
ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
กองกลาง

1 นางกรรณิการ์   สุภณชัย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
2 นางสาวพัทธนันท์  กิ่งกาญจนวงศ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
3 นางสาวศศินา   สุนทรภักด์ิ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
4 นางสาวสุภาพร   สุขเกษม นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวศศิกาญจน์   แก้วคงคา นักวิชาการศึกษา
6 นายบุกเบิก   แสงประทุม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
7 นางสาวภณินทรัตน์ บุญพัชรโยธิน นักวิชาการศึกษา
8 นางรัชนี   แดงเสริมศิริ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
9 นางณัฐนรี   อินวัน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
10 นางสาววิไลวรรณ   หาดี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
11 นางสาวณัฐภรณ์   หอมสุด เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
12 นางจินตนา   ช่อสัมฤทธิ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
13 นางขวัญฤทัย   ศรีวัฒนพล นักประชาสัมพันธ์  
14 นางจารุวรรณ  ศรีพงษ์พันธุก์ุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15 นายสมเกษ   จันทร์นาม นักวชิาการโสตทศันศึกษา  

16 นายเชาว์      สุขสุศรี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
17 นางสาวรัตนา   สุขเฉลิมศรี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
18 นางเปรมปวีร์   ศรีวัชรวิชญ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
19 นางณัฐสุรีย์   หวังสถิตย์วงษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
20 นางกองเพ็ชร์   สุนทรภักด์ิ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
21 นางสาวอัจฉรา   เมฆขยาย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
22 นางสาวปูชิตา  กล่อมเกตุ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
23 นางสาวกรองแก้ว  เรืองพุม่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
24 นางจิดาภา ศรีค าพร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
25 นางสาวรุ่งนภา  ยุทดร นักประชาสัมพันธ์  
26 นางพรรณราย เหรียญอัมพร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  

กองงานสภามหาวิทยาลัย
27 นางสาวธรณ์ธันย์   สุวรรณสิงห์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
28 นางสุมาพร   ทรัพย์ดาว เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
29 นางสาวเบญจมาศ   จงรักษ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
30 นางสาวปานตะวัน  บัวบาน เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

วันที ่ 14  ธันวำคม  2560
หน่วยเลือกตั้งที ่17  ส ำนักงำนอธิกำรบดี

บัญชรีำยชื่อผู้มสีิทธิเลือกตั้งซ่อมกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
ประเภทพนักงำน
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กองส่งเสริมวิชาการ

31 นางสาวธีติมา  ไชยกิจ นักวิชาการศึกษา
32 นางสาวนงนารถ  อุดมทรัพย์ยิ่ง นักวิชาการศึกษา
33 นางสาวปรารถนา ธูปสมุทร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34 นายสุมนต์ชัย   สุธีรวัฒนานนท์ นักวิชาการศึกษา   
35 นางสาวอัมพร  สุระเกษ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
36 นางสาววันวิสาข์  ช่างบุ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
37 นายธนาคม   เจริญทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
38 นางสาวจันทร์จิราพร   ทองประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา
39 นางสิริวรรณ  อยู่ผ่อง นักวิชาการศึกษา  

กองกฎหมาย
40 นางสาวชลดา    ปานกล่ า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
41 นายศักด์ิกิตติภพ  อรรคอุดม นิติกร
42 นายอิศนันท์   เจริญศรีวงษ์ นิติกร
43 นางสาวระพีพร   รัตนเหล่ียม นิติกร
44 นายปิติพงษ์   สุดประเสริฐ นิติกร
45 นางสาวอภิญญา  เนื่องหล้า นิติกร
46 นายธนภัทร   อริโยทัย นิติกร
47 นางรุ่งทิพย์   ฮุนตระกูล นิติกร
48 นางสาววิลาวัณย์   ทัศคร นิติกร 
49 นางสาววิชชุตา  จิระเสมานนท์ นิติกร

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
50 นายปิยะชาติ   โชคพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษา 
51 นางสาวอรทัย   แสงธ ารง นักวิชาการศึกษา 

ศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและส่ิงจูงใจ
52 นางสาวอุษา    หนูจักร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
53 นางสุกัญญา   ฉัตรเฉลิม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
54 นางสาววาสนา   อินทร์เจียม นักวิชาการเงินและบัญชี

กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์
55 นางสาวกชปัญย์ฉัตต์   รัตน์สง่า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
56 นางสาวลลิดา    ธนสรานาต บุคลากร 
57 นางทัศนีย์   เฮงมา บุคลากร



ล ำดบัที่ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมอืชื่อ
58 นางสาวนภาพร   จันทร์เชื้อ บุคลากร
59 นางสาวสุดารัตน์   ปรีชา บุคลากร
60 นางวรรณพร     รุจิพงษ์กุล บุคลากร
61 นางสุภาวดี    ลาภยิ่ง บุคลากร
62 นางสาววรรณวิภา จินดาพันธ์ไพศาล บุคลากร
63 นางสิริวรรณ  รัตนไชย บุคลากร
64 นางปาณิสรา   บุญรังษี เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
65 นางทัศนีย์   รัตนวงศ์แข บุคลากร
66 นางวาสนา     วรรณชัย เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
67 นางสุนทรี   ส าเภาทอง บุคลากร
68 นายประคอง   ไชยกิจ บุคลากร
69 นางสาวสวรรญา   เชยสูงเนิน บุคลากร 
70 นางสาวชัชชญา  รัตนเหล่ียม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

กองแผนงาน
71 นางสาวชลธิชา    ศักด์ิแสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
72 นางสาวณัฏนันท์   นิลค าวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
73 นางสาวลลิตตา    สุขสมบัติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
74 นางสาวญาณี   ทวีธรรมเสวี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
75 นางสาวหทัยนุช   ภูพ่งษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
76 นางสาววิสุทธาทิพย์  มังษะชาติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
77 นางสาวจุฑามาศ  พูลประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
78 นางประภาภรณ์    ณัฏฐะภัทรกุล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
79 นางอรัญญา   นาคสุวรรณ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
80 นางสาวอรดา   เกรียงสินยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
81 นายธีระ   ภักดีวานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
82 นางสาวฐิติพร  ตันติศรียานุรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
83 นางขวัญชนก   แพงตุ้ย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
84 นางจินตนา    มังคละกนก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
85 นางมุกดา   จงชนะชววัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
86 นายมนู   เกตุทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
87 นางสาวเพลินพิศ   วิสัยเกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
88 นายอนันต์   วัฒนา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
89 นางชอบจิตต์   ฮ้ันประเสริฐ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
90 นางสาวณัฐวดี  สุระก าพลธร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
91 นางสาวปิยะธิดา   ขิตนาคินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ศูนย์ผลิตต าราเรียน

92 นายพิสิฎฐ์      โชติวัฒนากุล ช่างศิลป์
93 นางสาวจุรีพร  ศรีค า นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
94 นางสาวสุดารัตน์  ทาสีลา นักวิชาการศึกษา 
95 นายนพคุณ   คงสงฆ์ ช่างพิมพ์  

กองงานพัสดุ
96 นางปาณิศา   เจริญสมบัติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
97 นายเวทพิชัย   ศรีเพ็ญ นักวิชาการพัสดุ
98 นางสาวณัฐกานต์  เลิศใต้หล้า นักวิชาการพัสดุ
99 นายศิริพงษ์   ธาดาชนะบวร วิศวกรโยธา
100 นายธีณพัฒน์    วิยาสิงห์ นักวิชาการพัสดุ
101 นางสาวพิชามญชุ์   นพวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการพัสดุ
102 นางสาวนงนุช   ทองสิงห์คลี นักวิชาการพัสดุ
103 นางสาวขนิษฐา  พูลโภคัยกุล นักวิชาการพัสดุ
104 นางสาวอรยา  รัตนพันธ์ นักวิชาการพัสดุ
105 นางสาวธัญญ์นภัส   นิธิพรภูวรัตน์ นักวิชาการพัสดุ
106 นางรัตนา    คล้ายสอน นักวิชาการพัสดุ  
107 นางสาวกฤติกา   วงษ์ไม่น้อย ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
108 นางชูติมา    วัฒนสุทธิ นักวิชาการพัสดุ   

