
ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
1 นาย ณัฐพัชร กิติพัชร์วงศ์ วิศวกรประจ าห้องปฏิบัติการ

2 นาย ณัฐวัชร เทียนทอง ช่างเทคนิค

3 นาง มณฑิชา อุ่ยสกุล เลขานุการ

4 น.ส. พัทธนันท์ มานะจิตรรุ่งเรือง เลขานุการ

5 น.ส. สุวรรณา ปัญญาดี เลขานุการ

6 น.ส. กิตต์ิชญาห์ เป้าทองรุจิโรจน์ เลขานุการ

7 น.ส. อาทิตยา กุวลัยรัตน์ วิศวกรประจ าห้องปฏิบัติการ

8 นาย ประสิทธ์ิชัย ชัยอมฤต ช่างเทคนิค

9 นาย มนัสชัย ศรีมาตรา ช่างเทคนิค

10 นาย เทิดพงษ์ พรหมเอ่ียม วิศวกรประจ าห้องปฏิบัติการ

11 น.ส. ปารีณา ไทยบ ารุงวิวัฒน์ เลขานุการ

12 น.ส. ชนัญชิดา อนันตวิเชียร เลขานุการ

13 นาย นิคม มีเดช ช่างเทคนิค

14 น.ส. จุฑามาศ เถ่ือนเครือวัลย์ เลขานุการ

15 น.ส. มยุรี พันธ์อ้น เลขานุการ

16 นาง นารี จันแก้ว เลขานุการ

17 น.ส. เมธาวี วิริตานนท์ เลขานุการ

18 น.ส. วิไลวรรณ ศิริอ าไพ เลขานุการ

19 น.ส. หน่ึงฤทัย ทิพย์โพธ์ิ วิศวกรประจ าห้องปฏิบัติการ

20 นาย วิชญ์พล จอมประพันธ์ เลขานุการ

21 นาย มานิตย์ ไพศาลโสภณ ช่างเทคนิคอาวุโส

22 นาย ทไวพล อโศกไพศาล ช่างเทคนิค

23 นาย สมหมาย แก้วมา ช่างเทคนิค

24 น.ส. ณิชชา พัวกนกหิรัญ เลขานุการ

25 น.ส. ณรัตน์สิตา ไตรรัตน์ธนัน เลขานุการ

รำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลัย และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร
ท่ีผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติงำนแล้ว

สถำบันเทคโนโลยีนำนำชำติสิรินธร
ช่ือ - นำมสกุล



ล ำดับท่ี ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือช่ือ - นำมสกุล
26 นาง สิรินาถ ศิริจร มหาวรรณ์ เลขานุการ

27 น.ส. ชรินรัตน์ มงคลแถลง เลขานุการ

28 น.ส. อรุณกมล อ่ิมสงวน เลขานุการ

29 น.ส. ภาวิณี จงใจเทศ เลขานุการ

30 น.ส. จิตรา พิมพ์แน่น เลขานุการ

31 น.ส. อุษณีย์ เกิดลาภมีสุข เลขานุการ

32 น.ส. เนตรนภา อนุตรกุล หัวหน้างานการเงินและงบประมาณ บางกะดี

33 น.ส. สุกัญณิกา ไมตรีแพน หัวหน้างานบุคคลและธุรการ บางกะดี

34 นาย แสงจันทร์ กว้างขวาง หัวหน้าฝ่าย

35 น.ส. รุ่งอรุณ กอบแก้ว พนักงานธุรการ

36 นาย สุริยา สุทธิพงศ์วิรัช ช่างเทคนิค

37 นาง ณัชชา จิราบัญญวัต เลขานุการ

38 นาย สมพงษ์ เอมโอช ช่างเทคนิค

39 นาย ธีรศักด์ิ งอกศักดา หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี บางกะดี

