นักวิชำกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์
332 นำงพรรัชดำ ค ำแสนโคตร นักวิชำกำรพัสดุ คณะแพทยศำสตร์
333 นำงอมรำวดี สีลี นักวิชำกำรโภชนำกำร คณะแพทยศำสตร์
334 นำงสำวพรพิมล สิมลำ นักวิชำกำรเวชสถิติ คณะแพทยศำสตร์
335 นำยกฤตยชญ์ ไชยค ำภำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
336 นำงสำวดำริกำร์ บุญไสย์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
337 นำงปริยำกร ปุรำถำนัง นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
338 นำงสำวปิยกำญจน์ ภำรแผ้ว นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
339 นำงสำววรรณิภำ ถ่ินมุกดำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
340 นำยวัชระ รู้ยืนยงค์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
341 นำงสำวสุธำรัตน์ พินธะ นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
342 นำงสำวอำทิตยำ รัตนโรจนำกุล นักวิชำกำรศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
343 นำงสำวมะปรำงค์ ทองจันทร์ นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะแพทยศำสตร์
344 นำงสำยฝน ป้องชำลี นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะแพทยศำสตร์
345 นำงสำวสุภำวดี วรรณภักด์ิ นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะแพทยศำสตร์
346 นำงสำวดวงจันทร์ นำควัน นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะแพทยศำสตร์
347 นำงสำวจิรำภรณ์ โสดำจันทร์ นักวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
348 นำงสำวสุจิตรำ ยำหอม นักวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
349 นำงสำวอำคีรำ ศรีคุณ นักวิทยำศำสตร์ คณะแพทยศำสตร์
350 นำยพีรวัส ภำรำ นักวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์
351 นำงสำวกรประภำ ไตรยะวิภำค นักเวชศำสตร์กำรส่ือควำมหมำย คณะแพทยศำสตร์
352 นำยสุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดำ นักอำชีวอนำมัย คณะแพทยศำสตร์
353 นำงสำวจุฬำลักษณ์ พลศรี นิติกร คณะแพทยศำสตร์
354 นำงสำวมะลิ นำรินนท์ บุคลำกร คณะแพทยศำสตร์
355 นำงสำวชนำภำ ศรีธรรม ผู้ช่วยพยำบำล คณะแพทยศำสตร์
356 นำงสำวฐิติมำ โยเหลำ ผู้ปฏิบัติงำนทันตกรรม คณะแพทยศำสตร์
357 นำยณรงค์สิทธ์ิ วรรณภักดี ผู้ปฏิบัติงำนทันตกรรม คณะแพทยศำสตร์
358 นำงสำวเพ็ญโสภำ หนองขุ่นสำร ผู้ปฏิบัติงำนทันตกรรม คณะแพทยศำสตร์
359 นำยยุทธนำ อ่อนศิลำ ผู้ปฏิบัติงำนทันตกรรม คณะแพทยศำสตร์
360 นำยศักด์ิดำวัฒน์ อุปมัย ผู้ปฏิบัติงำนทันตกรรม คณะแพทยศำสตร์
361 นำยนิกร กิจกำรธรรม ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะแพทยศำสตร์
362 นำงสำวพรทิพำ นำคประสำธน์ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะแพทยศำสตร์
363 นำยณรงค์ วงษ์ทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงำนรังสีเทคนิค คณะแพทยศำสตร์
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364 นำงสำวกมลชนก พุดสี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
365 นำงกำญจนำ วะทำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
366 นำงเกษมณี ประมูลจักโก พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
367 นำงสำวจตุพร ทับสีแก้ว พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
368 นำงสำวจันทร์เพ็ญ ต้วมศรี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
369 นำงสำวจิรวรรณ ปำปะเข พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
370 นำงสำวจิรำพร มูลสูตร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
371 นำงสำวจีระนันท์ กรมจรรยำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
372 นำงสำวชฎำพร ช ำนำญไพร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
373 นำงสำวช่อชมพู่ พูนสูงเนิน พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
374 นำงสำวชุติมำ สินประดิษฐ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
375 นำงชุติมำ สืบสุนทร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
376 นำงสำวฌำยินี โยธะกำรี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
377 นำงสำวญำณิศำ ประทุม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
378 นำงฐิติมำ ประทุมทอง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
379 นำงณฐมน ยศค ำลือ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
380 นำงสำวณัฐยำ ตำแสงสำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
381 นำงสำวณิชำนันท์ จุติรักษ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
382 นำงสำวทำนตะวัน เพชรไพร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
383 นำงสำวธณัฏฐ์ภรณ์ มีสมบูรณ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
384 นำงธนนันท์ ศรีสำรคำม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
385 นำงนภำพร บุตรมำตย์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
386 นำงสำวนฤมล ธีรวัฒนกร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
