














ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด
1 นางสาว ทักษอร จอมมานพ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 นางสาว วนิดา คนซ่ือ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 นางสาว อังคณา ธิสา ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4 นางสาว ปพิชญา ปานใจ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5 นางสาว สุภาวดี สาตรจีนพงษ์ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6 นางสาว เกวลิน สุรินทชัย ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7 นางสาว พิมพ์พร ธรรมสนธิ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
8 นาย สุริยนต์ เหลืองตรงกิจ ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
9 นาย จาตุรงค์ สอนมา ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
10 ผศ.ดร. วาสนา พิทักษ์พล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
11 ดร. ภาวินี จันทร์วิจิตร อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
12 ผศ.ดร. บุญฤทธ์ิ สินค้างาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
13 ผศ.ดร. วิพรพรรณ์ เน่ืองเม็ก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
14 ผศ.ดร. ไวพจน์ กันจู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
15 ผศ.ดร. สุกัลยา ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
16 ผศ.ดร. สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
17 รศ.ดร. ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
18 ผศ.ดร. เกรียงไกร สีตะพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
19 ผศ. ศิริลักษณ์ ตันเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
20 ผศ.ดร. สุภาพร ภัสสร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
21 ดร. รณกร สร้อยนาค อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
22 ดร. สกุลคุณ มากคุณ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
23 นางสาว เนวิชญาน์ิ วุฒินิธิศานันท์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
24 ดร. ธนิกานต์ สันต์สวัสด์ิ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
25 ดร. ไผ่แดง ขวัญใจ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
26 รศ.ดร. สุภัค มหัทธนพรรค รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
27 ดร. วนิดา แซ่จึง อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
28 ผศ.ดร. สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
29 ผศ.ดร. กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
30 ดร. กรทิพย์ กันนิการ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
31 ดร. บุญร่วม คิดค้า อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
32 ผศ.นสพ. สมชาติ ธนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
33 ผศ.ดร. วัชระ แลน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
34 ผศ.ดร. หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ



35 ผศ.ดร. สุวลี ฟองอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
36 ดร. ขรรค์ชัย ด้ันเมฆ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
37 ผศ.ดร. พนิตนาฎ อู่พุฒินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
38 ดร. รวิสรา ร่ืนไวย์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
39 นาง พรประภา แสนหลวง อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
40 ดร. วราภรณ์ กุศลารักษ์ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
41 ผศ.ดร. สุรีย์พร แสงวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
42 ดร. พันธภรณ์ สุภัคกาญจน์กุล อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
43 ผศ.ดร. พยุงศักด์ิ อินต๊ะวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
44 ผศ.ดร. ตระกูล พรหมจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
45 ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
46 ผศ.ดร. ธนาพร บุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
47 รศ. ว่าท่ี ร.ต.ดร. ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
48 รศ.ดร. ไพบูลย์ ปะนาเส รองศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
49 ดร. คุณากร ขัติศรี อาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
50 ผศ. กฤตภาค บูรณวิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
51 รศ.ดร. ฐิติรัตน์ เช่ียวสุวรรณ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
52 ดร. เกวรินทร์ จันทร์ด า อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
53 ดร. นภา ราชตา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
54 ดร. รัตนาวดี พานทอง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
55 ดร. ธนภณ ถิรดาธนภัทรเดชา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
56 นาย อภิวัฒน์ บุตรวงค์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
57 ผศ.ดร. พรเทพ โรจนวสุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
58 ดร. ต่อศักด์ิ สุนทรพันธ์ุ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
59 ผศ.ดร. จิราพร ไชยวงศ์สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
60 ดร. นราศักด์ิ บุญเทพ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
61 ดร. ภูวิศสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
62 ดร. เสถียร หันตา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
63 ดร. สุขชาตรี ประสมสุข อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
64 ผศ.ดร. นครินทร์ ชัยแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
65 ผศ.ดร. บุญศิริ สุขพร้อมสรรพ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
66 ผศ.ดร. นิติ เอ่ียมช่ืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
67 ผศ.ดร. วิภพ แพงวังทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
68 ผศ.ดร. สุรางคนา ระวังยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
69 นาย สัณห์ชัย หยีวิยม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร



70 ดร. กนกวรรธน์ เซ่ียงเจ็น อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
71 นาย วรกฤต แสนโภชน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
72 นาย เกียรติกุล สุขสมสถาน อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
73 ดร. สุรินทร์ทิพ ศักด์ิภูวดล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
74 นาย ธนวัฒน์ แซ่เอียบ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
75 นาย ศักด์ิพันธ์ุ แดงมณี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
76 ดร. ภาณุ พรหมมาลี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
77 ผศ.ดร. กฤติกา กันทวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
78 ผศ.ดร. สาคร เมฆรักษาวนิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
79 นางสาว สุพรรณ์ ทองเพชร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
80 ผศ.ดร. ศกยภพ ประเวทจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
81 นาย รัตน์ธศักด์ิ เพ็งชะตา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
82 ดร. ศุลีพร ค าชมภู อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
83 นาย ธรรมรัตน์ ธรรมา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
84 ดร. โรจนี ขุมมงคล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
85 นาย ณัฐดนัย ค าขาด อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
86 นางสาว เมธาวรรณ ใจไว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
87 นาย ภควัส บุตรศรี ผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
88 นางสาว จิราพร กุลสุนทรรัตน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
89 ผศ.ดร. ธนา อุดมศรีไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
90 นาย ชัชพงศ์ ภาชนะพรรณ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
91 นาย คมกริช มาเท่ียง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
92 ผศ.ดร. ไพศาล จ้ีฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
93 ดร. ณัฐพล หาญสมุทร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
94 นาย ศริทธ์ิ พร้อมเทพ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
95 นาย อภิวัฒน์ ปันทะธง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
96 ผศ.ดร. ปรัชญา นวนแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
97 นาย ราเชนทร์ สุขม่วง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
98 นาย เชาวน์ ปอแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
99 ผศ.ดร. บวรศักด์ิ ศรีสังสิทธิสันติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
100 ผศ. นคเรศ ชัยแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
101 ผศ. ดวิษ แสนโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
102 ดร. สวรินทร์ ฤกษ์อยู่สุข อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
103 นาย วิสูตร แก่นเมือง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
104 ดร. ธิดาภัทร อนุชาญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร



105 นาย จิรวัฒน์ สุขแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
106 นาย พิพัฒน์พงษ์ แซ่พู่ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
107 นางสาว วรรณวจี ครุธน้อย ผู้ช่วยสอน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
108 นางสาว เมธยา ราชคมน์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
109 นางสาว สุดารัตน์ อาจหาญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
110 นาย อภิวัฒน์ วิทยารัฐ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
111 นาย วัฒนพงศ์ สุทธภักด์ิ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
112 นางสาว อดิศยา เจริญผล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
113 ผศ. รตนพรรษ สุชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
114 นาย ยืนยง กันทะเนตร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
115 นาย ชลติพันธ์ เปล่งวิทยา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
116 รศ.ดร. สุรศักด์ิ เสาแก้ว รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
117 รศ.ดร. ศุภางค์ คนดี รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
118 ผศ.ดร. สุภาวดี บุญทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
119 ผศ.ดร. จันทิมา ชูรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
120 ดร. กิตติภัค เจ็งฮ้ัว อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
121 ดร. พิมพ์ชนก จรุงจิตร อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
122 ผศ.ดร. อดิณัฐ อ านวยพรเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
123 ผศ.ดร. ณัฐกรณ์ ใบแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
124 ดร. นิวัฒน์ ศักด์ิสิทธ์ิ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
125 ดร. ปวีสา ชวลิตพงศ์พันธ์ุ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
126 ผศ.ดร. อัจฉรา ปัญโญศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
127 ผศ.ดร. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
128 ผศ.ดร. แสงระวี สุทธิปริญญานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
129 ผศ.ดร. ณัฐ นาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
130 ดร. สนธยา สุขย่ิง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
131 ดร. ชนัดดา วุฒิกุล อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
132 ดร. สุธิดา บุญสม อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
133 นางสาว คณิตา ดวงแจ่มกาญจน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
134 รศ.ดร. ชาลี ทองเรือง รองศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
135 ผศ.ดร. ยุทธนา วงศาลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
136 ดร. ศิรยุทธ พัฒนโสภณ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
137 ดร. อภิรักษ์ ศรีภูธร อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
138 ดร. ภูวิช ไชยค าวัง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
139 ผศ.ดร. คณาทิพย์ สิงห์สาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์



140 ผศ. องอาจ มณีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
141 ดร. ก าชัย แซ่ปัง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
142 ดร. อภิญญา บุญเป็ง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
143 นางสาว พิรณี แก้วบุตร อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
144 ดร. นภเกตน์ สิงห์ค า อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
145 นางสาว กุลชลี เด่ียวเจริญ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
146 ผศ.ดร. ปาจรีย์ มงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
147 นางสาว สุนิสา ค าเหล็ก อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
148 ผศ.ดร. ลภัสรดา มุ่งหมาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
149 นางสาว เขมณัฏฐ์ รัตน์วรวงศ์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
150 ผศ.ดร. นทพร ชัยพิชิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
151 ผศ. สุกฤษฏ์ิ กาญจนสุระกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
152 นาย ธรรมนูญ รุ่งสังข์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
153 นาย กฤษฎา วุฒิกุล อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
154 ดร. เอกลักษณ์ วงแวด อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
155 ดร. อาทิตา ดิจค์สตรา อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
156 นางสาว รณิศ เจริญจิตติชัย อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
157 นางสาว สุดารัตน์ แพงไตร อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
158 นางสาว จิณัฐข์ดา เอ็งสุวรรณ์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
159 ดร. จักรินทร์ ศรีวิไล อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
160 ดร. ภณิกชา วิชยปรีชา อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
161 ดร. นวพงษ์ ช าหา อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
162 นางสาว ณัฐธยาน์ ชาวเมือง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
163 นางสาว ธนภรณ์ วงศ์นาวา อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
164 นาย ธ ารงค์ วงษ์ช้าง อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
165 นางสาว วิชุดา พิพิธพิบูลย์สุข อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
166 ผศ. กิรติ เก่งกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
167 นาย ปัถม์เวทย์ วิวัฒนเศรษฐ์ ผู้ช่วยสอน คณะเภสัชศาสตร์
168 ผศ. วีรยา ปรีดาลิขิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
169 ผศ. ฐาปนี ใจปินตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
170 ผศ. ปรียเนตร วิไลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเภสัชศาสตร์
171 นาย พรชัย สุขแสน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
172 นพ. วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
173 ดร. รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
174 นาย นกิจ จันทร์สมุทร อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์



175 น.ส. จาริญา ธนบริบูรณ์ ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
176 พญ. เพ็ญนิภัท นภีรงค์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
177 นพ. คามิน สุทธิกุลบุตร อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
178 นพ. สรวิศ บุญญฐี อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
179 แพทย์หญิง ชญานี วิวัฒนเศรษฐ์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
180 นาย พงศธร ท้ังสุข อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
181 พญ. สรัสวดี เถลิงศก อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
182 นาย ธนู ต้ังศรีเจริญ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
183 พญ. เพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
184 นพ. วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
185 นายแพทย์ วงษ์ธวัชร์ เหล่ียวรุ่งเรือง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
186 พญ. กิตติยา ไทยธวัช อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
187 นพ. กฤติน นาราเวชสกุล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
188 ดร. ณรงค์ศักด์ิ ม่ันคง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
189 น.ส. ทัศนีย์ ศรีโพธ์ิ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
190 นพ. วรัญญู เหง่ียมไพศาล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
191 นพ. พชรพล อุดมลักษณ์ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
192 นพ. วรกันต์ วรธ ารงผไท อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
193 นพ. พีรณัฐ ผลวิชา อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
194 พญ. ลภัสกรณ์ ยะปะนัน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
195 นพ. สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
196 นางสาว ภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
197 นพ. ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
198 พญ. สิริกร สาททอง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
199 ดร. จิรพัฒน์ คล้อยปาน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
200 นางสาว ธัญจิรา ไชยแสง ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
201 นางสาว เพ็ญพรรณ กัณฑะษา อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
202 พญ. กานต์จิรา ทิตย์สีแสง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
203 นพ. วรัทภพ แดนเขตต์ ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
204 พญ. เบญจวรรณ ตาแก้ว ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
205 พญ. มัลลิกา ขวัญเมือง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
206 นพ. ชานนท์ ฟ้าภิญโญ ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
207 นพ. ภราดร วานิชขจร ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
208 นพ. วสุชล ชัยชาญ อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
209 นพ. ภาษา สุขสอน อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์



210 นางสาว อชิรญา ชนะพาล อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์
211 พญ. สโรชินี สถิตเลิศสกุล ผู้ช่วยสอน คณะแพทยศาสตร์
212 ผศ.ดร.ทพ. พรพัฒน์ ธีรโสภณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
213 ทพ. ดลธรรม พรหมเสน อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
214 ทพญ. ยุพาภรณ์ โพธ์ินอก อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
215 ทพ. สุริยันต์ ธรรมราช อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
216 ทพ. ทศพล อินประโคน อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
217 ดร.ทพ. ตรัยธาวิต นาคสกุล อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
218 ทพญ. วิลาสินี วิจิตรานนท์ อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
219 ทพญ. การุณยกานต์ นุสรณ์ไพรงาม อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
220 ทพ. ชวลิต ชนินทรสงขลา อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
221 ทพ. วิศวะ แม้นพยัคฆ์ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
222 นาย ธิปก สมบัติศิรินันท์ อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
223 ทพ. วัชรพล กีรติวิบูลย์ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
224 ทพญ. ธนัญญา จงเจริญกิจ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
225 ทพ. ฐิติกานต์ ร่ืนสุคนธ์ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
226 ทพญ. รสธร พูลสวัสด์ิ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
227 ทพ. ปรัตถกร บุญครอง ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
228 ทพญ. ปภาวรินท์ บุญเกิด ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
229 ทพ. ภีมพล ทรงสุภา ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
230 ทพญ. ธนพร พันธ์สุภะ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
231 ทพ. ภูมิทรัพย์ สายวงศ์ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
232 ทพญ. รวงข้าว พิมลศรี ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
233 ทพ. ฐากูร ผาลา ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
234 ทพญ. พราวดารา หงษ์สามสิบเจ็ด ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
235 ทพ. รัฐพงษ์ โอวาสิทธ์ิ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
236 ทพ. กฤตภาส ฟูแสง อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
237 ทพ. นพคุณ หล่ังรวมมิตร ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
238 ทพญ. แพรวพรรณราย เครือสาร ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
239 ทพ. ณฐพงศ์ พิบูลชัยสิทธ์ิ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
240 ทพญ. อรอุมา อริวรรณา ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
241 ทพ. วัฒนชัย สมน้อย อาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
242 ทพ. หฤษฎ์ เหมืองหม้อ ผู้ช่วยสอน คณะทันตแพทยศาสตร์
243 ผศ. สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
244 ผศ. เกียรติศักด์ิ ตันติจริยาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์