40 น.ส. จิตติพร ประจักษ์ศศิธร เลขานุการ

41 นาย จีระพันธ์ อินทแสง ช่างเทคนิค

42 นาย ปฐมพงศ์ ว่าบ้านพลับ ผู้ช่วยวิศวกรระบบ

43 นาย ปยุต พุ่มพวง พนักงานโสตทัศนศึกษา

44 นาย วุฒิชัย ค าสิงห์ บรรณารักษ์

45 นาง ราณี ไม้จันทร์ พนักงานการเงินและงบประมาณอาวุโส

46 นาง เยาวพา ณ ล าพูน หัวหน้าฝ่าย

47 น.ส. สุภา สุขสิริด ารงกุล หัวหน้างานการเงิน รังสิต

48 นาง ธัญณิชา มีเลิศ หัวหน้างานงบประมาณรังสิตและการลงทุน

49 น.ส. ธมลวรรณ โฉมงาม พนักงานการเงินและงบประมาณ

50 น.ส. ธมนพัชร์ อุบลบาล พนักงานการเงินและงบประมาณ

51 น.ส. พิมพ์ใจ พุกเผ่ือน พนักงานการเงินและงบประมาณ

52 น.ส. ธัญลักษณ์ สวัสดีชยานนท์ พนักงานการเงินและงบประมาณ

53 นาง วราภรณ์ ทองท่ัว ลี หัวหน้าฝ่าย
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54 น.ส. สุชญา รัตนงาม หัวหน้างานทุนการศึกษาและวินัยนักศึกษา

55 น.ส. สมดังใจ นวลสกุล หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

56 น.ส. ปาจรีย์ ตรีตราเพ็ชร พนักงานทุนการศึกษาและวินัยนักศึกษา

57 น.ส. พรพิมล ช้างสาร พนักงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

58 น.ส. ธนิษฐา ไชยสีหา พนักงานกิจการนักศึกษา

59 น.ส. ณหทัย กระแสเสน พนักงานกิจการนักศึกษา

60 น.ส. ชลธิชา ประดิษฐขวัญ หัวหน้าฝ่าย

61 นาย สัมฤทธ์ิ ศรีบุญเท่ียง หัวหน้างานบริการวิชาการ

62 นาง รัชนีกร วิสุทธิมรรค หัวหน้างานดูแลหลักสูตร

63 น.ส. ชญานันทน์ หงษ์ลีลา พนักงานดูแลหลักสูตร

64 น.ส. วราภรณ์ หินแก้ว หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล

65 นาย ณฤดี ศรีเมือง พนักงานบริการวิชาการ

66 น.ส. ชนิกานต์ พยุงธรรม พนักงานบริการวิชาการ 

67 นาง มนฑรัตน์ นาแว พนักงานทะเบียนและประมวลผล

68 นาย เทพพนม กองช่าง พนักงานทะเบียนและประมวลผล

69 นาย นนท์วริศ จุฬารัตน์ พนักงานทะเบียนและประมวลผล

70 น.ส. สิรามล อักษรธรรม พนักงานทะเบียนและประมวลผล

71 น.ส. วรลักษณ์ เพชรแท้ หัวหน้างานบัญชีการเงิน

72 น.ส. อารีรัตน์ บุญบุตร หัวหน้าฝ่าย

73 น.ส. วนัชพร ศุทธนสาร หัวหน้างานบัญชี

74 น.ส. สุรีย์พร เจริญวัฒนะ พนักงานบัญชี

75 น.ส. สุภาพร ชาญเวช พนักงานบัญชีอาวุโส

76 น.ส. ปัญจรัศม์ิ โพธ์ิอ่อน พนักงานบัญชี

77 นาง อรพิน แก้วธรรม หัวหน้างานธุรการ รังสิต

78 นาง บุญทิวา ทองค า หัวหน้าฝ่าย

79 น.ส. นนทพร อัศวโรจน์ พนักงานบุคคล

80 น.ส. หรรษา เทพประทานกิจ หัวหน้างานบุคคล รังสิต

81 นาง จันทร์เพ็ญ ฮวบนรินทร์ หัวหน้าฝ่าย
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82 นาง ปภาดา ปิติธนพงษ์ พนักงานพัสดุและจัดซ้ืออาวุโส