387 นำงสำวน้ ำทิพย์ คตภูธร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
388 นำงสำวนิสำชล ดงจำรย์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
389 นำงสำวปภำวรินท์ เหล่ำยนขำม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
390 นำงสำวประภัสสร เสนำรำช พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
391 นำงสำวปรียำนุช ถวิลกำร พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
392 นำงสำวปรียำภรณ์ เมืองสุข พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
393 นำงสำวปัทมำวตี ภูษี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
394 นำงปำริชำต ดอนบรรจง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
395 นำงปำลิตำ พูลเพ่ิม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
396 นำงปิติพร เบญจจินดำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
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397 นำงสำวปิยธิดำ ภูชมศรี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
398 นำงผกำมำศ ด่ำนประดิษฐ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
399 นำงสำวพนิดำ อุตวัฒน์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
400 นำงสำวพรจรินทร์ อินธิแสง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
401 นำงสำวพัชรำ ศรีสุวัฒน์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
402 นำงพิมพิมำน รุ่งวิริยะวณิช พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
403 นำงสำวภควรรณ สมบูรณ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
404 นำงสำวภธิรำ ธนศิระธรรม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
405 นำงสำวภรณ์พินิจ แสนสุข พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
406 นำงสำวภัทรพร บุรีมำตร์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
407 นำงสำวภัทรวดี มุลตรีแก้ว พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
408 นำงสำวภูมรินทร์ ภูวชินพงศ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
409 นำงสำวมนัสนันท์ แสนบุดดำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
410 นำงสำวยุภำวดี ภูษี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
411 นำงสำวรุ่งทิวำ ทำตำสุข พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
412 นำงสำวรุ่งรัตน์ พันเสนำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
413 นำงสำวลภณพร โกมินทร์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
414 นำงสำวลักคณำ ภูตเขต พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
415 นำงสำวลัดดำวัลย์ ขูลิลัง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
416 นำงสำววงเดือน วงษ์ส ำรำญ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
417 นำงสำววนิดำ โพธ์ิสิงห์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
418 นำงสำววรรณภำ ศรีโททุม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
419 นำงสำววรีพร ต้ังกุลบริบูรณ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
420 นำงวฤดี พูลทรัพย์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
421 นำงสำววิชุตำ นินนันท์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
422 นำงสำววินยำภรณ์ บุตรมำตย์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
423 นำงวิไลลักษณ์ ปัดสำแก้ว พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
424 นำงสำวศิรินภำ บทมำตย์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
425 นำงสำวศุภลักษณ์ ธุระท ำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
426 นำงสิรินธร นิลวรรณำภำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
427 นำงสำวสิรินำถ สุขศรี พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
428 นำงสำวสิริวิมล จ ำปีหอม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
429 นำงสำวสุดำรัตน์ หีบแก้ว พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
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430 นำงสำวสุดำรัตน์ โคตรบันเทำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
431 นำงสำวสุภรพรรณ เฒ่ำสีสุรำช พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
432 นำงสุภัทรำ รักษำพันธ์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
433 นำงสำวสุภำภรณ์ แก้วสว่ำง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
434 นำงสุภำรัตน์ สีสังข์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
435 นำงสำวเสำวลักษณ์ แสนโสภำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
436 นำงสำวอมำวตรี ค ำมะยอม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
437 นำงสำวอรจิรำ ขอดค ำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
438 นำงสำวอักษรำภัค หมำยงำม พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