245 ผศ.ดร. นภนันต์ ศุภศิริพงษ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
246 ผศ.ดร. ภัทราวรรณ รัตนเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
247 ผศ.ดร. ไพรัช ธีระชัยมหิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
248 ผศ. กาญจนุรัตน์ ไมรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
249 นาย อาทิตย์ ศรีชัย อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
250 ผศ. กฤษฎา ใจแก้วทิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
251 ผศ. วารุณี จันทร์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
252 นาย สมศักด์ิ แนบกลาง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
253 ผศ.ดร. ธิติ ไวกวี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
254 นางสาว พลอยขวัญ เหล่าอมต อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
255 ผศ. นริษรา ประสิทธิปานวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
256 รศ. กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
257 นางสาว ลลิตา ก่ิงเนตร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
258 ดร. ถิรวรรณ กลางณรงค์ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
259 นาย อุดมศักด์ิ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
260 ผศ. เฉลิมวุฒิ สาระกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
261 นางสาว ปิยอร เปล่ียนผดุง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
262 ผศ. อุเทน ธัชศฤงคารสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
263 นาย ประฐมพงษ์ ทองรอด อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
264 นางสาว วรลักษณ์ เมืองชู อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
265 ดร. กันตพงศ์ แสงพวง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
266 ผศ. ธีระพันธ์ เมฆเกรียงไกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
267 นางสาว ณภัทร บุญประสาท อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
268 นางสาว จีรวรรณ สุวรรณสุจริต อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
269 ดร. ณัฐ สุขเวชชวรกิจ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
270 นาย อภินันท์ ทัพผ้ึง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
271 ผศ. วีระยุทธ หอมช่ืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
272 นางสาว ศุภากร สุภาพ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
273 นาย พิษณุ เจนดง อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
274 ผศ.ดร. วิมลเรขา ศิริชัยราวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
275 นางสาว นิภาภรณ์ ลาภเสถียร อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
276 ผศ. อุดม งามเมืองสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์
277 นาย วัชรพงษ์ เข่ือนพันธ์ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
278 นาย อนุสรณ์ ไชยปุระ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
279 นางสาว พรณัชชา ทับพันบุบผา ผู้ช่วยสอน คณะนิติศาสตร์



280 นาย วิทูรย์ ตลุดก า อาจารย์ คณะนิติศาสตร์
281 ผศ. สุธี ขวัญเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
282 ผศ.ดร. ธีรุตม์ หม่ืนวงษ์เทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
283 ผศ.ดร. บังอร สวัสด์ิสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
284 ผศ.ดร. สิทธิชัย ลีวิวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
285 นาง จิตติมา สกุลเจียมใจ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
286 ดร. สุจิตรา วสุวัต อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
287 ดร. สาธิต เช้ืออยู่นาน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
288 นาย ชัย วิชัยศรี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
289 ดร. อุษณีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
290 ดร. กนต์ณัฐ ปู่เกตุแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
291 ผศ. อังคณา ปานเทือก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
292 ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
293 ผศ.ดร. ประกอบศิริ ภักดีพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
294 นาง จารุวรรณ โปษยานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
295 ดร. นิรมล พรมนิล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
296 ดร. พัจน์พิตตา ศรีสมพงษ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
297 ดร. กรัณน์ฑรัตน์ คะวัติกูล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
298 ดร. ฤทัยภัทร พิมลศรี อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
299 ดร. นุชนาฎ หม่ืนจันทร์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
300 รศ.ดร. ภัทรา บุรารักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
301 นาย ศุภโชค โปษยานนท์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
302 นางสาว นิตยา บุญชุ่ม อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
303 นางสาว พีรญา รัตนจันท์วงศ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
304 ดร. วิวัน สุขเจริญ เกษแก้ว อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
305 นาง นวพร เกษสุวรรณ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
306 ดร. ณปภา สุวรรณรงค์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
307 ผศ.ดร. ปิยะพงษ์ แสงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
308 ผศ.ดร. ก าธร ธรรมพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
309 ผศ.ดร. ปาณิสรา โภชนจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
310 ผศ.ดร. พรพรรณ จันทร์แดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
311 ดร. จุมภฏ สนิทธางกูร อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
312 นาย ดัสสัน เสมอเช้ือ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
313 นาง สุพรรณี เบอร์แนล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
314 ดร. ฑาริกา พลโลก อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์



315 นาย ทศพล คุ้มสุพรรณ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
316 ดร. บุญญานุช ชีวาเกียรติย่ิงยง อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
317 นาย อัศวเทพ อากาศวิภาต อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
318 ดร. ปิยะพงษ์ สุปัญโญ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
319 นาง ขวัญฤทัย เต็มสวัสด์ิ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
320 นาย กมลพงศ์ รัตนสงวนวงศ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
321 ดร. กิตติศักด์ิ ศรีไพโรจน์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
322 นาย บุรินทร์ บัณฑะวงศ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
323 นาย คณิสส์ คณิสราพรพงศ์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
324 ผศ.ดร. สุริยา ส้มจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
325 ดร. วัลลพ ล้อมตะคุ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
326 นางสาว สิริมา นาคสาย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
327 ผศ. พันชิด ปิณฑะดิษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
328 ดร. ธัญทิพย์ คฤหโยธิน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
329 ดร. อภิญญาภรณ์ โสภา อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
330 ดร. กิตติพิชญ์ กิตติพรไพบูลย์ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
331 นาย ณัฐวุฒิ สมยาโรน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
332 ดร. สมคิด ยาเคน อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
333 ผศ. อริยา เผ่าเคร่ือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
334 นางสาว รุจินันท์ เอ้ือพิทักษ์สกุล อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
335 นาย เรืองรอง สุวรรณ์การ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
336 ผศ. วรัญญา ไชยทารินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
337 นาย ชาญชัย พรมมิ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
338 นางสาว ณัฏฐา นันทตันติ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
339 ผศ.ดร. ปะราลี โอภาสนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
340 นางสาว พิมพ์ใจ ลังการ์พินธ์ุ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
341 ดร. แสงเดือน พรมแก้วงาม อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
342 ดร. วุฒิชัย ไชยรินค า อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
343 ดร. ปรัชญาพร ธิสาระ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
344 ผศ.ดร. พยาม การดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
345 ผศ. อิชยา มอญแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
346 ดร. พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
347 ผศ.ดร. ดาว เวียงค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
348 ผศ. พรรณพิมล สุขวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
349 นาง วิมลมาศ จันทร์เช้ือ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์



350 ดร. เกียรติศักด์ิ อองกุลนะ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
351 ดร. นภาพร เอ่ียมละออ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
352 ดร. วิมลทิพย์ พวงเข้ม อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
353 ดร. ปาณิสรา หลีค้วน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
354 ดร. พัชรินทร์ สังวาลย์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
355 ผศ.ดร. สุทธิดา พงษ์พันธ์งาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
356 นาย วินัฐ ดวงแสนจันทร์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
357 ดร. กฤติพิชญ์ ฐิติพิชญานันท์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
358 ผศ. พัชรินทร์ ไชยบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
359 ดร. จุฑามาศ ผลมาก อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
360 นาง พรทิพย์ ปาอิน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
361 ผศ.ดร. ศศินันท์ พันธ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
362 ผศ. ศิริพร แสงศรีจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
363 ผศ. วรัทยา กุลนิธิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
364 นาง วิไลพร กาเชียงราย อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
365 ดร. ณีรนุช วงค์เจริญ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
366 นางสาว แสงเดือน วงศ์ใหญ่ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
367 นาง ทัพพ์ขวัญ ศรีรัตยาวงค์ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
368 นางสาว ศุภลักษณ์ อยู่ยอด อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
369 นาง พรสวรรค์ คิดค้า อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
370 นางสาว เกษร เกตุชู อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
371 นางสาว ลินยา เทสมุทร อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
372 นางสาว ประกายดาว สุทธิ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
373 นาย ธรรมวิทย์ ราญรอน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
374 นางสาว เกศินี อ่ิมแมน อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
375 นางสาว ณัฐนรี อนุกูลวรรธกะ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
376 นาย จุฑาพงศ์ เตชะสืบ อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
377 ผศ. วิชานีย์ ใจมาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
378 ผศ. บุษยารัตน์ ศิลปวิทยาทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์
379 ดร. ฉัตรแก้ว ชัยลือชา อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
380 ผศ.ดร. วัชระ วงค์ปัญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
381 ผศ.ดร. เนทิยา กรีธาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
382 ผศ.ดร. รัฐภูมิ พรหมณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
383 รศ.ดร. ต่อพงศ์ กรีธาชาติ รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
384 รศ.ดร. สิทธิชัย พิมลศรี รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม



385 ผศ.ดร. สุขทัย พงศ์พัฒนศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
386 ดร. สุชัญญา ทองเครือ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
387 ผศ.ดร. บุหรัน พันธ์ุสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
388 ดร. สุรัตน์ เศษโพธ์ิ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
389 ดร. โสมนัส สมประเสริฐ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
390 ดร. สุมล นิลรัตน์นิศากร อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
391 ผศ.ดร. อนุสรณ์ บุญปก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
392 ดร. ปรเมษฐ์ สิทธิสันต์ิ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
393 ดร. นพรัตน์ สุริยะไชย อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
394 นางสาว พิมพ์ศิริ สุวรรณพัฒน์ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
395 ดร. วนาวัลย์ ปรากฎ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
396 ผศ.ดร. กฤตชญา อิสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
397 นาย ชัยวัฒน์ โพธ์ิทอง อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
398 ผศ.ดร. สุปรีดา หอมกล่ิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
399 ดร. บุญวัฒน์ วิจารณ์พล อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
400 รศ.ดร. ธีรชัย อ านวยล้อเจริญ รองศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
401 ผศ.ดร. ศักด์ิสิทธ์ิ อ่ิมแมน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
402 ดร. ชญาน์นันท์ จิตมณี อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
403 ดร. ศตวรรษ ทนารัตน์ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
404 ดร. สุขุมา ชิตาภรณ์พันธ์ุ อาจารย์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
405 ผศ.ดร. อรรถสิทธ์ิ เมืองอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
406 รศ.ดร. ประยงค์ จันทร์แดง รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
407 รศ.ดร. มนตรา พงษ์นิล รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
408 นางสาว ณัฏฐิมา มากชู อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
409 ผศ. ธัญญพัทธ์ มุ่งพัฒนสุนทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
410 ดร. ชยาณัญ มณีวรรณ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
411 ดร. ณัฐฑรี สินธุนาวา อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
412 ผศ.ดร. ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
413 ดร. อนุรัตน์ ฝันถึงภูมิ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
414 ผศ.ดร. วรรณภา ทองแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
415 ดร. สุธินี ชุติมากุลทวี อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
416 ผศ. สุนทร สุขสราญจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
417 ผศ.ดร. น้ าทิพย์ เสมอเช้ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
418 รศ.ดร. วีระ เลิศสมพร รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
419 ผศ. อักษราภัค ชัยปะละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์



420 นางสาว สาริณีย์ ภาสยะวรรณ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
421 นางสาว กัลยาพร กันอิน อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
422 นาย ทวีศักด์ิ กันโยไช อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
423 นาย ถิรายุส์ บ าบัด อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
424 นาย ทวีป มหาสิงห์ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
425 ดร. ณวิญ เสริฐผล อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
426 ดร. ผณิตา ไชยศร อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
427 นาย พิพัฒน์ ธนากิจ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
428 ผศ. อรญา อนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
429 นางสาว นิศาชล พรหมรินทร์ อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
430 ผศ. ไพรินทร์ ขัดธิพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
431 ผศ. ดารารัตน์ ค าเป็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
432 ผศ.ดร. ปราณี อยู่ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
433 นาย ปรัชญา วังตระกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
434 ดร. พิเชษฐ์ ชัยเลิศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
435 ดร. ก.รวีวุฒิ ระงับเหตุ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
436 ผศ.ดร. มณินทร รักษ์บ ารุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
437 ดร. จักรีสิทธ์ิ จินดาวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
438 รศ.ดร. วิศณุสรรค์ ชาติอารยะวดี รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
439 ดร. วิไลวรรณ ภาคทอง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
440 ดร. รัติยา ณ อุบล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
441 ดร. ลลิตา รัตนจิระวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
442 ดร. คงเดช สวาสด์ิพันธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
443 ดร. พักตร์วิภา เชาว์พานิช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
444 ผศ.ดร. กัลยา จ าปาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
445 ผศ.ดร. พลินจรีย์ รังสยาธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
446 รศ.ดร. ภพเก้า พุทธรักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
447 รศ.ดร. สิทธิศักด์ิ ป่ินมงคลกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
448 ผศ.ดร. สุกัญญา สืบแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
449 รศ.ดร. นุจิรา ทาตัน รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
450 ผศ.ดร. เนรัฐชลา สุวรรณคนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
451 ดร. เสาวลักษณ์ บุญมา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
452 ผศ.ดร. สิริวัฒน์ บุญชัยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
453 ดร. พิมพ์ใจ แสงความสว่าง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
454 ผศ.ดร. ปิยชนน์ เกษสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์