ศูนย์ความร่วมมือนานาชาติ
109 นางสาวมาลี  จ ารัส เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
110 นางสาวศิริลักษณ์   พึง่รอด นักวิเทศสัมพันธ์
111 นางสาวพิมพ์วลัญช์   มูสิกพันธ์ นักวิเทศสัมพันธ์
112 นางเพ็ญพิชชา   พลชาติ เดวิส นักวิเทศสัมพันธ์
113 นางสาวชลิดา  วีระศิลป์ นักวิเทศสัมพันธ์

กองอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ
114 นางทุเรียน   แสนทิพย์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
115 นางกิตติมา  ไชยกิจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
116 นางสาวจิราภรณ์   วิรุณศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
117 นางสาวเพ็ญประภา  ผดุงกล้า นักวิชาการพัสดุ
118 นายชัยยศ   แซ่เจา วิศวกรไฟฟ้า
119 นายเอกลักษณ์    ด้วงถึง วิศวกร
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120 นางชุติมณฑน์   สูตรสุคนธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
121 นายณัชย์ณรงค์พรหมถ์  เจริญสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  
122 นายเอนก   สุจริตพาณิชยกุล วิศวกร   
123 นางเสาวรส   แสนสุข เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป  
124 นายฐิติวิชญ์  วงศ์พิศาล เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
125 นายองอาจ  โชคบ ารุง วิศวกร

หน่วยตรวจสอบภายใน
126 นางวชิราภรณ์    นามวงศ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
127 นายนิติกร  นิตยาชิต นักตรวจสอบภายใน
128 นายอรรถพล     สงฆรักษ์ นักตรวจสอบภายใน
129 นายสราวุฒิ   สืบแย้ม เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
130 นางสาวทิพยวัลย์    ศรีพนม นักตรวจสอบภายใน
131 นายศราวุธ   ผาพญาเรือง นักตรวจสอบภายใน
132 นางเขมภัค กมลเนตร เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

กองกิจการนักศึกษา
133 นางสาวนาฎยา   เอี่ยมรัมย์ นักวิชาการศึกษา
134 นางประไพภร     ประไพภร นักวิชาการศึกษา
135 นางสาวณัฐพร   ปิยวิทยาการ นักวิชาการศึกษา
136 นางสาวจันทภรณ์  ก๋าใจ นักวิชาการศึกษา
137 นางสาวธัญนันท์   แก้วประภา นักวิชาการพัสดุ
138 นายพิศาล   บุตรชาติ นักวิชาการศึกษา
139 นายคารมย์  สินนอก นักวิชาการนักศึกษา
140 นางสาวพูนศรี  วิภูศิริคุปต์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
141 นางสาวศุภรี    รอดสิน นักสังคมสงเคราะห์
142 นางสาวศิริวรรณ   อินทรเกษม นักวิชาการศึกษา
143 นางวราภรณ์   นุ่มประเสริฐ นักวิชาการศึกษา
144 นางพยุงศรี   ดิดสินลา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
145 นายเจริญ   แฉกพิมาย นักวิชาการศึกษา
146 นายพงษ์ศักด์ิ   อยู่ผ่อง นักวิชาการศึกษา 
147 นางปนัดดา    แส้ทอง นักวิชาการนักศึกษา
148 นางจามีกร   พนาวสันต์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
149 นางพัทยา   หวานแก้ว พยาบาล  
150 นางแอนนา   ประทุมรัตน์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
151 นางสาวนภาพร   อมรชัยเจริญ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
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152 นางสาวบังอร   รัตนศรี พยาบาล  
153 นางสาวเรือนทิพย์ ทองใบ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
154 นางพิรพรรณ์  แจ้งอรุณ พยาบาล