439 นำงอัญชลี บุญหล้ำ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
440 นำงสำวอำรยำ บุตรมำตย์ พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
441 นำงสำวเอ็มอร เทศนำเรียง พยำบำล คณะแพทยศำสตร์
442 นำงสำวกมลชนก ตรีศิริรัตน์ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
443 นำงสำวกรกนก ตรีศิริรัตน์ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
444 นำยกฤษณชัย ฉิมทิม แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
445 นำยธิติ วิชญชีวินทร์ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
446 นำงสำวธีรำพร แสนสุโพธ์ิ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
447 นำงสำวปรำณิสำ วงศ์เวียน แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
448 นำยวงศธร พลรงค์ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
449 นำงสำวอรฉัตร โรจน์บวรวิทยำ แพทย์ คณะแพทยศำสตร์
450 นำงสำวนงนุช วีระวงค์ แพทย์แผนไทย คณะแพทยศำสตร์
451 นำยปฏิคม พำสว่ำง แพทย์แผนไทย คณะแพทยศำสตร์
452 นำงพชรมน สอนเจริญ แพทย์แผนไทย คณะแพทยศำสตร์
453 นำงสำววิรำ นิลด ำ แพทย์แผนไทย คณะแพทยศำสตร์
454 นำยศรีอรุณ โพธ์ิเกตุ แพทย์แผนไทย คณะแพทยศำสตร์
455 นำงสำวสุพรรณิกำร์ วงษ์วิลำ แพทย์แผนไทย คณะแพทยศำสตร์
456 นำงสำวจุฬำภรณ์ กันทะวิทย์ เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
457 นำงสำวฐิตวดี ประดับค ำ เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
458 นำงสำวพิจิตรำ ศรีมำยำ เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
459 นำงสำวเรืองรัตน์ ศรีสุนทร เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
460 นำงสำววรรณิศำ อุทัยชัย เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
461 นำยวสันต์ บึงลี เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
462 นำยสุธิพร อัครแสง เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
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463 นำงสำวอมรรัตน์ ปะติเก เภสัชกร คณะแพทยศำสตร์
464 นำยธนำทร อำรยวริต วิศวกร คณะแพทยศำสตร์
465 นำยปกำศิต มำหลิน วิศวกรไฟฟ้ำ คณะแพทยศำสตร์
466 นำยไกรอนันต์ สิงสี สถำปนิก คณะแพทยศำสตร์
467 นำงสำวคนึงศรี นิลดี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเภสัชศำสตร์
468 นำยครินทร์ วิจำรณ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเภสัชศำสตร์
469 นำงปำณิสษำ เสนำวงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเภสัชศำสตร์
470 นำงสำววีรำภรณ์ เชยรัมย์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะเภสัชศำสตร์
471 นำยสุภเวช บุตรศรีภูมิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศำสตร์
472 นำงสำวขวัญศิริ ด ำค ำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะเภสัชศำสตร์
473 นำงสำวรำตรีรัตน์ กำรอรุณ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะเภสัชศำสตร์
474 นำงสำวพิศมัย สอนสำ นักวิชำกำรพัสดุ คณะเภสัชศำสตร์
475 นำงพรพิมล ขจรภพ นักวิชำกำรศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์
476 นำงสมจิตร ศรีแก่นจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์
477 นำยศุภกร เหล่ำทองสำร นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะเภสัชศำสตร์
478 นำยกิตติศักด์ิ เกิดชำญ นักวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์
479 นำงสำวนิชำนันท์ สำระรำช นักวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์
480 นำงภัชสุภัค มำตะรักษ์ นักวิทยำศำสตร์ คณะเภสัชศำสตร์
481 นำงสำวพลอย ทัพสุริย์ บุคลำกร คณะเภสัชศำสตร์
482 นำงสำวผกำมำศ นำมทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
483 นำยเพียรชัย ค ำสะอำด นักวิชำกำรพัสดุ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
484 นำยนรำวิทย์ ดำวเรือง นักวิชำกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
485 นำงสำวบังอร บุตรำช นักวิชำกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
486 นำงพวงเพชร วอนวัฒนำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
487 นำงสำวพัณณ์ชิตำ พลหำญ นักวิชำกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
488 นำงวัลภำ บุญหล้ำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
489 นำยจตุรพงษ์ กำลจักร นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
490 นำยชูชำติ บุญหล้ำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
491 นำงสำวณัฐกำนต์ ค ำปลิว เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
492 นำงสำวธัญชนก แก้วหำนำม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
493 นำงสุจิตตำ สุวรรณพัฒน์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
494 นำงอมรรัตน์ เอ่ียมเชย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
495 นำงจำรุณี อูปแก้ว นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