455 รศ.ดร. อนุรักษ์ ประสาทเขตร์การ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
456 ดร. พงศพัศ แรงดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
457 รศ.ดร. เอกสิทธ์ิ วงศ์ราษฎร์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
458 ดร. ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
459 ดร. พัชรินทร์ ต้ังชัยสุริยา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
460 ผศ.ดร. กมลรัตน์ แนมมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
461 รศ.ดร. ธนกฤต เทียนหวาน รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
462 ผศ.ดร. กรรณิการ์ ข าพ่ึงสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
463 รศ.ดร. อัยเรศ เอ่ียมพันธ์ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
464 ดร. พีรพงษ์ สืบแสน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
465 รศ.ดร. ประสิทธ์ิ ช่อล าเจียก รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
466 ผศ.ดร. เอ้ือมพร วิทยารัฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
467 ดร. สุลาวัลย์ ยศธนู อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
468 ดร. เขมวดี ปรีดาลิขิต อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
469 ดร. ปิยดา พฤกสวัสด์ินนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
470 ดร. ศัสยมน สุขแสงรักษ์เจริญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
471 ผศ.ดร. อารักษ์ กล่ินบ ารุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
472 ดร. เริงฤทัย ศิริรักษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
473 ดร. อทิติ วลัญช์เพียร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
474 ดร. วรรณฤดี แก้วมีศรี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
475 นาย มนัส ใจมะสิทธ์ิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
476 ดร. พัทธวรรณ ละโป้ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
477 ดร. ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
478 รศ.ดร. จตุพร ต้ังจิตรวิทยากูล รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
479 ดร. ชัยพัฒน์ ลาพินี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
480 นาย ไพศาล ดวงจักร์ ณ อยุธยา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
481 รศ.ดร. ด ารงศักด์ิ แย้มบางหวาย รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
482 ดร. ปิติรัฐ คงทองค า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
483 ดร. นฤมล เสทธยะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
484 ผศ.ดร. กฤษดา ตามประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
485 ดร. ธีรพงษ์ หล้าอินเช้ือ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
486 ดร. นิยม โฮ่งสิทธ์ิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
487 ผศ.ดร. ณัชชา อินทร์จันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
488 รศ.ดร. สาโรจน์ จีนประชา รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
489 ดร. อภิรักษ์ วงษ์เหมภูมิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์



490 ผศ.ดร. พัชรพรรณ จ านงนิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
491 ผศ.ดร. ทิพย์วรรณ สรรพสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
492 ดร. สืบกุล กาญจนสุกร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
493 รศ.ดร. ไวพจน์ งามสอาด รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
494 รศ.ดร. จิตระยุทธ์ จิตอ่อนน้อม รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
495 รศ.ดร. รัชนาพร โชคชัยสิริ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
496 ผศ.ดร. รักสกุล แก่นเรณู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
497 ผศ.ดร. มานะ ดงอนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
498 ดร. นพดล ยศบุญเรือง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
499 ผศ.ดร. สรชัย ค าแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
500 ดร. อาทิตย์ นันทขว้าง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
501 ดร. สิริกมล แสงมีอานุภาพ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
502 ดร. บุณฑริกา เทพสุคนธ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
503 ดร. ศุภชัย วันประโคน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
504 ดร. สุทธาสินี กตัญญู อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
505 ดร. ธนพงษ์ พรมใหม่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
506 ว่าท่ีร้อยตรี มนัส ภูทวี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
507 ดร. ธิติ เกตุค า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
508 ผศ.ดร. วิจิตรา มีเหลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
509 นางสาว นิโลบล ค ายันต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
510 นาย ณัฐภูมิ จันทราช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
511 ดร. ณัฐพร พุทธวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
512 ดร. ผกาสุคนธ์ เมฆรัตนชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
513 ผศ. พชรธัช ไชยมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
514 ดร. ชัชวาล วงค์ชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
515 นาง ธันยาภรณ์ ต้ังเจริญชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
516 ดร. วัชราวุฒิ กฤตินธรรม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
517 ผศ.ดร. บัลวี ยศน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
518 นางสาว รัตนา ฤทธิแสง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
519 ดร. สมฤทธ์ิ อุ่นอ้าย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
520 นางสาว ศรัณยา ฟองจันทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
521 ดร. ธนิษฐา เสมอใจ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
522 รศ.ดร. วัชรภรณ์ ช่อล าเจียก รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
523 นาย กฤษดา เหลืองทองค า อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
524 ผศ.ดร. พิทักษ์ นาสมใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์



525 ดร. พชร ใจโลกา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
526 ดร. ศุภกร จันเลน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
527 นาย อภิสิทธ์ิ เมืองมา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
528 ผศ. ณัฐวุฒิ พลอาสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
529 ผศ.ดร. บุญช่วง บุญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
530 นาง กุลธิดา เมืองมา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
531 นางสาว วิภาศิริ สุนทรชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
532 นางสาว ศิริลักษณ์ เผ่ากันทะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
533 ผศ. เอกสุรีย์ ศักด์ิศรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
534 ผศ. วีระชัย ศิลประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
535 ผศ. จุฑารัตน์ ก๋าวินจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
536 นางสาว ศิริวรรณ อินทวิชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
537 ว่าท่ีร้อยตรี ฐิตินันต์ กาศโอสถ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
538 นาย ชนม์เจริญ ชัยรัตน์สิริพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
539 นางสาว พันธิตรา กมล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
540 ผศ.ดร. พิชญะ ค าอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
541 ผศ.ดร. สุรศักด์ิ ใจเขียนดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
542 ผศ.ดร. ศุภชัย เจริญสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
543 ดร. จักรพงษ์ คนธรรม์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
544 ผศ.ดร. ธิดา ไชยวังศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
545 ผศ.ดร. ศิริลักษณ์ สันพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
546 ผศ.ดร. วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
547 ผศ.ดร. ณภัทร ศรีรักษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
548 ผศ.ดร. กฤตปภัช ตันติอมรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
549 ผศ.ดร. ธัชพล เมธารัชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
550 ผศ. ปัณณวิชญ์ สิริเวชวิริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
551 ผศ.ดร. กานต์รวี ขยัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
552 นาย นิคม นาคสุพรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
553 ผศ.ดร. กฤษชัย พูลเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
554 ดร. ธนวุฒิ พรหมบัญชาชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
555 ผศ.ดร. อัญชลี ระวังการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
556 นางสาว กฤษณา พุกอินทร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
557 ผศ.ดร. กฤษณะ คู่เทียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
558 ดร. อาทิตย์ ทิมอ่วม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
559 ดร. อชิรญา ศิริภาพ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



560 ผศ.ดร. ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
561 ดร. วไลลักษณ์ ภูสันต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
562 ดร. ศตพร แจ่มสุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
563 รศ.ดร. ภูวดล ด้วงโต รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
564 ผศ.ดร. สิทธิศักด์ิ ทองรอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
565 รศ.ดร. อัจฉราภรณ์ ดวงใจ รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
566 ผศ.ดร. รัชนีพร กงซุย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
567 ผศ.ดร. นภาพันธ์ กังวาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
568 ดร. ศิรินารถ เพ็งเนตร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
569 ผศ.ดร. คมศักด์ิ พินธะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
570 ดร. อ านาจ อ่อนสอาด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
571 ดร. นิจติยา สุวรรณสม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
572 ผศ.ดร. จุฑามาศ เทพมาลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
573 ผศ.ดร. อรดา ชุมภูค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
574 ดร. กมลวรรณ จงสมชัย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
575 ผศ.ดร. พยุงศักด์ิ ตันติไพบูลย์วงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
576 ดร. วิทวัส สัจจาพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
577 นางสาว รุ่งทิพย์ ทองบุญโท อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
578 ดร. อนงค์ คิดดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
579 ผศ.ดร. ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
580 ผศ.ดร. วิทยา ชัยวังเย็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
581 ดร. นิศรา บุญเกิด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
582 ผศ.ดร. เนติ เงินแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
583 ผศ.ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
584 ดร. หทัยชนก ชมภูพ้ืน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
585 ดร. สมศักด์ิ ธรรมวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
586 ผศ.ดร. อานนท์ พัดเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
587 ผศ.ดร. มารุต แก้ววงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
588 รศ.ดร. วาทิตา ผจญภัย รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
589 ดร. จารุพล มหิโพด อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
590 ผศ.ดร. อัจฉริยา ยศบุญเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
591 ผศ.ดร. อรอ าไพ จ่าภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
592 นาย ธีระ จันทร์มณี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
593 นาย ปัณณทัต สุทธิรักษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
594 ผศ.ดร. กนกกาญจน์ พรหมน้อย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



595 ดร. ปิยะกาญจน์ บุญเต็ม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
596 ผศ.ดร. วชิราภรณ์ ทิพย์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
597 ดร. อนงค์ภรณ์ ขอบรูป อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
598 ผศ.ดร. ยุพา ชาญวิกรัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
599 นางสาว ณฐมน ธนศรีวรุตนันท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
600 ดร. ธนพัฒน์ แพ่งเกษร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
601 ดร. ณฐกร ค าแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
602 ผศ.ดร. อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
603 ดร. เอกลักษณ์ พุกนุ่น อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
604 ดร. กนกทิพย์ เพชรรัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
605 นางสาว จิตตราพร ทิพย์มาลา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
606 นาย ณัฐพล ทัศนสุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
607 นางสาว นริศรา พันธุรัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
608 ผศ.ดร. ศิริกาญจน์ สันพา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
609 ดร. ธิชานนท์ พรหมศรีสุข อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
610 ดร. ศรินธร ธรรมยศ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
611 ศ.ดร. เสมอ ถาน้อย ศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
612 นาย สรวิชญ์ อุปคุตฆ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
613 นาง สุรัศวดี พรมสุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
614 ผศ. จิตรกุล สุวรรณเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
615 นางสาว ชมนาด สิงห์หันต์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
616 นางสาว ศศิวิมล พรมสาร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
617 ผศ.ดร. ด ารงค์ อมรเดชาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
618 รศ.ดร. สิทธิเดช วชิราศรีศิริกุล รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
619 ผศ.ดร. ณัฐพงษ์ โปธิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
620 รศ.ดร. เชวศักด์ิ รักเป็นไทย รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
621 รศ.ดร. จงลักษณ์ พาหะซา รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
622 ผศ. อดิศร ประสิทธ์ิศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
623 ผศ.ดร. ปุริมพัฒน์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
624 ดร. รัชนีวรรณ อังกุรบุตร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
625 ผศ.ดร. วสันต์ ค าสนาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
626 ผศ.ดร. สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
627 ผศ.ดร. สุธรรม อรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
628 ผศ.ดร. วิชญ์พล ฟักแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
629 ดร. ฝนทิพย์ จินันทุยา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



630 ผศ.ดร. นพรัตน์ เกตุขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
631 รศ.ดร. ณัฐพงศ์ ด ารงวิริยะนุภาพ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
632 ดร. ธีระพจน์ ศุภวิริยะกิจ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
633 ดร. ปาลินี สุมิตสวรรค์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
634 ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
635 ผศ.ดร. สุริยาวุธ ประอ้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
636 ผศ.ดร. สมบูรณ์ เซ่ียงฉิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
637 ดร. อัจฉราวดี แก้ววรรณดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
638 ดร. ทรงวุฒิ ประกายวิเชียร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
639 ผศ. จักรทอง ทองจัตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
640 ผศ.ดร. ปิยพงษ์ สุวรรณมณีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
641 นาย อธิคม บุญซ่ือ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
642 ผศ.ดร. เอราวิล ถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
643 ดร. บรรเทิง ยานะ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
644 รศ.ดร. ปรีดา ไชยมหาวัน รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
645 ผศ.ดร. นัทธ์ิธนนท์ พงษ์พานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
646 ผศ. ดวงดี แสนรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
647 รศ.ดร. ธนกร ชมภูรัตน์ รองศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
648 ผศ.ดร. พจนศักด์ิ พจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
649 ดร. พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
650 ดร. เกรียงศักด์ิ ไกรกิจราษฎร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
651 ผศ. คมกฤต เมฆสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
652 ผศ.ดร. อภิศักด์ิ วิทยาประภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
653 ดร. ธนกานต์ สวนกัน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
654 ดร. ปรเมศร์ ปธิเก อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
655 ดร. อนุจิตร ภูมิพันธ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
656 นาย ศราวุธ แต้โอสถ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
657 ดร. ขวัญสิรินภา ธนะวงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
658 ดร. ณพล ศรีศักดา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
659 นาย วรจักร จันทร์แว่น อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
660 ผศ.ดร. วรเทพ แซ่ล่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
661 นาย ธนกฤต เทพอุโมงค์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
662 ผศ. ธเนศ ทองเดชศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
663 นาย สุรเชษ ศรีนารา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
664 นาย อโณทัย กล้าการขาย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์



665 นางสาว วาสนา นากุ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
666 ผศ. เอกชัย แผ่นทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
667 นาย กรวิน สุวรรณภักด์ิ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
668 นาย ชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
669 ดร. ดารินทร อินทับทิม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
670 ผศ.ดร. สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
671 ผศ.ดร. จิตติมา กาวีระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
672 ดร. รัตนา ยาวิเลิง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
673 ดร. สิงห์ค า รักป่า อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
674 ผศ.ดร. คมกฤช ตาชม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
675 ผศ. สนิท ยืนศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
676 ดร. เบญจพร เทพสีหนู อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
677 ดร. ภัทรโรบล จริยฐิตินันท์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
678 นางสาว เยาวรัตน์ เม็งขาว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
679 ดร. ศุภาวรรณ ปิงใจ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
680 ดร. กมลาวดี บุรณวัณณะ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
681 นาย ธนปริญ ส าเริง ผู้ช่วยสอน คณะศิลปศาสตร์
682 ดร. นริศา ไพเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
683 นาย สมหมาย รอดแป้น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
684 นาง จิตติพร ไชยรินค า อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
685 ดร. สุนทรี ศรีวันทนียกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
686 นาย ภัทรพงศ์ พ้ืนงาม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
687 นาย ธาตรี เจริญพรพิมลกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
688 ดร. โสมวรรณ พัวเวส อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
689 ผศ.ดร. ธิวานนท์ พูพวก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
690 นาย ณัฐวร วงศ์จิตราทร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
691 ดร. จินตนา ศรีเงิน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
692 ผศ. ภัทรา เอกประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
693 ผศ. ณภัทร แสนโภชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
694 ดร. วรัญญา ย่ิงยงศักด์ิ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
695 นางสาว ธรณ์ธนนัณท์ ไชยวงค์ษา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
696 นางสาว แสงเดือน กาศลังกา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
697 ดร. จารุกัญญ์ จิตรวงศ์นันท์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
698 ดร. ชนาภา ดวงไฟ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
699 นางสาว จิตติมาพร ต้นจ าปา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์