กองคลัง
155 นางสาวจอย   แก้วนพรัตน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
156 นางสาวสิริวัฒน์  ไทรน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี
157 นางสาวสาวิตรี  มีมาก นักวิชาการเงินและบัญชี
158 นางสาวกมลาภรณ์  โยชะนัง นักวิชาการเงินและบัญชี
159 นางสาวอรณีย์  อาลีมีน นักวิชาการเงินและบัญชี
160 นางขวัญ    อ่ าส้ม นักวิชาการเงินและบัญชี
161 นางสาวสุรีพร   เขียวงามดี นักวิชาการเงินและบัญชี
162 นางอนุสรา    วงษ์นาคเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี
163 นางสาวหงสรัชต์  เจริญจิรารังสี นักวิชาการเงินและบัญชี
164 นางกัลยา   สกุลวัชรโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี
165 นายดุสิต    ปาลี นักวิชาการเงินและบัญชี
166 นายสกลธรณ์    โพธิก์รานรัสวี นักวิชาการเงินและบัญชี
167 นางสาวสไบทิพย์  ขวัญกลับ นักวิชาการเงินและบัญชี
168 นางสาวลภัสรดา หวังสุข นักวิชาการเงินและบัญชี
169 นางจนัญญา    วรโชติชัชนันท์ นักวิชาการเงินและบัญชี
170 นางสาวจิราภรณ์   ทับทิมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี
171 นางสาวสุนิสา  บุญชูช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี
172 นางอัญชุลี   วิมานจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
173 นางสาววิไลรัตน์   ประจงการ นักวิชาการเงินและบัญชี  
174 นางพนารัตน์   นันทพล นักวิชาการเงินและบัญชี  
175 นางสาวศรีประภา  เสกสุวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
176 นางลัดดา   มุกดาสนิท นักวิชาการเงินและบัญชี  
177 นางสุธาสินี   บุญประดิษฐ์ นักวิชาการเงินและบัญชี   
178 นางสาวสาธิมา   ชลศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  
179 นางพยอม   พึง่เถื่อน นักวิชาการเงินและบัญชี  
180 นางวิรภัทร   อุดมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  
181 นางสาวสายสุดา   ธนสารนนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี   
182 นางสาววรรณิภา   ด่านตระกูล นักวิชาการเงินและบัญชี 
183 นางสาวดลพร   โพธิส์าลี นักวิชาการเงินและบัญชี
184 นางกฤษณา   ปฐมานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
185 นางสาวอมรรัตน์  ม่วงเถื่อน นักวิชาการเงินและบัญชี
186 นางสาววิไล  จินดามัย นักวิชาการเงินและบัญชี  
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กองบริการการศึกษา

187 นางวิภาพร    แววเพ็ชร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
188 นางสาววิไลพร   หวาดอิ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
189 นางวรรณภา   พินิจเวชการ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
190 นางสาวประภัสสร  ศรีโนนยาง นักวิชาการศึกษา
191 นางสาววราพร   สายทอง นักวิชาการศึกษา
192 นางสาวจารุวรรณ  สมราศรี นักวิชาการศึกษา
193 นายพุทธิพันธ์  วัฒนา นักวิชาการศึกษา
194 นางปุณณดา     ทวีสุข นักวิชาการศึกษา 
195 นางจิราวรรณ   มณีโชติ นักวิชาการศึกษา
196 นางสาวอรอนงค์   ศรีค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์
197 นางสาวกานต์กมล  กาญจนโรมนต์ นักวิชาการศึกษา
198 นางสาวเพชรรัตน์  บุญเรือง นักวิชาการศึกษา
199 นางสาวอโนทัย   เกตุบรรเทิง นักวิชาการศึกษา
200 นางศิลสิริ      งามเมือง นักวิชาการศึกษา
201 นายประพนธ์   พลหล้า นักวิชาการศึกษา
202 นางมณฑาทิพย์   อยู่เจริญ นักวิชาการศึกษา
203 นางวิไลรัตน์      วิสารทวิศิษฎ์ นักวิชาการศึกษา
204 นางสุภาพร   เบญจพันธ์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
205 นางชูจิตต์   สิงห์ทอง เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
206 นายสงบ   คงคา นักวิชาการศึกษา 
207 นางอรวรรณ   เบ็ญจชัยพร นักวิชาการศึกษา  
208 นางสุภาพร   อัศววิโรจน์ นักวิชาการศึกษา  
209 นางสาวธนพร   ดีจงเจริญ นักวิชาการศึกษา  
210 นางจุฑารัตน์   มิ่งขวัญ นักวิชาการศึกษา 
211 นางสาวสุกานดา   สิงห์จันทร์ นักวิชาการศึกษา  
212 นางสาวอรุณรัตน์   ศุขเทวา นักวิชาการศึกษา
213 นางสาวสุภาพร  ฐานันตร์สฤษด์ิ นักวิชาการศึกษา 