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496 นำยสยำม ไพรสนธ์ิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
497 นำงปนัฐดำ หำมนตรี นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
498 นำงสำยทอง ปัญญำทิพย์ นักวิชำกำรพัสดุ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
499 นำงสำวณิชำพัชร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
500 นำยดุสิต แสงเอก พนักงำนขับรถยนต์ คณะวิทยำกำรสำรสนเทศ
501 นำยชำยแดน แสนพันนำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำศำสตร์
502 นำงนิตติยำ รัตนะ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำศำสตร์
503 นำงสำวพรนิภำ วิจำรณ์จิต เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำศำสตร์
504 นำงสำวรัตน์ดำพร ภำรสมภพ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิทยำศำสตร์
505 นำงสำววนิดำ เน่ืองอุดม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะวิทยำศำสตร์
506 นำยธีระศักด์ิ ธงยันต์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิทยำศำสตร์
507 นำงสำวเนตรนภิส ศรีอินทร์น้อย นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำศำสตร์
508 นำงสำวปิยะดำ สุทธิปัญโญ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำศำสตร์
509 นำงรัตน์ดำวรรณ นำศรีเคน นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะวิทยำศำสตร์
510 นำงชนันต์ญำต์ นำเมืองรักษ์ นักวิชำกำรพัสดุ คณะวิทยำศำสตร์
511 นำงรัชณู กำนุมำร นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
512 นำงสุพรรณิกำร์ บุตรวงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
513 นำงสำวเสำวนีย์ รัตนะวัน นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
514 นำยเกรียงไกร นำมพุทธำ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
515 นำงฉวีวรรณ พรรณศรี นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
516 นำยชูเทพ พรรณศรี นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
517 นำงฐิติชญำน์ สิงห์แก้ว นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
518 นำยทวีชัย พลช ำนิ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
519 นำยธีรพล พรมโสภำ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
520 นำงสำวปริตำ มำโยธำ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
521 นำยไพฑูรย์ มุลิวัลย์ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
522 นำยสุใจ ทำนิสุด นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
523 นำงสำวสุวรรณ โสระมัด นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
524 นำงสำวอภิรดำ มำรแพ้ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
525 นำยวัฒนำ วงษ์ทรัพย์ พนักงำนขับรถยนต์ คณะวิทยำศำสตร์
526 นำงสำวชิตชนก ทิพย์โสดำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิศวกรรมศำสตร์
527 นำงสำววรินญำ ช่ืนใจ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิศวกรรมศำสตร์
528 นำงอรุณี กล่ินผกำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะวิศวกรรมศำสตร์
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529 นำยพยุงศักด์ิ ภักดีพล นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะวิศวกรรมศำสตร์
530 นำงสำวนิตยำ ค ำมูลนำม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
531 นำงสำวพักตร์วิภำ ขันผง นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศำสตร์
532 นำงล ำพูน ศรีโพธ์ิผำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศำสตร์
533 นำงสำวจันทิมำ ไวยกรรณ์ นักวิชำกำรพัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์
534 นำยวิรุฬ พลช ำนิ นักวิชำกำรพัสดุ คณะวิศวกรรมศำสตร์
535 นำงสำวสุภำวดี ก้ัวพงษ์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
536 นำงสำวเสำวลักษณ์ เรียงพรม นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
537 นำยปัญญำ จีระฉัตร นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
538 นำงสำวตรีญำภัทร์ แสงตำ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
539 นำยนัฐรำช แสนมีมำ นักวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
540 นำงสำวภูพิงศ์ ช่วยอุดม นักวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
541 นำงสำวสุธิดำ ชินโคตร ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะวิศวกรรมศำสตร์
542 นำยสุระ ทับสีแก้ว ผู้ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
543 นำยสุวิทย์ เสนำลำด ผู้ปฏิบัติงำนวิทยำศำสตร์ คณะวิศวกรรมศำสตร์
544 นำยธีรำนันท์ ขันงำม วิศวกร คณะวิศวกรรมศำสตร์
545 นำยมีศักด์ิธนำ พัวพิทยำธร วิศวกรโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
546 นำงสำวลักขณำ สุวรรณชัย วิศวกรโยธำ คณะวิศวกรรมศำสตร์
547 นำงสำวชนำกำนต์ ค ำเมรี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
548 นำงสำวปวิตรำ สินเทำว์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