700 นาย สมพงษ์ รูปทรง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
701 นาง ธัญพร มูลกาวิล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
702 นาย อิทธิพล บัวย้อย อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
703 นางสาว รุ่งอรุณ อินใจ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
704 ดร. รัฐภาคย์ หัทยาวิลัยพรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
705 นาย วัลลพ อยู่ดี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
706 ดร. เขตไทย วงศ์วิชัย อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
707 ผศ.ดร. พิชญ์สินี เสถียรธราดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
708 รศ.ดร. วรวรรธน์ ศรียาภัย รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
709 ผศ.ดร. เอ้ือมพร ทิพย์เดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
710 นาย ณัฐกร ค าปวน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
711 ดร. ปาริชาต โปธิ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
712 นางสาว แวววรรณ พุทธรักษา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
713 ดร. สุวรรณา ดลภราดร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
714 นาย ชิดพงษ์ โพธิรังสิยากร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
715 นาย คงอมร เหมรัตน์รักษ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
716 นางสาว พาณี ศรีวิภาต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
717 ดร. ชวนพิศ ศรีวิชัย อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
718 ดร. วัชรินทร์ แก่นจันทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
719 นางสาว ชุติมันต์ ค าขาด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
720 นางสาว ยุวเรศ เลาหพรรค อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
721 ดร. บัณฑิต ทิพย์เดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
722 นางสาว จุมพิศตรา ผูกจิต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
723 นางสาว พิรดา โตนชัยภูมิ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
724 นางสาว พันธ์ุพิชญา ปัญญาฟู อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
725 นางสาว อุทุมพร ศักด์ิโสภิน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
726 นางสาว กัลยาณี ภู่เจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
727 นางสาว นฤภร แสงศรีจันทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
728 ผศ.ดร. เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
729 นางสาว พิชญา นุเสน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
730 ดร. นลินภัสร์ เมฆเกรียงไกร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
731 ดร. อธิพงษ์ เพ็ชรเกิด อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
732 ผศ. เกริก เจษฎานุวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
733 นางสาว กุลธิดา ค ามี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
734 นางสาว นิภาวรรณ นฤเปรมปรีด์ิ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์



735 นาย พิทยา ดวงตาด า อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
736 นางสาว จินตนา แปบดิบ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
737 ดร. ศราวุธ หล่อดี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
738 รศ.ดร. ผณินทรา ธีรานนท์ รองศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
739 นางสาว รติรัตน์ หอมลา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
740 นาย สุวิทย์ ติค า อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
741 นาย ธนวัฒน์ วีระแสง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
742 นางสาว ไพลิน อินค า อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
743 ผศ.ดร. สุภัทรา โยธินศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
744 นาย เกรียงศักด์ิ ฐานะกอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
745 นางสาว ศศิธร นุริตมนต์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
746 นางสาว วราภรณ์ ใจประนพ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
747 นาย อธิคมน์ จิตรเกษมสุข อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
748 นางสาว ยูถิกา เตชะศิริวรรณ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
749 นางสาว สว่างฤทัย อัยกร อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
750 นาย จอมภพ ณ นครพนม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
751 นาย กรธัช ปัญญาจันทร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
752 ผศ. โขมพัฒน์ ประวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์
753 นางสาว พัชรินทร์ สัจจญาติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
754 นาย ชาญศักด์ิ เสียงเย็น อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
755 นาย อนุรักษ์ ไชยฮ่ัง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
756 นางสาว อภิญญา ห่านตระกูล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
757 นาย สิทธิชัย พันชน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
758 นางสาว เยาวภา มูลเจริญ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
759 นางสาว วรรณสา หมุดใหม่ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์
760 นาย สันติ ศิริคชพันธ์ุ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
761 นาย นคร ค าร้อง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
762 ผศ.ดร. ธงไทย วงศ์วิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
763 ผศ. ศราวุธ จันทรข า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
764 ผศ.ดร. อัมเรศ เทพมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
765 นาย ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
766 นางสาว พัชราภรณ์ ลือราช อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
767 นางสาว สาวิตรี นุกูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
768 นาง ภัคธิมา วังยาว อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
769 นาย ทวี เสรีวาศ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์



770 นาย ธเนศ ไข่แก้ว อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
771 นางสาว ชนกพร อ้วนสุชาติ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
772 ผศ. วีรดา บัวบังใบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
773 นางสาว ปรียาชนก เกษสุวรรณ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
774 นาย อธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
775 นาย กิตต์ิธเนศ ศิริสุริยเสรี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
776 นางสาว พสุ สุวภาพ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
777 นางสาว ดุจฤดี มรรคประเสริฐ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
778 นาย ชลวิทย์ บุญจันทร์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
779 ผศ. วรินทร์ รวมส าราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
780 นางสาว อรทัย มหาวรรณ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
781 นางสาว อาริสรา นุกูล ผู้ช่วยสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
782 ผศ. รัตนะ ตาแปง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
783 ผศ. อารยา รวมส าราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
784 นางสาว วรชา ออกกิจวัตร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
785 นาย สุธี เมฆบุญส่งลาภ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
786 ผศ. อัศนัย เล่งอ้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
787 นาย เอกพงษ์ เรือนอุ่น อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
788 ผศ. นิลุบล ปุระพรหม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
789 ผศ. นิธิศ วนิชบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
790 รศ. ว่าท่ี ร.ต.ดร. ชาญคณิต อาวรณ์ รองศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
791 ผศ. พันธพัฒน์ บุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
792 นาย บรรเจิด ศรีมูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
793 นาย ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
794 นาย เกียรติศักด์ิ ใสสอาด อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
795 นางสาว วณิชญา ถนอมพลกรัง อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
796 นางสาว ทัตพิชา เงินเย็น ผู้ช่วยสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
797 นางสาว ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
798 นางสาว เมธิศา ถวิลวงค์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
799 นาย อัษฎาวุธ พลอยเขียว อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
800 นาย ลิขิต ใจดี อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
801 นาย ภูดิท ศิริวัฒนกุล ผู้ช่วยสอน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
802 นาย ปณิธาน ประมูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
803 ดร. สุดารัตน์ สังฆะมณี อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
804 ผศ.ดร. อรพินท์ อินศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์



805 ดร. เดช ดอกพวง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
806 รศ.ดร. สิทธิชัย ปัญญาใส รองศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
807 ผศ.ดร. เสริม สุรพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
808 ผศ.ดร. สุภาพร ข าจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
809 ผศ.ดร. ณัฏฐพักตร์ ศีลวัตธ ารง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
810 ผศ.ดร. กรุง ผิวพรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
811 ดร. สินธุพร มหารัญ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
812 ดร. ปาจรีย์ มาน้อย อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
813 ดร. ปิยะวรรณ เอมอ่ิมอนันต์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
814 ดร. พิไลพร จงรวมกลาง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
815 ดร. สมโภช เสาร์อิน อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
816 ผศ.ดร. สรายศ ร่าเริงใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
817 ดร. สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
818 ผศ.ดร. อรุณีย์ พรหมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
819 ดร. สมฤทัย พุ่มสลุด อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
820 ดร. พัชรียา อัมพุธ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
821 ดร. พนิดา หาญพิทักษ์พงศ์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
822 ดร. วีระศักด์ิ ต๊ะปัญญา อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
823 ดร. เอกพจน์ พรมพันธ์ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
824 ผศ. อรุณรัตน์ ศรีทะวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
825 ดร. นพรัตน์ สังฆฤทธ์ิ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
826 ผศ.ดร. สาวิตรี นะงอลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
827 นางสาว ฟ้า เช้ือหงษ์ทอง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
828 ดร. เกษม สมทะนะ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
829 ดร. ดาวยศ ดาวเรือง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
830 ดร. บุญสิตา สุวรรณกุล อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
831 ผศ. ณิชาภา พาราศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
832 นางสาว กรรณาภรณ์ อินทชัย อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
833 นาย เอกราช วงศ์ษายะ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
834 ผศ. อรรจน์มน ธรรมไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
835 นางสาว ฐิติมา สัมพันธ์อภัย อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
836 ดร. คณิตาพร สุภาเดช อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
837 ดร. เบญจมาศ สุระเดช อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
838 ผศ.ดร. พุทธิพงษ์ พลค าฮัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
839 ดร. พริน ค าเส็ง อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์



840 ดร. ชลธิชา แก้วจอหอ อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
841 นางสาว มณฑินี วัฒนสุวกุล อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
842 ผศ.ดร. อักษรากร ค ามาสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
843 ผศ.ดร. สิทธิพร สุวรรณมิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
844 ดร. ศุภกัญญา ลาสม อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
845 นางสาว เกวลี สีหราช อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
846 นางสาว ชัชฎาภรณ์ ใจเย็น อาจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
847 ผศ. ศิรินทิพย์ ค าฟู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
848 ผศ. ณรงค์ นวลเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสหเวชศาสตร์
849 นางสาว พรพนา สมจิตร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
850 นางสาว เนตรนภา พรหมมา อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
851 ผศ.ดร. น้ าเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
852 ดร. ศศิวิมล บุตรสีเขียว อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
853 ผศ.ดร. สมคิด จูหว้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
854 ดร. อุรัชชา สัจจาพงศ์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
855 นางสาว ระวีพรรณ สุนันต๊ะ ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์
856 ผศ.ดร. เสกสรรค์ ทองต๊ิบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
857 รศ.ดร. เกษแก้ว เสียงเพราะ รองศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
858 นาย มณุเชษฐ์ มะโนธรรม อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
859 ผศ.ดร. ประจวบ แหลมหลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
860 ดร. สุรางคนา ไชยรินค า อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
861 นางสาว ชุมาพร รถสีดา อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
862 ผศ.ดร. บุญลือ ฉิมบ้านไร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
863 ผศ.ดร. เทียนทอง ต๊ะแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
864 ดร. สุนันทา ต้ังนิติพงศ์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
865 ผศ.ดร. อนุกูล มะโนทน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
866 ผศ. ประกาศิต ทอนช่วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
867 นาย สันติพันธ์ เฉียบแหลม อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
868 นางสาว ปุณญิสา ผุดผ่อง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
869 ดร. ปิยะวดี ศรีวิชัย อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
870 นางสาว นาฏนิดา จันทราช อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
871 นาย พงศธร ศิลาเงิน อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
872 นางสาว วิริญญา เมืองช้าง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
873 นางสาว ผดุงนารี แสนเมือง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
874 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง นิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์



875 นางสาว ตวงพร พิกุลทอง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
876 ดร. วรางคณา กล้าจริง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
877 นางสาว ปิยะนุช โลนันท์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
878 นาย แสงชัย วงศ์มานะกูล อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
879 นางสาว ภัชรี พิมาลรัมย์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
880 นางสาว ปุณยภัสร์ ศิริธีราฐิติกุล อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
881 นางสาว พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
882 นางสาว มนชนก ชูวรรธนะปกรณ์ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
883 นางสาว กานต์ชนก สุขบท อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
884 ผศ.ดร. อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
885 นาง อรทัย เกตุขาว อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
886 นางสาว วรรณิตา สกุลวัฒนะ ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์
887 นาย เก่ง ชัยชนะ ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์
888 นางสาว ปรางค์ทิพย์ คันทะมาลา อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
889 นางสาว วริฐา อริยบุคลากร อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
890 ดร. สุทธิชัย ศิรินวล อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
891 นาย ศุภกาญจน์ แก่นท้าว อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
892 ผศ. ศราวุฒิ แสงค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
893 นางสาว ก่ิงกนก รักษนาเวศ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
894 นาย พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
895 นางสาว ประภาพร ตุลวัฒนกุล อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
896 นาย กฤษฎา สารทอง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
897 นาย ภากรณ์ ภู่สุวรรณ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
898 ผศ.ดร. ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
899 นาย ณัฐพงค์ ม้าเทศ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
900 นางสาว รัศมี จันทร์กวีกูล อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
901 นางสาว รสรินทร์ แก้วตา อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
902 ผศ. นัฐพล ปันสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
903 นางสาว ผาณิต ศรีสุทธะ ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์
904 นางสาว วิชิดา หล้าสมศรี ผู้ช่วยสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์
905 นางสาว จุฬาภัค ศรศักดานุภาพ อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
906 นางสาว ปุณยวีร์ ค าไทย อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
907 ผศ.ดร. ศิริพร แพรศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการจัดการ
908 ดร. ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ วิทยาลัยการจัดการ
909 ผศ.ดร. สุนทร คล้ายอ่ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา



910 ผศ.ดร. วิลาวัลย์ สมยาโรน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
911 ดร. ดรุณี อภัยกาวี อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
912 นาย พิศาล เครือลิต อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
913 นางสาว ขวัญชนก ข าต้ัง อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
914 ผศ.ดร. น้ าฝน กันมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
915 ผศ.ดร. สันติ บูรณะชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
916 นางสาว กัญจนี ศรีโสภา อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
917 รศ.ดร. โสภา อ านวยรัตน์ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
918 ดร. วิภาวี ศิริลักษณ์ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
919 ดร. เกศราพรรณ พันธ์ุศรีเกตุ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
920 ดร. กษิฎิฏฏ์ มีพรหม อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
921 ดร. ตระกูลพันธ์ ยุชมภู อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
922 นาย อรรถพล คณิตชรางกูร อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
923 ผศ.ดร. วิลาวัลย์ โพธ์ิทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
924 รศ.ดร. ลือชา ลดาชาติ รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
925 ผศ.ดร. วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
926 ดร. วสันต์ สรรพสุข อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
927 ดร. ธารารัตน์ มาลัยเถาว์ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
928 นาย สุวิชา ดวงฟู อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
929 ดร. ณัฐวุฒิ สัพโส อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
930 นาย นรินทร์ บัวนาค อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
931 ดร. อาภาพรรณ ประทุมไทย อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
932 ผศ.ดร. ล าไย สีหามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
933 นางสาว พัชรินทร์ คัสเตศรี อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
934 ดร. นริศรา เสือคล้าย อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
935 ผศ.ดร. วัชระ จตุพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
936 ดร. นรินธน์ นนทมาลย์ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
937 ดร. วรรณากร พรประเสริฐ อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
938 ผศ.ดร. รุ่งทิวา กองสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
939 รศ.ดร. ดิเรก ธีระภูธร รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
940 รศ.ดร. รักษิต สุทธิพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
941 ผศ.ดร. ธิดาวัลย์ อุ่นกอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยการศึกษา
942 นางสาว เมทิกา เลิศปฐมา อาจารย์ วิทยาลัยการศึกษา

















