83 นาง ปุณยนุช ย้ิมเมือง ผู้ประสานงานจัดซ้ือจัดจ้าง

84 น.ส. ณภัค สุภาสอน หัวหน้างานพัสดุและจัดซ้ือ

85 น.ส. ปวริศา พันบุบผา พนักงานพัสดุและจัดซ้ือ

86 น.ส. วรัญญา ลือจันดา พนักงานพัสดุและจัดซ้ือ

87 น.ส. กวินณา เปรมใจ พนักงานพัสดุและจัดซ้ือ

88 น.ส. ศิริกัลยา แก้วเทพ พนักงานรับเข้าศึกษาอาวุโส

89 น.ส. มุทิตา เอกะวิภาต หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

90 น.ส. นาฏยา เต็มเป่ียม หัวหน้างานรับเข้าศึกษา

91 นาย ภาสกร พวงไพบูลย์ หัวหน้าฝ่าย

92 นาย ปฏิภาณ ขวัญดี พนักงานประชาสัมพันธ์

93 น.ส. ธัญญรัตน์ สวัสดีชยานนท์ พนักงานรับเข้าศึกษา

94 นาย พีระศักด์ิ รักษานนท์ หัวหน้างานมัลติมีเดีย

95 นาย วิวัฒน์ มีประเสริฐ พนักงานมัลติมีเดีย

96 น.ส. ไพรัลยา ชัยชนะ หัวหน้างานองค์กรสัมพันธ์

97 นาง พีชาลิกา เสริฐศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิเทศและองค์กรสัมพันธ์

98 นาง ระพีพันธ์ นากรักษา ผู้ประสานงานเอกสารเฉพาะ

99 น.ส. ชลธิชา ปัตโชติชัย หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

100 น.ส. ศิวพร สุกใส พนักงานวิเทศและองค์กรสัมพันธ์

101 น.ส. วันดี บุญประสิทธ์ิ พนักงานธุรการ

102 นาย กิติพล สุตยสรณาคม หัวหน้าฝ่าย

103 นาย เจษฎา แสงนาค หัวหน้างานอาคารและสถานท่ี และ วิศวกร

104 นาย ธงชัย ไตรเวช ช่างเทคนิค

105 น.ส. อรทัย โพธ์ิชู ช่างเทคนิค

106 นาย อับดุลเลาะ จรวิเศษ ผู้ช่วยวิศวกรระบบ

107 นาย กมล สุมหิรัญ วิศวกรระบบ

108 นาย โกวิท คิมหะจันทร์ ช่างเทคนิค

109 นาย วีระพล จันทรกูล ช่างเทคนิคอาวุโส
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110 นาย ณัฐพงศ์ แก้วดวงเทียน ผู้ดูแลระบบ

111 นาย สิรภพ เหล่ารุจิสวัสด์ิ ผู้ดูแลระบบ

112 นาง เสาวพรรณ ศรีโสภณ เลขานุการ

113 น.ส. วาสินี มีกุล ผู้ตรวจสอบภายในสถาบันฯ

114 น.ส. นฤมล วีรยางกูร เลขานุการ

115 น.ส. อัจจิมา สาสี เลขานุการ

116 น.ส. ภัทรภร ยวนพันธ์ุ บรรณารักษ์

117 น.ส. โชติกา ประพฤทธิกุล หัวหน้าบรรณารักษ์

118 น.ส. กาญจนา โล่ห์นารายณ์ บรรณารักษ์

119 นาย ศิวราช ราชพัฒน์ หัวหน้าห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูล

120 นาย สุชาติ สาลี พนักงานห้องสมุด

121 น.ส. บัวเพียร ประเสริฐสังข์ พนักงานห้องสมุด

122 น.ส. อัญชลิตตา อินทะไชย บรรณารักษ์

123 น.ส. ประภาศิริ ขจรชีพพันธ์ุงาม หัวหน้าฝ่าย

124 น.ส. กัญญ์ชิสา จันทร์ต๊ะแก้ว พนักงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษาอาวุโส

125 นาย ธีรพล ค าแสน พนักงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

126 น.ส. อชิรญา เขียวปัญญา พนักงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

127 น.ส. จินตนา วสุนธรากุล พนักงานบัญชีส าหรับงานวิจัย

128 น.ส. จันทร์พร ชัยเปรม พนักงานบัญชีส าหรับงานวิจัย

129 น.ส. วันทนีย์ แช่มช่ืน เลขานุการ

130 น.ส. ธนาภา จันทรไพจิตร วิศวกรอาวุโส

131 นาย ธิติ คมจิตร โปรแกรมเมอร์

132 น.ส. พิมพ์นิภา ไหวพริบ โปรแกรมเมอร์

133 นาย จักรินทร์ แก้วพวงษ์ โปรแกรมเมอร์

134 น.ส. เกวลิน เทียนทอง พนักงานวิเคราะห์ระบบ