549 นำงสำวเกสรำภรณ์ สกุลโพน นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
550 นำงสำววิภำพร กำงยำแสน นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
551 นำงสำววิภำภรณ์ วงศรีเทพ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
552 นำยคมสันต์ คล้ำยนำค นักวิชำกำรพัสดุ คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
553 นำงธิดำรัตน์ วันแก้ว นักวิชำกำรพัสดุ คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
554 นำงสำวจรัญญำ ทุงจันทร์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
555 นำงสำวทัศวรรณ จำบำล นักวิชำกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
556 นำงวันเพ็ญ อมรสิน นักวิชำกำรศึกษำ คณะศิลปกรรมศำสตร์และวัฒนธรรมศำสตร์
557 นำงสำวณัชชลิดำ เหล่ียมไธสง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
558 นำงสำวณัฐปภัสร์ จันทร์จ่ำยวงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
559 นำยนิยม โพธ์ิทอง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
560 นำงสำวผกำมำศ ภูสิงห์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
561 นำยพชรพล หยุ่มไธสง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
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562 นำงสำวเมลินดำ ทวยภำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
563 นำงสำววรวรรณ ฝอยพิกุล เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
564 นำยสงวนศักด์ิ พรรณะ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะศึกษำศำสตร์
565 นำงสำวทิฆัมพร ปัสสำโก นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะศึกษำศำสตร์
566 นำยจักรกฤษณ์ ไวจันทร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะศึกษำศำสตร์
567 นำงสำวพิลำสลักษณ์ เขียวน้ ำชุม นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศึกษำศำสตร์
568 นำงสำวเพ็ญจันทร์ ตะภำ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศึกษำศำสตร์
569 นำงสำวรุ่งนภำ จันทรำเทพ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศึกษำศำสตร์
570 นำงวัลยำ อุดรไสว นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศึกษำศำสตร์
571 นำงสำวกรรณิกำร์ บุญพิค ำ นักวิชำกำรพัสดุ คณะศึกษำศำสตร์
572 นำงเพ็ญสิริ วังหน้ำ นักวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
573 นำงรุ่งทิพย์ สิงพร นักวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
574 นำงสำววำสินี ปรีจ ำรัส นักวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
575 นำงศุภรภัทร์ กลมดวง นักวิชำกำรศึกษำ คณะศึกษำศำสตร์
576 นำงสำวชไมพร ศรีหำเวช บรรณำรักษ์ คณะศึกษำศำสตร์
577 นำงสำวพรเพชร ศรีเวียงยำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะศึกษำศำสตร์
578 นำงวิลำสินี รักษำชำติ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะศึกษำศำสตร์
579 นำยอุเทน บุญมำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะศึกษำศำสตร์
580 นำยทรงพล เรืองทุม พนักงำนขับรถยนต์ คณะศึกษำศำสตร์
581 นำงละเอียด พิมพ์ชะอุ่ม นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
582 นำยไชยำ ฆำรเจริญ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
583 นำงทนันภรณ์ กัลยำพรม นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
584 นำงสำวธัญญธร ดลเล่ียม นักวิชำกำรพัสดุ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
585 นำงสำวศิรินภำ วงษ์ชำรี นักวิชำกำรศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
586 นำยวุฒิไกร ป้อมมะรัง นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
587 นำงจำรุณี ค ำศรี บุคลำกร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
588 นำงสำวขวัญกมล โพธ์ิมินทร์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะสัตวแพทยศำสตร์
589 นำงสำวเพ็ญพิชญำ บรรหำร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะสัตวแพทยศำสตร์
590 นำงสำวภำวินี ทะกันจร นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศำสตร์
591 นำงวำสนำ จันทะกล นักวิชำกำรพัสดุ คณะสัตวแพทยศำสตร์
592 นำงเสำวนีย์ จรัสแสง นักวิชำกำรศึกษำ คณะสัตวแพทยศำสตร์
593 นำยทศพล สีรินทร์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศำสตร์
594 นำงสำวแพรวพิรุณ เลพล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศำสตร์
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595 นำยภูริพิชญ์ สำรผล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศำสตร์
596 นำงสำวอรุณโรจน์ กัลยำณ์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศำสตร์
597 นำงธัญญธร พัวพิทยำธร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะสำธำรณสุขศำสตร์
598 นำยอนันต์ แพงจันทร์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะสำธำรณสุขศำสตร์
599 นำงสำวนิรมล จ ำนงศรี นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะสำธำรณสุขศำสตร์
600 นำงสำวมธุรดำ สิงสุธรรม นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะสำธำรณสุขศำสตร์
601 นำงลลิตตำ หินเทำ นักวิชำกำรพัสดุ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
602 นำงกมลพร จันทำคึมบง นักวิชำกำรศึกษำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
603 นำยเทพพร ดงเรืองศรี นักวิชำกำรศึกษำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
604 นำงนันท์ชญำณ์ แดนสีแก้วธัญ นักวิชำกำรศึกษำ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
605 นำยเจษฎำ ชำญศิริรัตนำ นักวิทยำศำสตร์ คณะสำธำรณสุขศำสตร์
606 นำงสำวจิตตรำนนท์ จันทะเสน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
607 นำงสำวศรัญญำ มูลจันทร์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
608 นำงสำวปรมำภรณ์ ต่อฤทธ์ิ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
609 นำงสำวรณิดำ หังสวนัส นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
610 นำงสำวนริศร์ชำ วรรณำกุลพงศ์ นักวิชำกำรพัสดุ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
611 นำงสำววรัสชญำน์ ปุรำถำนัง นักวิชำกำรศึกษำ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
612 นำงสำวสุมิตรำ รำชเมืองศรี นักวิชำกำรศึกษำ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
613 นำงสำวพนิดำ พันธ์สมบัติ นักวิทยำศำสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
614 นำงสำวสุกัญญำ ชมช่ืน นักวิทยำศำสตร์ คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์
615 นำงกนกนวล นรินยำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย
616 นำงสำวณัฏวรรณ์ จันทะพิมพ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย
617 นำงสำวสุภำภัทร บุตรไทย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป บัณฑิตวิทยำลัย
618 นำงวิชชุลดำ ลดำวัลย์ นักประชำสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยำลัย
619 นำงศรินทร์ยำ เกียงขวำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยำลัย
620 นำงสำวลภัสรดำ ชัยประสิทธ์ิ นักวิชำกำรพัสดุ บัณฑิตวิทยำลัย
621 นำงสำวสำยฝน ทัพขวำ นักวิชำกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย
622 นำงสำวอรไท สีหำบุญมี นักวิชำกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย
623 นำงอุบลรัตน์ ป้ำนภูมิ นักวิชำกำรศึกษำ บัณฑิตวิทยำลัย
624 นำงเกศรำ ชำญณรงค์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
625 นำงสำวเขมนันท์ จันจ ำนงค์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
626 นำงสำวสุพัตรำ สมเทศน์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
627 นำงสำวนุชนิตยำ เพ็งชัย นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
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628 นำงสำวกมลพร ชินโฮง นักวิชำกำรเงินและบัญชี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
629 นำงสำวณัฐพร เกยจอหอ นักวิชำกำรเงินและบัญชี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
630 นำงเสำวภำ ง้ิวกลำง นักวิชำกำรพัสดุ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
631 นำยอภิชำติ อรรคฮำตศรี นักวิชำกำรพัสดุ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
632 นำงชลดำ พรศรีสุรำช นักวิชำกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
633 นำงสำวกชมน หำปัญนะ บุคลำกร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
634 นำยวิรัตน์ กุลเดช พนักงำนขับรถยนต์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยประถม)
635 นำงสำวสุวิมลรัตน์ สิงห์ชุม เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
636 นำยปรีชำ สีดำ ช่ำงไฟฟ้ำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
637 นำยสิทธิพงษ์ วงษ์ค ำจันทร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
638 นำยอธิวัฒน์ หงษ์ใหญ่ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
639 นำงสำวณฐมน แสงใสแก้ว นักวิชำกำรเงินและบัญชี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
640 นำงสำวอรสำ ไชยผง นักวิชำกำรเงินและบัญชี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
641 นำงสำวอุทุมพร มุขขุนทด นักวิชำกำรเงินและบัญชี โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
642 นำงสำวชลิดำ วิมำนยัง นักวิชำกำรพัสดุ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
643 นำงสำวภัณฑิรำ เคหะวันยะ นักวิชำกำรพัสดุ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
644 นำงสำวสิริมณี ค ำชมภู นักวิชำกำรศึกษำ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
645 นำงดวงเดือน บุญบำล นักวิทยำศำสตร์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
646 นำงสำวรัชนี อัปมโห บรรณำรักษ์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
647 นำยวิทะกร แสงประเสริฐ บรรณำรักษ์ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