ท่ี ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง สังกัด
1 นาง อินทนิล จินดากาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
2 นาง จินตนา ดูใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
3 นางสาว ลภัสรดา ใจเอ้ือ นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
4 นางสาว อรอนงค์ เรียงจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
5 นางสาว วิไล วุฒิวงค์วอ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
6 นาย มนตรี ปัญญาใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
7 นางสาว ปุณณดา เปลวทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
8 นาง จิราพร สมจิตร คนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
9 นางสาว วิไลวรรณ สมใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
10 นางสาว หทัยรัตน์ เลขสุข นักวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
11 นาย คมสันต์ พรมเผ่า นายช่างเทคนิค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
12 นาย ฉัตรชัย ม่ังมูล พนักงานขับรถยนต์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
13 นางสาว แววดาว วงค์เรือน บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
14 นาย โอภาส ยอดยา คนงาน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
15 นาง พนิดา ดุมดก นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
16 นางสาว กานต์ชนก บุญแข็ง นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
17 นาย ณัฐพงษ์ ชุ่มวงศ์ นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
18 นางสาว ชญาดา จีนเอียด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองแผนงาน
19 นางสาว สิริกานต์ จงถนอม นักตรวจสอบภายใน กองแผนงาน
20 นางสาว นิภาพร จุมปา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
21 นางสาว อัมพิกา อัมพุธ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
22 นาย ฤทธิชัย มณีทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
23 นางสาว รัตติยา เงินเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
24 นางสาว อริสรา สุธรรมเม็ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
25 นาย นาวิน เพียงแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
26 นาง นิตยา ปรางค์สุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
27 นาย นวพันธ์ุ วิรัตน์เกษม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
28 นางสาว ฐิติพร มณีจันสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
29 นางสาว อัญชนา ปินตา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองแผนงาน
30 นาย ณัฏฐพงษ์ ย่ังยืน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
31 นาย ศุภชัย จันต๊ะอุตม์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองแผนงาน
32 นาย อุดมชัย ยะวัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
33 นางสาว โชติรส เป่ียมน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
34 ว่าท่ีร้อยตรี อุกฤษณ์ กัณธะค า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
35 นางสาว พัณณ์ชิตา เจริญวัชรวิทย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
36 นางสาว นิตติยา บุญป๋ัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน



37 นางสาว สุพัตรา บุญเก๋ียงวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกฎหมาย
38 นาย เอกรัฐ ทินกรวงศ์ นิติกร กองกฎหมาย
39 นางสาว กัญจน์ชญา ยาละ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกฎหมาย
40 นาย จตุรภัทร ตายะ นิติกร กองกฎหมาย
41 นาย เฉลิมวัฒน์ สุวรรณ นิติกร กองกฎหมาย
42 นางสาว การณ์ณัชญา กุมารแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกฎหมาย
43 นางสาว พิชญาภา กุลเมฆ นิติกร กองกฎหมาย
44 นาย ธัชธรรม์ ค ายาน นิติกร กองกฎหมาย
45 นาย สุรชาติ ฟองแก้ว นิติกร กองกฎหมาย
46 นาย ศตฉัน วรรณโวหาร นิติกร กองกฎหมาย
47 นางสาว ธิดารัตน์ เวียงค า นิติกร กองกฎหมาย
48 นางสาว ณัฐพิมล กิติตาล นิติกร กองกฎหมาย
49 นาย จักรพงษ์ พรหมวาทย์ นิติกร กองกฎหมาย
50 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปภัสรา ยาสมุทร นิติกร กองกฎหมาย
51 นางสาว อารียา อรุณรับ นิติกร กองกฎหมาย
52 นางสาว ยุพา คุ้มค า นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง
53 นาง ตราการณ์ ไชยา คนงาน กองกลาง
54 นาง ศรีวรรณ ฟูแสง คนงาน กองกลาง
55 นาง นก เมืองค า คนงาน กองกลาง
56 นาย ผดุง ไชยบุตร คนงาน กองกลาง
57 นาย อนุชา เสริมสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
58 นางสาว ป่ินอนงค์ วงค์ชมภู คนงาน กองกลาง
59 นางสาว สิริพร กาจินา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
60 นางสาว หัทยา หม่ันงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
61 นางสาว สุคนธ์ทิพย์ กันทะธง นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
62 นางสาว รัตนา ขัตธิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
63 นาย นวพล ธุระเสร็จ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
64 นาย กฤษณะ ทุ่งหลวง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
65 นาย อดิสร ผลศุภรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกลาง
66 นางสาว ขนิษฐา เพชร์สาริกิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
67 นางสาว เมธิณี จันกา นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
68 นาย ปราการ บุญมาวงศ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองกลาง
69 นาย พิศุทธ์ จิโรจน์กุล นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
70 นาย รัตนพงษ์ ธ ารงทอง นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
71 นางสาว กนกพร ปาผัด นักวิชาการเงินและบัญชี กองกลาง
72 นาย ศุภกิตต์ิ รินถา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
73 นาง ณัฐธิดา ชาวน่าน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง



74 นางสาว อุณาโลม อนุพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง
75 นางสาว กนกวรรณ ประภากรณ์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
76 นางสาว ธิดาเดือน อุตยานะ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
77 นาย ณรงค์ วงค์ไชย นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
78 นาย บรรเจิด หงษ์จักร นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง
79 นาย นฤบวร ภิรมย์พลัด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าท่ี
80 นาย สมทบ เหล็กสิงห์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
81 นางสาว ศรีอัปสร ช านาญยา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
82 นางสาว เหมวรรณ ศรีสุวรรณ์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
83 นาย สมเพ็ชร แสวงงาม พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) กองการเจ้าหน้าท่ี
84 นาย กาฬสินธ์ิ กันธะค า พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
85 นาย ฤกษ์ดี แก้วมาเมือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
86 นาย จงรักไทย เปลวทอง บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
87 นาย คะนอง ปิงเมือง บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
88 นางสาว สุกัญญา เชียงค า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
89 นาง เสาวลักษณ์ มณีทิพย์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
90 นาย อภิชาต ศรีวัฒนกูล บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
91 นาย วรปรัชญ์ ศรีดวงค า บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
92 นางสาว อินทิรา ยารังษี บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
93 นาง กนิษฐา รัตนพัทธยากร บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
94 นางสาว ชณภิชฌา สัตย์สม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
95 นาย อรรถพล มณเฑียร บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
96 นางสาว ธันยาภรณ์ เสาร์เกิด บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
97 นาง ฉัตรมาศ ผลศุภรักษ์ นักวิชาการพัสดุ กองการเจ้าหน้าท่ี
98 นางสาว กาญจนา สุดเสน่ห์ บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
99 นาย วิทวัส สืบโม้ พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
100 นาย นพรัตน์ พระดวงงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองการเจ้าหน้าท่ี
101 นาย จรัสพงษ์ จันทร์แว่น พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
102 นาย สุพรรณ เพ็งภูงา พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
103 นาย ศักสิทธ์ ไชยกุล พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
104 นางสาว กอบแก้ว ช่ืนสมพงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
105 นาย นพดล อนุเคราะห์ พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
106 นาย พงศ์ภัค รินทระ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) กองการเจ้าหน้าท่ี
107 นาย วิวัฒน์ นันทะชาติ พนักงานบริการ (ขับรถยนต์) กองการเจ้าหน้าท่ี
108 นาย อุเทน ทันแก้ว พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี
109 นาย มานพ ปันทิยะ บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
110 นาย ธนกร เชาวน์เกษม พนักงานขับรถยนต์ กองการเจ้าหน้าท่ี



111 นางสาว สุนิสา จินะโกฎิ นักวิชาการเงินและบัญชี กองการเจ้าหน้าท่ี
112 นางสาว พราวตา ศรีวิชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
113 นาง พิมพ์วิภา หวังสันติธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
114 นางสาว กัญญาภัค นิยมชัย บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
115 นางสาว สมาพร วรรณโวหาร บุคลากร ช านาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี
116 นาง ณิธิมา ผัดวงศ์ บุคลากร ช านาญการ กองการเจ้าหน้าท่ี
117 นาง อรพรรณ จินาเฟย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
118 นาย ณัฐพงษ์ ฟองมณี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองการเจ้าหน้าท่ี
119 นางสาว ธนพร เรืองเดช บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ี
120 นางสาว ณัฐธิดา ปันทะอิน นักวิชาการพัสดุ กองการเจ้าหน้าท่ี
121 นางสาว ลัญฉกร เสมอเช้ือ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
122 นางสาว ณัฐญาณี ธนาฤทธ์ิ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
123 นาย พิเชษฐ ถูกจิตร นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
124 นางสาว สุพัทธมาศน์ ธรรมขัน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
125 นาย ธานัท ฟูแสง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
126 นางสาว ศิรินีย์ เนาว์แก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกิจการนิสิต
127 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ปาริฉัตร ปัญญาสงค์ นักวิชาการพัสดุ กองกิจการนิสิต
128 นาย ธีรวัฒน์ สมศรี นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
129 นาย ณัฐวุฒิ ดาวทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกิจการนิสิต
130 นางสาว กิติยา เขียวงาม นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
131 นาย มานพ มูลมาก พนักงานขับรถยนต์ กองกิจการนิสิต
132 นาย ยุทธพงษ์ ยะตา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
133 นางสาว ศิราณี กันทาศรี เจ้าพนักงานบริการท่ัวไป กองกิจการนิสิต
134 นางสาว ณัฏฐนันท์ ธรรมสอน นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
135 นางสาว สรณี เกิดทอง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
136 นาย เกรียงไกร แถบค า นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
137 นาย พงศธร สิงหจารุ พนักงานบริการ กองกิจการนิสิต
138 นาย จตุรงค์ จ าปาเรือง นักประชาสัมพันธ์ กองกิจการนิสิต
139 นางสาว ทิพวัลย์ ทองค า นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
140 นางสาว อาทิตยา ภัทรดลกิตต์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
141 นางสาว พรลภัส กุมารแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
142 นางสาว ขนิษฐา ต้ังศรีวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
143 นางสาว ณวพร ฟองแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
144 นางสาว ปรียานุช สิทธิมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
145 นางสาว อ าภาพร หมู่ก้อน นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
146 นาง อนุรัตน์ ธุระเสร็จ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
147 นางสาว ระพีพรรณ ปิงเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง



148 นางสาว พรพรรณ เทพรังสาร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
149 นางสาว ณัฏฐณิชชา ค าจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
150 นางสาว พัชรียา วังผา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
151 นาง กนกกาญจน์ อวิรุตม์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
152 นางสาว กาญจนา ทาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
153 นางสาว วลัยลักษณ์ อ่อนนวล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองคลัง
154 นางสาว วิสุดา โสดชัยชิด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
155 นางสาว วรรณิสา ไชยชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
156 นาง อรอุมา ขันตี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
157 ว่าท่ีร้อยตรี ประจักษ์ ปิงจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
158 นางสาว โสธญา เทพสืบ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
159 นางสาว แสงเทียน ราชคม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
160 นาย พิชัย ไชยกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองคลัง
161 นางสาว ปริศนา มวลเม่ียง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
162 นางสาว กรวรรณ แสงศรีจันทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
163 นางสาว ปวีณา จันทร์วิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
164 นาง วรรณิภา เหล็กสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
165 นางสาว รัชนี หม่ันงาน นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
166 นางสาว อรพิน สุขเกษม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
167 นางสาว ปาณิสรา วงศ์ใหญ่ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
168 นางสาว อาจารี เสมอเช้ือ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
169 นางสาว เรณู สุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
170 นางสาว เจนจิรา เบิกบาน นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
171 นางสาว พิมพร บุญทา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง
172 นาง แสงดาว ฟูแสง คนงาน กองทรัพย์สิน
173 นาย ชัยนาท โฉสันเทียะ คนงาน กองทรัพย์สิน
174 นาง วาสนา ค าปา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
175 นางสาว ปิยะธิดา ป่ินประภาวัฒนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
176 นางสาว วราภรณ์ ผลดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
177 นางสาว เอมอร งามใจ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองทรัพย์สิน
178 นางสาว อัณณ์ณิชา ภูมิจิระพัฒน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
179 นางสาว ศุภมาส ด่านพิทักษ์กุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
180 นางสาว วลัยภรณ์ ธรรมสอน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
181 นางสาว รุ่งนภา กอสูงเนิน คนงาน กองทรัพย์สิน
182 นาย เอนก จักปวง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
183 นาง กฤษณา แปงณีวงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน
184 นางสาว มนธิรา กันธะค า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองทรัพย์สิน



185 นางสาว เกศณีย์ งามจิตต์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองบริการการศึกษา
186 นาง ปราณิสา กัลวงษ์ยา นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
187 นางสาว สุมิตรา อินทะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
188 นาย ประกิจพันธ์ พัฒนหิรัญธ ารง นักวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
189 นาง ศิรินทิพย์ หม่ันงาน นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
190 นาง วรรณนิสา ค าสนาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา
191 นางสาว ญานิศา ทิพวะลี นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
192 นาย ณัทธวุฒิ ระวังยศ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
193 นาง พจนา จิรเบญจวรรณ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
194 นางสาว สุดา มินทะขัติ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
195 นางสาว วิไลลักษณ์ ครุฑปาน นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
196 นางสาว กัลวรา ภูมิลา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
197 ดร. สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ นักวิชาการศึกษา ช านาญการพิเศษ กองบริการการศึกษา
198 นาง มณีรัตน์ ใหม่ไชยา คนงาน กองบริการการศึกษา
199 นางสาว ชลล์สิฌาณ์ พรหมเสน นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
200 นาง ศศิมล ค าปินไชย นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
201 นาง สนธยา บรรเทิง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา
202 นาย อัศวิน ดวงปัญญารัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
203 นางสาว วันนิสา พูนรัตนทรัพย์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
204 นาง ทิพย์ศิรินทร์ ปิติ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
205 นางสาว พรรณภา วงษ์หงษ์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
206 นาง ญดา สุขเกิด นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
207 นางสาว กชมน ศรีค าภา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการการศึกษา
208 นางสาว จุรีย์พร ศักด์ิสุริยา นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
209 นาย วชิระ จอมรัตนี นักวิชาการพัสดุ กองบริการการศึกษา
210 นาง จิราภรณ์ ย าอางค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริการการศึกษา
211 นางสาว นริศรา ศูนย์กลาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา
212 นางสาว พรรณธิดา จ ารัส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา
213 นาย วุฒิพงษ์ ค าพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
214 นางสาว ศรุตา ไชยชนะ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
215 นาย พีระชาติ อูปแก้ว นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
216 นางสาว วรรณา เสริมสุข นักวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
217 นาย อชิรวิชญ์ โพละ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
218 นางสาว หรรษกานต์ ปัญญา นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
219 นางสาว พิชญาภา โสรัตน์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
220 นาย เอกชัย เทียนเงิน นักประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
221 นางสาว ศศิประภา แสนวงศ์สม นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา



222 นาย พีรพงษ์ กีรติศักด์ิวรกุล นักวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
223 นางสาว กัญญาภัทร มหาวงศ์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
224 นาย พลพิทักษ์ อินต๊ะสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการการศึกษา
225 ดร. ณัฐพงษ์ พรมวงษ์ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
226 นาย ศิริโรจน์ ภูษิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา
227 นาย รัตติกร พรหมสุริยา พนักงานขับรถยนต์ กองบริการการศึกษา
228 นางสาว เขมิกา งามจิต นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
229 นาย พณัฐ เช้ือประเสริฐศักด์ิ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
230 นางสาว สุภาวดี ศรียา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการการศึกษา
231 นางสาว กฤตติรัตน์ ทองหล่อ นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
232 นางสาว ธาราทิพย์ สูงขาว นักวิเทศสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
233 นางสาว กชามาส ค าแก้ว นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
234 นาง รัตติกาล จันตระกูล นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
235 นางสาว กัญญารัตน์ อุดค ามี นักวิชาการศึกษา กองบริการการศึกษา
236 ดร. ศิริลักษณ์ พิมมะสาร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
237 นางสาว วิจิตรา แก้วปุก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
238 นาง ปรานอม สมิง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
239 นาง จีรัชญ์ ริมจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
240 นางสาว อัญชลี เทียมคีรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
241 นางสาว แววดาว ทิพวงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
242 นางสาว น้ าฝน รัตนพระ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
243 นางสาว รัชฎาภรณ์ แก้วสืบ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
244 นางสาว พรทิพย์ สืบโม้ นักวิชาการพัสดุ กองบริหารงานวิจัย
245 นาย ณัฏฐ์ จันทร์บรรจง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
246 นางสาว อรพรรณ พรหมธนพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
247 นางสาว บุษบา วงศ์ไชย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
248 นาย นันทปรีชา ศรีเกิดครืน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
249 นางสาว สิรินุช นนท์ศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
250 นาย จักรพงค์ มาลีพัตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารงานวิจัย
251 นางสาว สิริทัชญา พามณี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
252 นางสาว สุดาพร อาจหาญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริหารงานวิจัย
253 นางสาว เด่นนภา ปัสตัน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
254 นางสาว วราภรณ์ เครือมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
255 นางสาว วริศรา คลังนุ่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
256 น.ส. หร้อหนะ มัยหมาด นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารงานวิจัย
257 นางสาว เกตุวดี เครือวัลย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย
258 นางสาว อ านวยพร ขัติวงศ์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ



259 นางสาว ดวงเดือน ยะนา นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
260 นาย สุวัฒน์ธเนศ ใจมิภักด์ิ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
261 นาง ธัญญ์พิชฌา สิงห์สถิตย์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
262 นาย สมพงษ์ จันทร์พิมพ์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
263 นางสาว ปาริชาต กันทวี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
264 นางสาว อัญชลี อุดใจ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
265 นางสาว วาสนา ไชยวงศ์ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
266 นางสาว สุภาพร บัวผัด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
267 ดร. กลางวารี ไชยวุฒิ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
268 นางสาว ปริตา เจริญสิน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
269 นาย ณัฐชัย อ่อนนวล นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
270 นางสาว เนตรชนก ยศแก้ว นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
271 นาง รักชนู พรหมณะ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
272 ว่าท่ีร้อยตรี วิชาญเมธ เจริญศัสตรารักษ์นักแนะแนว กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
273 นาย อภิเชษฐ ดูใจ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
274 นาย นิรุตต์ ใฝ่จิต นายช่างเทคนิค กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
275 นาย ตฤณ ธุระพ่อค้า นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
276 นาง กชพร เข่ือนเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
277 นาย อิศรา จติกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
278 นาย อ านวย เฉพาะธรรม นายช่างเทคนิค กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
279 นางสาว ภิญญดา ไชยยศ นักวิชาการศึกษา กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
280 นาย มนตรี ตาวงศ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองอาคารสถานท่ี
281 นาย จีระวัฒน์ หม่ันงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
282 นาย ชยุต ตนะทิพย์ นักวิชาการเกษตร กองอาคารสถานท่ี
283 นางสาว สุวเพ็ญ พัฒนอัครโยธิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
284 ดร. ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
285 นาง โสภา ใหม่ไชยา คนงาน กองอาคารสถานท่ี
286 นาย กมล มูลป้อน ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร กองอาคารสถานท่ี
287 นาย วิทวัส สาคะศุภฤกษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
288 นาย พิสิษฐ์พันธ์ุ ยังม่ัง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
289 นาย ธนวิชญ์ ศรีดวงค า วิศวกร กองอาคารสถานท่ี
290 นางสาว วิภาวรรณ สุคันโธ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
291 นาย ชลาธร ทวีกุล เจ้าพนักงานบริการท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
292 นาย เอกรินทร์ สุขยอด วิศวกร กองอาคารสถานท่ี
293 นาย มานิตย์ จ ารัส นายช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
294 นาย ดวงใจ ศรีบุญเรือง พนักงานขับรถยนต์ กองอาคารสถานท่ี
295 นาย ด ารงค์เกียรติ ใฝ่ใจ นายช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี



296 นาย ชรินทร์ เถิงค า พนักงานขับรถยนต์ กองอาคารสถานท่ี
297 นาย ศรัญญู ศรไชย นายช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
298 นาย จารุชัย ไชยสมบัติ นายช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
299 นาย สุทิน ศรีใจ คนงาน กองอาคารสถานท่ี
300 นาง มะลิวัลย์ ใจการ คนงาน กองอาคารสถานท่ี
301 นาย อนุรักษ์ พันธุเหมานนท์ พนักงานขับเคร่ืองจักรกลขนาดกลาง กองอาคารสถานท่ี
302 นางสาว เกศสุดา มหาวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองอาคารสถานท่ี
303 นาย วรวุฒิ บุญศรี พนักงานขับรถยนต์ กองอาคารสถานท่ี
304 นาย จินดา ตันวงค์ คนงาน กองอาคารสถานท่ี
305 นาง จตุพร ตันวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองอาคารสถานท่ี
306 นาย กิตติธัช อาจทะตัน วิศวกร กองอาคารสถานท่ี
307 นางสาว จงกลณี ลอยประดิษฐ์ นายช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
308 นาย ศุภกร พรหมก่ิงแก้ว นายช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
309 นาย เทวา หม่ืนจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองอาคารสถานท่ี
310 นาย ธวัช มโนหาญ ช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
311 นาย สมัย ภาระจ า ช่างเทคนิค กองอาคารสถานท่ี
312 นาย สุวรรณ หลักฐาน พนักงานบริการ กองอาคารสถานท่ี
313 ดร. ตฤณ เสรเมธากุล นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
314 ดร. กนกอร ศรีม่วง นักวิจัย คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
315 นางสาว เปรมดา ทิพย์เดโช นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
316 นาย อภินันท์ เร่งเร็ว นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
317 นางสาว จันทนา จันโจมศึก นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
318 นางสาว สุธิศา สุขสังข์ภา นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
319 นาย อิฐสะราม แสนสุภา นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
320 นางสาว นฤมล สุทะ นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
321 นาย ศักด์ิชัย เครือสาร นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
322 นาย อภิชาติ นุเสน นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
323 นาย ชัยวัฒน์ จิตนารี นักวิชาการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
324 นาย เศกสรรค์ อุปพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
325 นาง จุฑามาศ ทินกรวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ช านาญการ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
326 นาย กฤตนน โชติพรม นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
327 นาย อุทัย วงค์ขัติย์ คนงาน คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
328 นาย ประพันธ์ สมนึก พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานการเกษตร) คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
329 นางสาว ณัฐธดา ขัตธิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
330 นาง วันวิสาข์ ดอกค า นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
331 นาง สุรีนาถ ครองสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
332 นางสาว เสาวนีย์ จอมสว่าง นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ



333 นาย กิตติธัช ตุ้ยค า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
334 นาย จักร์พงศ์ ธุระพ่อค้า นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
335 นางสาว หน่ึงฤทัย ปัญญาลึก นักวิชาการพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
336 นาง สุพรรณิการ์ พรหมสุริยา นักวิชาการสัตวบาล คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
337 นาง กรวิกา ดวงปัญญารัตน์ นักวิชาการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
338 นาย สถิตย์พงษ์ ศรีพรหม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
339 นาย ปิยะ พันธ์แดง นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
340 นางสาว ประนอม เครือวัลย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
341 นางสาว วันเพ็ญ ถาวรโชติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
342 นาง กมลทิพย์ รักเป็นไทย นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
343 นาย ณัฏฐ์ กรีธาชาติ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
344 นาย วราพงษ์ คล่องแคล่ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
345 นางสาว สุธิดา เดชะตา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
346 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง หน่ึงฤทัย เตชะ นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
347 นาย รณชัย ทิพย์มณฑา บุคลากร ช านาญการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
348 นางสาว นภัทร ไชยมงคล นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
349 นางสาว นภัสวรรณ ค าอิสสระ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
350 นางสาว มยุเรศ แสงสว่าง นักประชาสัมพันธ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
351 นาง โกลัญญา ตายะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการพิเศษคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
352 นางสาว ดลทิชา เช่ียวสุวรรณ ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
353 นาย ภานุวัฒน์ โลมากุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
354 นาย วรินทร ซอกหอม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
355 นาย กิตติคุณ นุผัด นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
356 นางสาว ก่ิงกาญจน์ สิงห์ประดัง นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
357 นาง นุชรารัตน์ ถาวะดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
358 นาย ทิวากร สมวรรณ ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
359 นาง ศิรินทรา บุญมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
360 นาย ธวัชชัย แสนแก้ว ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
361 นาย อิทธิฤทธ์ิ มูลเมือง นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
362 นางสาว สุรีย์รัตน์ ปิงน้ าโท้ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเภสัชศาสตร์
363 นาง ทัศยาภรณ์ กาตาสาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์
364 นาย ไพบูลย์ สมศรี นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
365 นางสาว อัจฉราภรณ์ ปามาละ นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
366 นางสาว ดารุณี วังเสาร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
367 นาย ฐิติพันธ์ ปรีดิณวัฒน์ นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
368 นางสาว ศศิวิมล ฟองตา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร์
369 นาย วิจิตรศักด์ิ ค าดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเภสัชศาสตร์



370 นาย ณัฐดนัย ใจดุ นักวิชาการพัสดุ คณะเภสัชศาสตร์
371 นางสาว ธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์บุคลากร คณะเภสัชศาสตร์
372 นางสาว กรรณิการ์ บุญเสริม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร์
373 นางสาว วินิตตา ลือชัย นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
374 นางสาว สาวิตรี ช่างประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
375 นาง ไพจิตรา อินสุขิน นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
376 นางสาว พจนีย์ กล่ินบ ารุง นักวิชาการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์
377 นางสาว ณัฐธิดา เมืองมา นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
378 นางสาว วรรณธิกา จันทร์ตา นักวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
379 นาง จิราพร เซ่ียงฉิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์
380 นาย พัลลภ ใจยม นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
381 นางสาว อันติกา ศรีวัฒนกูล พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
382 นางสาว เครือวัลย์ ยามเย็น นักการแพทย์แผนไทย คณะแพทยศาสตร์
383 นาย ธราดล โพธิษา เภสัชกร คณะแพทยศาสตร์
384 นาง นันทกานต์ แสนรักษ์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
385 นาย นที ศิริชุมชัย พนักงานขับรถยนต์ คณะแพทยศาสตร์
386 นาย นราธิป อินทร์พรหม พนักงานเปล คณะแพทยศาสตร์
387 นางสาว ณิรัชดา วันมหาชัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์
388 นาย พัฒนพงศ์ สมุทรหล้า บุคลากร คณะแพทยศาสตร์
389 นาย ศรัณยู พิชัยยา นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
390 นาย พิทักษ์ ตันนันตา บุคลากร คณะแพทยศาสตร์
391 นาย ณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์
392 นางสาว ชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะแพทยศาสตร์
393 นางสาว ไข่แก้ว อุยานะ คนงาน คณะแพทยศาสตร์
394 นางสาว ชญาภา มูลไชย นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
395 นางสาว ประทุมพร สุยะ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
396 นางสาว ภาวิณี ชาวน่าน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์
397 ว่าท่ีร้อยตรี พงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
398 นางสาว มนัสนันท์ ตันอารมณ์ นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
399 นาย สิงหา เกล็ดพงษา นักวิชาการศึกษา คณะแพทยศาสตร์
400 นางสาว กนกกาญจน์ อินถา พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
401 นางสาว ขวัญฤดี มหิงษา นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
402 นาย พลกฤต คงวิทย์เศรณี นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
403 นางสาว ประภาภรณ์ ทวีโล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์
404 นางสาว ขวัญหทัย แสวงงาม พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
405 นางสาว นริศรา ญาติอยู่ไกล นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
406 นางสาว ณกมล สุทธธง เภสัชกร คณะแพทยศาสตร์



407 นางสาว อรุณี ปิงยศ นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
408 นาง วรรณวิภา แสงศรีจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
409 นางสาว ชลิตา ยงย่ิง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตร์
410 นางสาว จารุพักตร์ นันชัยอุด นักเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
411 นาย ยศพล นันตาลิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์
412 นาย ทินกร ต๊ะผัด นักเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์
413 นาย พยนต์ ดวงทิพย์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
414 นางสาว นันทยา กลางหมู่ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
415 นางสาว วริศรา วิมานทอง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
416 นาย บดินทร์ ใจบาล เภสัชกร คณะแพทยศาสตร์
417 นาย เมธาสิทธ์ิ วงค์กันทิยะ วิศวกร คณะแพทยศาสตร์
418 นาย กฤตภาศ หลักฐาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์
419 นาย กฤษณะ นามศร บุคลากร คณะแพทยศาสตร์
420 น.ส. นภาพร อินสาค า นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
421 นาย วรัญชัย วงษ์วรศรีโรจน์ เภสัชกร คณะแพทยศาสตร์
422 นาง วิไลรัตน์ ปิงเมือง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
423 นางสาว อมิตา เทพาชุมภู พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
424 นางสาว ศศิธร พุทธิมา พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
425 นางสาว ณัฐฐินันท์ ชัยวรรณ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
426 นางสาว อัมภาพร ธิวงค์ษา พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
427 นางสาว กนกวรรณ เบ็ญชา พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
428 นาย เบญญา นิพิธคุณ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
429 นางสาว กนกพร สิงห์ฆะราช พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
430 นางสาว ภัทราพร กันหา พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
431 นาย อนุรักษ์ ขุนอ้อย พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
432 นางสาว ชนากานต์ น้ าพ้ี พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
433 นางสาว สมฤดี ประกอบกิจ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
434 นาง จตุพร ใจเท่ียง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
435 นางสาว จิณห์นิภา เท่ียงทุกข์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
436 นางสาว ณัฐณิชา พร้อมสุข พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
437 นางสาว นริศรา แซ่คู พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
438 นางสาว ปรารถนา ดวงสิงห์ค า พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
439 นาง รุ่งทิพย์ กันทะวงค์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
440 นางสาว สุธารินี ปินใจ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
441 นางสาว บุญสิตา หวานเสียง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
442 นางสาว นัจกร วงศ์วิวัฒน์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
443 นางสาว อัจฉรา ฟูสีกุล พยาบาล คณะแพทยศาสตร์