648 นำงสำวกัลยำณี ทบเทิบ บุคลำกร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
649 นำงสำวนิตยำ สีเสมอ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม (ฝ่ำยมัธยม)
650 ว่ำท่ีร้อยตรีกวินทร์ พิมจันนำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
651 นำงสำวจำรุณี มำพร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
652 นำยธีรพงษ์ ทองอ้วน เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
653 นำงสำวเปรมกมล มำลัยพวง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
654 นำงสำวสุดำรัตน์ โยธำวงศ์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
655 นำงสำวจันทร์สุดำ กำรดี นักประชำสัมพันธ์ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
656 นำงสำวพรรณี แก้วบุญเรือง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
657 นำยวรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
658 นำยเกียรติคุณ เรืองสุวรรณ นักวิชำกำรเงินและบัญชี วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
659 นำงสำวนภำพร อุดมลำภ นักวิชำกำรเงินและบัญชี วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
660 นำงสำวจุไลรัตน์ ผดุงกิจ นักวิชำกำรพัสดุ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
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661 นำงสุธิดำรัตน์ ชำวชำยโขง นักวิชำกำรพัสดุ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
662 นำงสำวจีรำวรรณ บุญค ำภำ นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
663 นำยมำรุต บุบผำมำลำ นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
664 นำงสำววรินทร รัชโพธ์ิ นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
665 นำงวิไลวรรณ เรืองสุวรรณ นักวิชำกำรศึกษำ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
666 นำยภัทรกวี กันทรมงคล นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
667 นำงสำวปภำดำ รัตนตระกูล นักเอกสำรสนเทศ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
668 นำงสำวพมลพร ทองโรจน์ บรรณำรักษ์ วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
669 นำงสำวอุษณี สืบพันธ์ุโพธ์ิ บุคลำกร วิทยำลัยกำรเมืองกำรปกครอง
670 นำงเอ้ือมภรณ์ ลีละสุมนตรี เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
671 นำงสำวอำรียำ บุญมำก นักวิชำกำรเงินและบัญชี วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
672 นำงสำวชุติกำญจน์ เทพดู่ บุคลำกร วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์
673 นำงเปรมฤดี วรรณสุทธะ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
674 นำยกัมปนำท อำชำ นักวิชำกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
675 นำงวรินธร จีระฉัตร นักวิชำกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
676 นำงสำวสมสมัย บุญทศ นักวิชำกำรศึกษำ ศูนย์พัฒนำและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
677 นำงสำวล ำใย พูลเพียร เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ศูนย์วิจัยและกำรศึกษำบรรพชีวินวิทยำ
678 นำงสำวพิศมัย พูลเพียร นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ศูนย์วิจัยและกำรศึกษำบรรพชีวินวิทยำ
679 นำยศิตะ มำนิตกุล นักวิจัย ศูนย์วิจัยและกำรศึกษำบรรพชีวินวิทยำ
680 นำงสุภำภรณ์ ประทุมชัน นักวิชำกำรพัสดุ ศูนย์วิจัยและกำรศึกษำบรรพชีวินวิทยำ
681 นำงกัทลี ศักดำค ำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช
682 นำยพัฒนำ ภำสอน นักวิชำกำรเกษตร สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช
683 นำงสำวกันต์กนิษฐ์ หำญวงษำ นักวิชำกำรพัสดุ สถำบันวิจัยวลัยรุกขเวช
684 นำงน่ิมนวล จันทรุญ เจ้ำหน้ำท่ีวิจัย สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน
685 นำงสำวจงรักษ์ คชสังข์ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน
686 นำยณรงค์ศักด์ิ รำวะรินทร์ นักวิจัย สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน
687 นำงปิยมำภรณ์ บุศยบ ำรุง นักวิชำกำรพัสดุ สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน
688 นำงเพ็ญประภำ ไชยสงครำม นักวิชำกำรศึกษำ สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน
689 นำยพัชรินทร์ ประทุมชำติ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ สถำบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสำน
690 นำยชำญวิทย์ ภำแกด ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
691 นำยธนศำสตร์ สุดจริง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
692 นำยนพนัย เน่ืองอุดม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
693 นำงสำวบัณฑิตำ อวิโรธน์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
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694 นำยปิยะพงษ์ มูลศรีแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
695 นำยภูวดล โคตรบรรเทำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
696 นำยรัตนเดช ชมภูนุช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
697 นำยวงศวัฒน์ เทพำศักด์ิ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
698 นำยวิทยำ ช่ืนชม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
699 นำยวีระศักด์ิ ศรีวงยำง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
700 นำยสถำพร ไชยปัญหำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
701 นำยสหัสธรรม แสนแก้ว นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
702 นำยสิทธ์ิ เอมดี นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
703 นำงสำวสุกัญญำ สิตวัน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
704 นำยสุรจิต ธรรมจักร์ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
705 นำยสุรเชษฐ์ ต้ังทรัพย์สกุล นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักคอมพิวเตอร์
706 นำงสำวอรวรรณ ประกอบกิจ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ส ำนักคอมพิวเตอร์
707 นำงสำวณภัทชำ ไชยสิงห์ นักวิชำกำรพัสดุ ส ำนักคอมพิวเตอร์
708 นำยรัชพงษ์ ทะลำสี นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ส ำนักคอมพิวเตอร์
709 นำงสำวนุชนำถ ทับลือชัย เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักตรวจสอบภำยใน
710 นำงสำวปิยธิดำ พำพิทักษ์ นักตรวจสอบภำยใน ส ำนักตรวจสอบภำยใน
711 นำงสำววิไลลักษณ์ บุตรำช นักตรวจสอบภำยใน ส ำนักตรวจสอบภำยใน
712 นำงสำวอนันตรำ ค ำระกำย นักตรวจสอบภำยใน ส ำนักตรวจสอบภำยใน
713 นำงสำวอัมพวัน ตะภำ นักตรวจสอบภำยใน ส ำนักตรวจสอบภำยใน
714 นำงสำวชัญญำภัค ทันภำ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักวิทยบริกำร
715 นำยฉริยะ อัครวรรณ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำร
716 นำยภำณุวัฒน์ เพียรภำยลุน นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำร
717 นำยวงศ์นรินทร์ สุขวิชัย นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักวิทยบริกำร
718 นำงปำริชำติ รัตนปกรณ์ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักวิทยบริกำร
719 นำงกวินลักษณ์ เทพบ ำรุง บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
720 นำยจตุพล รัชเรืองวงศ์ บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
721 นำยไชยวัฒน์ วงค์สุวรรณ์ บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
722 นำงสำวดวงเดือน ผมพำ บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
723 นำงสำวนันทนิจ ศรีหำนำรถ บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
724 นำงสำวน้ ำลิน เทียมแก้ว บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
725 นำงวิภำดำ เพชรพรหม บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
726 นำยสุทธิพงษ์ พำยุบุตร บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
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727 นำงอรุษยำ หล้ำวงศ์ บรรณำรักษ์ ส ำนักวิทยบริกำร
728 นำงเจริญใจ กุลดิลก เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศึกษำท่ัวไป
729 นำยปริญญ์ งำมสุทธิ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศึกษำท่ัวไป
730 นำงสำวศิริวรรณ บุญเพ็ง เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศึกษำท่ัวไป
731 นำงสำวอรทัย มัครมย์ เจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไป ส ำนักศึกษำท่ัวไป
732 นำงสำวช่อลัดดำ ค ำธำนี นักประชำสัมพันธ์ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
733 นำงสำวศศิธร นุชิต นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักศึกษำท่ัวไป
734 ว่ำท่ีร้อยตรีกฤษฎำ ศักด์ิค ำดวง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
735 นำงสุลีพร อยู่หว้ำ นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
736 นำงสำวรัชยำ ชูคันหอม นักวิชำกำรเงินและบัญชี ส ำนักศึกษำท่ัวไป
737 นำงฤทัยรัตน์ มำยร์ สรสันต์ นักวิชำกำรเงินและบัญชี ส ำนักศึกษำท่ัวไป
738 นำงสำวสุภำรัตน์ ใจบุญ นักวิชำกำรพัสดุ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
739 นำงสำวอังคณำ นำชัยเพ่ิม นักวิชำกำรพัสดุ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
740 นำยจักรพงศ์ กุตเสนำ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
741 นำงสำวปำณิสสำ ตรวจสูงเนิน นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
742 นำงสำวภคอร มูลยำพอ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
743 นำยภำนุพล ปะสังขีนี นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
744 นำงมัทธรำวัลย์ สืบวัฒนะ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
745 นำงสำวรัตนำ บุตรดี นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
746 นำงหทัยพัชร์ กุตเสนำ นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป
747 นำยประยงค์ ศรีแก่นจันทร์ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ ส ำนักศึกษำท่ัวไป