444 นางสาว เบญจมาศ ดาวรุ่งเรืองกิจ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
445 นางสาว สุพัตรา อุดค า พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
446 นางสาว วิศรุตา บุตร์แก้ว พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
447 นางสาว วาธิณี มุ่งเจริญ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
448 นางสาว นิลวรรณ แสนศรี พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
449 นาย ฉัตรชัย สันธู นักบัญชี คณะแพทยศาสตร์
450 นางสาว สุพินพร เพ็ชรนิล นักบัญชี คณะแพทยศาสตร์
451 นางสาว เกวลิน โคอิซูมิ นักวิชาการเวชสถิติ คณะแพทยศาสตร์
452 นางสาว สุภาวดี ฟองเขียว นักกายภาพบ าบัด คณะแพทยศาสตร์
453 นางสาว ภาพิมลขวัญ เหล่ียมศิริเจริญ นักรังสีการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
454 ว่าท่ีร้อยตรี วิชชา อยู่ศิริ นักจัดการท่ัวไป คณะแพทยศาสตร์
455 นาย กิตติพงษ์ ไก่งาม พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
456 นางสาว วราภรณ์ วงค์คม พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
457 นางสาว พิมลวรรณ วงค์เขียว พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
458 นางสาว เกวลิน ศิริพงศ์ธีระกุล พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
459 น.ส. ภัทรวดี จันทร์ทะระ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
460 นางสาว รัตติยากร เผ่าฟู พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
461 นางสาว สายสุนีย์ วงค์ขัติย์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
462 นางสาว ทิพย์วิมล ท่ีหมาย พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
463 นาง วรินทร์นภา ยารังษี พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
464 นางสาว ทิพวรรณ นนทวงศ์ นักเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
465 นายแพทย์ รักษิต กันไพเราะ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
466 นางสาว ดนุดา อนุสาสนนันท์ นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์
467 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีรักษา นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
468 นางสาว ยุพาพร ผางค า พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
469 นางสาว สุวิมล เทียมทอง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
470 นางสาว วราพิชญ์ ม่วงเส็ง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
471 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง คนึงนิจ ดวงทิพย์ พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
472 นางสาว ชฎายุ อุปปิง พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
473 นาย พิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์ เภสัชกร คณะแพทยศาสตร์
474 นาย จิรวงศ์ ศรีสมบูรณ์ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
475 นางสาว ณปภัช พงศบางโพธ์ิ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
476 นางสาว จิตราภรณ์ วงษ์เพิก นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
477 นางสาว ณัฐชยา กันทะเสนา นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
478 พญ. อรอนงค์ มาลา นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
479 นาย สิรวิชญ์ สุนทรชัยยะ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
480 พญ. ภัทรภร กุมภวิจิตร นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์



481 นายแพทย์ ปุริมพัฒน์ อุตรพะยอม นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
482 นายแพทย์ มนัส โชติเจริญรัตน์ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
483 นางสาว สุพรรณี จิตนารี พยาบาล คณะแพทยศาสตร์
484 นพ. ธนกร ศรีธิยศ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
485 นาย ดนัยภัทร วงษ์วรศรีโรจน์ นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
486 นาย นิติภูมิ สินณฐากร นายแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
487 นางสาว สุธาสินี หินแก้ว นักวิชาการศึกษา ช านาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์
488 นางสาว อัจฉรา ผูกมณีคง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
489 นาง นภสมณ ทวีกุล บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
490 นางสาว สรัญญา เทือกธรรมมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์
491 นางสาว ชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
492 นางสาว วิจิตรา สุขมี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
493 นางสาว พัชรินทร์ สิทธิชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
494 นางสาว เตชินี สุภาพ บุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์
495 นางสาว ปภาอร เขียวสีมา นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
496 นางสาว ดวงใจ ใจกล้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทันตแพทยศาสตร์
497 นางสาว อรวรรณ ตันวงค์ นักวิชาการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
498 นาย สุพิชญ์วัชร รุ่งสิริวารี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
499 นางสาว ณัฎฐนิช พยนต์ย้ิม นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์
500 นางสาว ปาริชาต สิทธิ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
501 นางสาว สิรินทร์ภัสร์ เรือนสอน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
502 นางสาว สมฤทัย ยารังษี ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
503 นางสาว เบญจวรรณ เมืองก้อน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
504 นางสาว ฐิติพร ตนะทิพย์ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
505 นางสาว ปุณณกา ฟูแสงสกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
506 นางสาว ภัทรศยา หอมหวาน ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
507 นาย เจษฎา เพ็งสาย ช่างเทคนิค คณะทันตแพทยศาสตร์
508 นาย วรากร บุญมา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
509 นาย ทวีศักด์ิ กันทะสอน ช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
510 นางสาว ถนิตา ไชยวุฒิเมธา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
511 นางสาว อรณี ทาจีนะ ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
512 นางสาว ลักษิกา สว่างย่ิง นักวิทยาศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
513 นางสาว นันทกา ก าลังเก่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
514 ว่าท่ีร้อยตรี ไชยวุฒิ ปัญญา วิศวกร คณะทันตแพทยศาสตร์
515 นาย วสุ สุริยะ นายช่างเทคนิค คณะทันตแพทยศาสตร์
516 นางสาว ณัตตินา ปัญญาดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์
517 นางสาว พิชยา จิตสงบ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร์



518 นางสาว สุปวีณ์ พรหมพันธ์ พยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์
519 นาย ปรีชา อ่วมนาค นักวิชาการพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์
520 นาง ณิชาภา ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะทันตแพทยศาสตร์
521 นาย ทรงพันธ์ อนุพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์
522 นาย ฉัตรนรงค์ ไชยมงคล บรรณารักษ์ คณะนิติศาสตร์
523 นาง ณลภัส ปัญญาวงค์ นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์
524 นางสาว มัสยา ชาวบ้านกร่าง นักวิชาการพัสดุ คณะนิติศาสตร์
525 นาย นทีสุทธ์ิ อุทธิยา บุคลากร คณะนิติศาสตร์
526 นางสาว พวงผกา ธนะจักร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะนิติศาสตร์
527 นางสาว จุฑามณี จันทร์ศุภเสน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์
528 นางสาว นิตต์อลิน ภูริชอุดมอังกูร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะนิติศาสตร์
529 นางสาว กฤตพร จุใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์
530 นาย ณภัทร รวมสุข นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
531 นางสาว ธิภาภรณ์ เงินเย็น นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
532 นาย กฤตธัช อนุสสรราชกิจ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
533 นาย อาทิตย์ บุญกว้าง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
534 นาง วรวลัญช์ นาวา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
535 นางสาว จารุวรรณ เขตขันหล้า นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
536 นาย ณัฏฐชาต์ิ เธียรธนาวร นักวิชาการพัสดุ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
537 นาง เยาวลักษณ์ นามลังกา บุคลากร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
538 นางสาว รินรดา เทพละออ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
539 นางสาว นิตยาภรณ์ วรรณมณี นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
540 นางสาว ธันยลักษณ์ เล่ือมอรุณ นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
541 นางสาว วงเดือน ศักด์ิบุญเรือง นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
542 นาย นพดล วรรณสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
543 ว่าท่ี ร.ต. สถาพร มะโนวัง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
544 นางสาว ปกบวร พูลเกษร นักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
545 นางสาว อรพิญ บัวงาม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
546 นางสาว กัลยกร รับงาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
547 นางสาว พรรณสุกิตต์ ทาทอง นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
548 นางสาว พิมพรรณ ผลมาก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
549 นาง นงเยาว์ เฉพาะธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
550 นาง รัตนา ทาสิทธ์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร์
551 นาย สมเกียรต์ิ วงค์กลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์
552 นางสาว ลานนา หม่ืนจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร์
553 นางสาว จตุพร ไชยราช ครูผู้ดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
554 นางสาว กาญจนา เผ่าแสง ผู้ดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์



555 นาย พลาวัน สรรพานิช บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์
556 นางสาว จริยา รังษีธรรมปัญญา ผู้ดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
557 นาย ฐากูร ผ่านสุวรรณ์ นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร์
558 นาง นิตยา ชมช่ืน ผู้ดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
559 นาย ปรัชญดล รัตนสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
560 นางสาว ภัสราภรณ์ บัวงาม ผู้ดูแลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์
561 นาย นพดล ม่ันท่ีสุด นักวิชาการศึกษา คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
562 นางสาว วิมลรัตน์ ศีติสาร นักวิชาการศึกษา คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
563 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ อมรินทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
564 นาย วีระวัฒน์ เมืองค า นักวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
565 นางสาว จิราภรณ์ ไชยสาร นักวิชาการศึกษา คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
566 นาย สุรศักด์ิ ใจหลัก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
567 นาย กฤษณะ วิรัตน์เกษม บุคลากร คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
568 นางสาว กชพร พรหมเสน นักวิชาการพัสดุ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
569 นางสาว กรรณิกา ช านาญยา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
570 นางสาว ทิพวรรณ ทักท้วง นักวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
571 นาย ไพฑูรย์ ข าจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
572 นางสาว ปริฉัตร เรือนแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
573 นางสาว ณิชกานต์ สมประสงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพลังงานและส่ิงแวดล้อม
574 นาง จุฑาทิพ พงษ์ประภาส นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
575 นางสาว กัญจน์ชญา กอกน้อย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
576 นางสาว ณัฐฐพัชร์ ตติย์ธานุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
577 นาง รัตติกาล หิรัณยรัตน์โยธิน นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
578 นาย ชัยวัฒน์ ชูเชิด บุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
579 นาย มณมรกต บัวแดง นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
580 นางสาว อันธิกา ใจดี นักวิชาการพัสดุ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
581 นาย วิทวัส ประเสริฐศักด์ิ นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
582 ว่าท่ีร้อยตรี ศิริพงษ์ เผ่าต๊ะใจ นักวิชาการศึกษา คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
583 นาย ธนรินทร์ คงเถ่ือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
584 นางสาว ภัทธิญา จินดาค า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
585 นางสาว สุพิชฌาย์ น้อยค า นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
586 นาย สมพล วงษ์สวัสด์ิ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
587 นาย วชิรพันธ์ จันตระกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
588 นางสาว นัทรีญา นุเสน นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
589 นางสาว ภาวิณี ทองค า นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
590 นาง สิตา เทียนหวาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์
591 นาง ภัทรภรณ์ ผลดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาศาสตร์



592 นาย วิวัฒน์ ถาริน นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
593 นางสาว มลฤดี มณีย์ นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
594 นาย วิศิษฐ์ ม่ังทัศน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
595 นางสาว พิมพิลา จันกันธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
596 นางสาว พฤกษา พันธ์ปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์
597 นางสาว จิรัฎฐ์ ผูกจิตร นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
598 นางสาว วราภรณ์ ใจบาล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
599 นาย ศุภชัย ผลศุภรักษ์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
600 นาย ประจักร์ ขัตธิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์
601 นางสาว วัลลี หน่อแก้ว นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
602 นาย จ านงค์ เสาวลักษณ์เมฆา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
603 นางสาว อรทัย หวังสันติธรรม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
604 นางสาว ปวีณา โพธ์ิทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
605 นางสาว สุพรรณษา จันทร์สุริยา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
606 นางสาว อทิตยา ไชยวุฒิ นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์
607 นางสาว สุดารัตน์ แซ่จ๋าว นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
608 นาย อภิชาติ อินทร์เป็ง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
609 นาย คุณากร เงินเย็น นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
610 นางสาว พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
611 นางสาว มณีนุช รันศรี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
612 ดร. กันตา แสงวิจิตร นักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์
613 นางสาว ชุติมา ใจเพ็ชร นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
614 นาย ภาณุพงศ์ ชัยวงศ์แสน นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
615 นาย เวทิน เกษรพรม นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
616 นางสาว อัญชัญ กันทะเนตร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
617 นาย ศักดา เข่ือนรอบเขต นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
618 นาย ทรงศักด์ิ แซ่ย่าง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
619 นางสาว นฤมล บุญเรือง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
620 นาย สิทธิวิทย์ อ่ิมปัญญา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
621 นาย ธงชัย ต๊ะอ้อม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
622 นางสาว ทัดดาว อินทร์ประสิทธ์ิ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
623 นางสาว พรรณราย ภิบาลภักดี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
624 นาย สุวัฒน์ ค าลือ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
625 นาง ฌัชกานต์ เสมอเช้ือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
626 นาง ขวัญหล้า แสนสุภา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
627 นางสาว อังคณา สงเคราะห์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
628 นาง สาระชล เครือสาร นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์



629 นางสาว พัชรินทร์ ใจข้อ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
630 นาย ทศพล สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
631 นาย อภิสิทธ์ิ โภชงาม ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
632 นางสาว รักษิณา ไผ่จิต นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
633 นาย นฤพงศ์ สันทราย บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
634 นาย วิทยา สุนสะดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
635 นางสาว ปิยะวรรณ นันตาบุญ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
636 นาง หน่ึงฤทัย เทพสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
637 นางสาว วาสนา เมืองวงค์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
638 นาย สุรเชษฐ์ วงค์ปินค า นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
639 นาย สุวัฒน์ศักด์ิ ด่านศักด์ิดา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
640 นางสาว รัตนา ใจบุญ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
641 นางสาว สุทธิพร สมเนตร นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
642 นาย ภาณุมาศ ดีเอ่ียม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
643 นางสาว ช่อผกา พวงศรี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
644 นาย ปฏิพล บุญตัน นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
645 นางสาว นิภาพร ตันเครือ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
646 นาย อภิรักษ์ กาตาสาย นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
647 นาย วิศรุต คลังนุ่ม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
648 นางสาว ภัสฑิรา ธิวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
649 นาง อังคนึง กาแสน ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
650 นาย ศุภชัย เงินชุ่ม ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
651 นางสาว รัชนีวรรณ หม่ันแสวง นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
652 นาย จักรภพ ทองก่ิง วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์
653 นางสาว นภาพร จักร์เขียว นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
654 นาย ปิยะพงษ์ ยารวง ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
655 นาย กิตติ ไพเจริญ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
656 นาย อนุพงษ์ วงศ์ขัติย์ ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
657 นาย คเณศ อินต๊ะ ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
658 นาย อนุกูล สุริยะไชย ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
659 นางสาว รสนันท์ เอ้ือพิทักษ์สกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
660 ดร. ทรงพล ผัดวงศ์ ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
661 นาย วิศรุต มณีทิพย์ ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
662 นางสาว สุทธิดา ใจมูลม่ัง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
663 นาง กตัญชลี วันแก้ว นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
664 ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุพัตรา ใจมูลม่ัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
665 นางสาว ปพิชญา ยอดมณี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์



666 นาง นลินธรณ์ กุลพัฒน์เศรษฐ บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
667 นาย สมบัติ สุยะ ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
668 นาย สุธนัย ท้าวรี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ฯลฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์
669 นาย ณัฐพล ปานต๊ะระษี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์
670 นาย นุกุล ปัญญาละ ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
671 นาย พายุ ชากุลนา ครู คณะวิศวกรรมศาสตร์
672 นางสาว กันติชา ราชคม นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
673 นางสาว ศิริเพ็ญ บุญสม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
674 นางสาว พิมพ์ผกา แก้วษา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์
675 นาย สงกรานต์ แสนค าลือ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์
676 นาย รณภัทร อักษรศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์
677 นางสาว สุภาพร ค ารศ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
678 นางสาว โสภิดา สุทธนะ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
679 นางสาว อรนภา อ่องประกฤติ นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร์
680 นางสาว มนัสนันท์ กาทองทุ่ง บุคลากร คณะศิลปศาสตร์
681 นางสาว ไพลิน วงศ์ไชย นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
682 นางสาว ชุติมา ปัญญาวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
683 นาง พจนารถ เชิดสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
684 นางสาว ปวลี ดวงดี นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
685 นางสาว เสาวภัค วันสนุก นักกิจการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
686 นาย กิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์
687 นาย สถาพร เทพอุดม นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์
688 นางสาว เอมอร วงค์วรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์
689 นางสาว สุกัญญา เสมอเช้ือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์
690 นางสาว จริญญา ดวงเกิด นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
691 นางสาว ณษิภา เมาค าลี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
692 นางสาว จุฑารัตน์ อวดหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
693 นางสาว วันวิสาข์ จ ารัส นักวิชาการพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
694 นาย กฤตยชญ์ วงษ์หาญ บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
695 นาย กิตติคุณ ค ารักษ์ นักวิชาการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
696 นางสาว ปิยะนุช แสงจันทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
697 นาย ณัฐพงษ์ ทะปัญญา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
698 นางสาว ธนกร สุขเกษม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
699 นาย อนุชิต หน่อทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสหเวชศาสตร์
700 นาง ปิลันธนา เสรเมธากุล นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
701 นาง พลับพลึง แสนใส นักวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
702 นาย เอกพงค์ บริบุญวงค์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์



703 นาย นพดล เมืองซ่ือ นักวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
704 นางสาว พิมพร วงค์ราษฎร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์
705 นาย ณัฐพงษ์ ขวัญจริง นักวิชาการพัสดุ คณะสหเวชศาสตร์
706 นาง คัทรียา วันโน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสหเวชศาสตร์
707 นางสาว นุชนาถ ไชยมงคล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสหเวชศาสตร์
708 นางสาว สายสุนีย์ คนสนิท นักกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์
709 นาย พลากร อุดมกิจปกรณ์ นักกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์
710 นางสาว ธิชาพร พูลสวัสด์ิ นักวิชาการศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
711 นางสาว พัชรินทร์ พรหมเผ่า นักกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์
712 นาย โกเมศ ลออพันธ์ุสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสหเวชศาสตร์
713 นาย จริเมศน์ ไพฑูรย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสหเวชศาสตร์
714 นาย จักรพันธ์ ฮ่องลึก นักกายภาพบ าบัด คณะสหเวชศาสตร์
715 นาย ชนะพล จันทรากาศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสหเวชศาสตร์
716 นาย ภาณุวัฒน์ ทวีกุล นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
717 นางสาว วรภร ขัติวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสาธารณสุขศาสตร์
718 นางสาว เมธินี หล้านามวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
719 นาง จิราพร ข าจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
720 นาง รัฎติกาล ศรีชัยอินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
721 นางสาว อรวรรณ พงษ์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
722 นาง จริยา วงค์ตุ้ย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร์
723 นางสาว ปริยาภรณ์ ป้ันอ่ิม นักวิชาการพัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร์
724 นางสาว สุดารัตน์ หล่อวงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสาธารณสุขศาสตร์
725 นางสาว วีรวรรณ นามจิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสาธารณสุขศาสตร์
726 นาย จาตุรนต์ กัณทะธง นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
727 นางสาว สิริมา วงษ์พล นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
728 นาง น้ าทิพย์ วรรณโวหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์
729 นาย ณรงค์ศักด์ิ ใจเท่ียงธรรม นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
730 นาง สุนิสา ชากุลนา นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
731 นางสาว จิรพรรณ ส าเภาพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
732 นางสาว สุวรรณา ทันแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
733 นาง แสงเทียน กระภูฤทธ์ิ นักวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
734 นาย คณัสนันท์ รัตนบ าเพ็ญ นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
735 นางสาว กาญจนา โปทาวี นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย
736 นาย สุพจน์ มานะสุข นักวิชาการโสตทัศนศึกษา วิทยาเขตเชียงราย
737 นาย ภาณุพงศ์ ศิริ คนงาน วิทยาเขตเชียงราย
738 นาง วิชิดา รุ่งเรือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาเขตเชียงราย
739 นางสาว ปรียานุช ใจสุข นักวิชาการศึกษา วิทยาเขตเชียงราย



740 นางสาว ชัชฎาภา วรโชติวนาไพร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตเชียงราย
741 นาย ภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตเชียงราย
742 นาง วราภรณ์ ดอนชัย นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตเชียงราย
743 นาย สิทธิพงศ์ นวลตา คนงาน วิทยาเขตเชียงราย
744 นางสาว กัญญาภัทร ศรีอาจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการจัดการ
745 นาง อัญชลี ธรรมลังกา คนงาน วิทยาลัยการจัดการ
746 นาย วรพล ศรีศรก าพล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการจัดการ
747 นางสาว สมฤดี ศรีสงคราม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการจัดการ
748 นางสาว ธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ
749 นางสาว จิตรสุดา เวตมะโน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการจัดการ
750 ดร. เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ
751 นาง วาสนา โคตะสินธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการจัดการ
752 นางสาว สกาวเดือน หวัดพงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการจัดการ
753 นาย ทวี พรหมลิ คนงาน วิทยาลัยการจัดการ
754 นางสาว ธนวรรณ เชาวน์เกษม นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการจัดการ
755 นางสาว ไอลดา บูรณะสัมฤทธ์ิ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการจัดการ
756 นางสาว กัญญาภัทร วิมลสุต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการศึกษา
757 นางสาว ปวันรัตน์ วังมา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
758 นาง สรญา จรัสโสภาสิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
759 นาง ยลดา อินเปร้ียว บุคลากร วิทยาลัยการศึกษา
760 นางสาว สุนีรัตน์ ศรีทนต์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยการศึกษา
761 นาย เอกพล โพธิจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการศึกษา
762 นาย วิทวัส ธิวัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิทยาลัยการศึกษา
763 นาง ศศิธร เทพรังสาร นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
764 นาย อภิเดช เทพรังสาร นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยการศึกษา
765 นางสาว ทัศนีย์ ใหม่วงค์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
766 นางสาว วราภรณ์ สังวาลย์ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยการศึกษา
767 นางสาว รุจิรา ลายสาน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยการศึกษา
768 นาย สมชาย ประจงแสงศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
769 นางสาว นิลุบล ปิงเมืองเหล็ก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
770 นางสาว รุ่งนภา ไชยวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
771 นาย วุฒิภัทร ศรีสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
772 ว่าท่ีร้อยตรี พิษณุกร จิตจ านงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
773 นาง ผกามาศ มาลีพัตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
774 นาย ธุวานันท์ บวรวิทย์โชติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
775 นางสาว ณัฐกร วงศ์ใหญ่ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
776 นาย ปวิช ไชยบาล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร



777 นาย ธิตินนท์ มณีธรรม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
778 นางสาว ศิริวรรณ บ้านกล้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
779 นาย ปัญญวัฒน์ คณะวาปี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
780 นาย พลรบ สวัสดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
781 นาย ฤทธิจักร เครือสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
782 นาย อภิเษก สดายุรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
783 นาย ฟาลี แสนโซ้ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
784 นางสาว ไพรพนา ปิงเมือง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
785 นางสาว นิตยา ยาวิชัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
786 นาย นันทวัฒน์ เมืองช้าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
787 นาย คุณากร ตันกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
788 นาย วัชรเชษ เหล็กสิงห์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
789 นางสาว เขมจิรา นิลนนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
790 นาย ฑิฏิพงค์ ใจทอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
791 นาย ณฐกร กุศลารักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
792 นางสาว โสภา ม่ังค่ัง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
793 นาย ศุภักษร ฟองจางวาง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
794 นาย มติมนต์ ทองแพง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
795 นาย สมุทร วงค์ไวที นายช่างเทคนิค ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
796 ว่าท่ีร้อยตรี เชาวฤทธ์ิ อวดครอง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
797 นาย เอกวิทย์ เกตุรัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
798 นางสาว ระพีพร ใหม่ไชยา ช่างเทคนิค ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
799 นาย ไพรัช สมวงศ์ ช่างเทคนิค ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
800 นางสาว ลฎาภา พิจักขณากรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
801 นาย จิรพงศ์ มีทรัพย์ทองทวี วิศวกร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
802 นาย ประทักษ์พงศ์ ริยะมงคล นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
803 นาย เดช มานน์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
804 นาง คุรุวัลย์ กล่ินบ ารุง นักวิทยาศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
805 นาย วีระชัย ตีรอรุณศิริ นักวิจัย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
806 นาย ชนินทร์ จินดากาศ นักวิชาการพัสดุ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
807 นาย ปิยะพงษ์ แก้วหนองยาง วิศวกร สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
808 นาง จุไรรัตน์ มีทรัพย์ทองทวี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
809 นางสาว ชนันภรณ์ ทองโรจน์ นักวิจัย สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
810 นางสาว กานต์พิชชา ปัญญา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
811 นาง อนัญญา มูลมาก นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
812 นางสาว สุธาศินี ทับยา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
813 นาย นภกานต์ สิงห์ค า สัตวแพทย์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี



814 นางสาว จารุณี มโหฬาร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
815 นาย ศรัณย์ เหมะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
816 นาย ดนุพันธ์ุ สิทธิมงคล นักวิชาการพัสดุ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
817 นาย สาธิต จีนะสอน เจ้าหน้าท่ีจรรยาบรรณการใช้สัตว์ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
818 นาย ชาญชัย แซ่พ่าน พนักงานเล้ียงสัตว์ทดลอง สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
819 นาง กรณิการ์ วงศ์หลวง นักวิชาการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
820 นาย เพ็ชร พงษ์เฉย นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
821 นาย สุเมธ เรืองเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
822 นาย นาถพล สิริบรรสพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
823 นาย วิชญนนท์ มณีชาติ บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
824 นาย นริศ ศรีสว่าง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
825 นางสาว รัตนา จุมปา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
826 นางสาว สุทธินี ศักด์ิสูง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
827 นาง นงลักษณ์ คล้ายอ่ า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
828 นาย พชร เจียมเจริญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
829 นาย สุรใจ สุพรพัฒนกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
830 นางสาว วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
831 นางสาว ฐานนันท์นาฎ หาญเลิศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
832 นาง รัชช์นันท์ ท าทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
833 นาง จุไรเรือง เมืองมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
834 นาย กฤษณวิชญ์ เยาว์ธานี บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
835 นางสาว วาณิชยา ตาชม บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
836 นางสาว นิชาภา ปุณณ์ปวีณ บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
837 นาย เจษฎา ธรรมสาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
838 นาย ธีระ ธิวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
839 นางสาว ณัฏฐพร บรรจงอักษร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
840 นาย ธนากร ภู่กร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
841 นางสาว อรดี นามบุตร บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
842 นาย ปัณณธร วุฒิปริยาธร บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
843 นางสาว ปริญาพร สันตะจิตต์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
844 นางสาว วิไล จันทร์แก้ว บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
845 นางสาว สุดา ใจแก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
846 นาย ปิยะราช สุขภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
847 นาย เปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
848 นางสาว ภคมณ ยะยศ บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
849 นางสาว ญภคกร ไชยมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
850 นาย นพรัตน์ ใจหม่ัน นักวิชาการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้



851 นาง ณัฐดานันท์ ยอดเมืองชัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
852 นางสาว ฉวีวรรณ บุญธรรม บรรณารักษ์ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
853 นาย นพดล อ านวยพรเลิศ นักวิชาการศึกษา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
854 นางสาว ศศิวิมล ค าประกายสิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
855 นาง เพลินพิศ เมืองน้ าเท่ียง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา
856 นาง สุทธาทิพย์ เณรจาที เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
857 นาง สการัตน์ ละออง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
858 นาย พฤทธพงค์ รัตนพัทธยากร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
859 นาย อาทิตย์ การด่ืม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
860 ว่าท่ีร้อยตรี อัครพล ดวงพัตรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
861 นางสาว เนตรชนก สุขย่ิง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
862 นางสาว นงคราญ ใจดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
863 นาย วีระวุฒิ ค าประกาศิตกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
864 นาง ปิยฉัตร พุทธวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
865 นาย ปิยะภัทร ไวทยกุล วิศวกร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
866 นางสาว ประภาพร งามจิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
867 นาย ธัชกร พุทธวงค์ วิศวกร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
868 นางสาว ทิฆัมพร วงษารัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
869 นาย อานนท์ณัฏฐ์ จีนเอียด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
870 นาย ณัฐวุฒิ เมืองมา นักวิชาการพัสดุ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
871 นางสาว อัญชุลี พรหมจรรย์ นักวิชาการพัสดุ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
872 นาง นิรชา เตชะกุลวิโรจน์ นักวิชาการพัสดุ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
873 นางสาว สุธารี ทองกันทา นักวิชาการพัสดุ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
874 นาง ชัชชญา ถูกจิตร นักประชาสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
875 นาย ภิรมย์ศักด์ิ บุญป๋ัน วิศวกร ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
876 นาย พงศ์ศิริ เดชมนต์ นักวิชาการพัสดุ ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
877 นางสาว ธนกชพร กีรติศักด์ิวรกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
878 นางสาว พิมพ์จันทร์ บัณฑรพงศ์ นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
879 นาง นิตติยา ทรายขาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป หน่วยตรวจสอบภายใน
880 นางสาว เสาวรส งามใจ นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
881 นาง รฑิตา ฟูแสง นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
882 นาย สาธิต ภาชนะ นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
883 นางสาว นัดดาวรรณ แซ่อ้ึง นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
884 นางสาว วรางคณา มูลอินต๊ะ นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
885 นางสาว มัณทกา จ าปาค า นักตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน














































