รำยชื่อพนักงำนมหำวิทยำลัย และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองปฏิบัติงำนแล้ว
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อ - นำมสกุล
ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ

ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาง
น.ส.
นาง
นาง
นาย
นาง
น.ส.
นาย
นาง
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
นาง
ว่าที่ร้อยตรี

นาย
นาย
นาง
นาย
นาย

กาญจนา ทองเต็ม
จิตติพัฒน์ สงวนสิน
กรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์
กรรณิการ์ วงศ์ไทย
กาญจนา โมธินา
คณัสมน ชูกาเหนิด
จิณห์นิภา พลสงคราม
ฉันชนก โหยหวล
ชัญญานุช ชอบธรรม
ไชยรัตน์ ไวยลาภ
ณัฐคงคา ศิริธร
นลินี ทรัพย์สมบูรณ์
นิรัช ร่มเย็น
โนรี เทียนขวัญ
บรรจงศักดิ์ พิทักษ์วงศ์
ประทุมทิพย์ ชั้วนาค
พรชัย นพประโคน
พัชรัตน์ มีมะโน
พิรชา วัฒนาภัทรสกุล
ภฤศ วิเศษพัฒนธาดา
มงคล วาวตะคุ
รวมพร ทองเรือง
ระเบียบ สวนพันธุ์
วิชัย สุทธิธรรม
วิศิษฐ์พล สุวรรณสาร

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
วิศวกรชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการพิเศษ

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชานาญการ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ผู้บริหาร (เลขานุการคณะ)
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ชานาญงาน
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชานาญการ

นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน
วิศวกรชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

น.ส.
นาย
นาย
น.ส.
นาง
นาย
นาง
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาง
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
นาง

ศิริภัทชรินทร มหาวีรวัฒน์
เศรษฐการ นุชนิยม
สนุน โสนนอก
สมสุข ลิ้มอิ่ม
สายพิน นพประโคน
สุชาติ เชษฐนอก
สุนันต์ อ่วมกระทุ่ม
สุรางคณา พลายเพ็ชร
สุริยา สุเทวพร
อนันตา โพธิ์รัง
อภินันท์ ชูหนู
กนกกาญจน์ หว้ามุข
กมลกานต์ ศรีหารักษา
กัมพล ศรีอิ่นแก้ว
กัลยารัตน์ ภู่สุดแสวง
จตุพร ธีระกุล
จาตุรนต์ จันทะมาตร
จารญา เจริญพงศ์
จารุวรรณ ชื่นเสียง
ชัชชนก รัตนกิจภิญโญ
นริศรา คล้ายหิรัญ
นัฐชยพงศ์ ธีรัชตระกูล
นัฐพล ฝันนิมิตร
นิติ พานิชเกษม
เนตรนภัส จันทร์พ่วง
ปณิชา สถาวรศีลพร
ประณต ผาสุกชีวิน
ปวีณา บินสอาด

ตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ผู้ปฏิบัติงานบริหารชานาญงาน
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ชานาญงาน
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ชานาญการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิจัยปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำยมือชื่อ

ลำดับที่
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

นาย
นาย
นาง
นาย
ว่าที่ร้อยตรี

น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
นาย
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
นาย
นาย
นาง
นาย
นาย
นาง
นาย
น.ส.

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

เปรมณัช ขุนปักษี
พรพันธ์ ภารพ
พรศิริ สุทธิธรรม
ไพวัณย์ ศรีนุกูล
วัฒนพงษ์ เลี่ยนเพ็ชร
วิสุดา แก้วนันไชย
วีรญา บรรเทาทุกข์
สมจินตนา พุทธมาตย์
สิรินันท์ ตรีนันทวัน
สิริมา สุโพธิ์
สุดารัตน์ สมเรือง
สุเทพ เกตษา
สุนิสา ปัญญาใส
อิงค์กมนพัชร ไหมจุ้ย
กันย์ทกานต์ มาลัยแดง
เกตุนารินทร์ ปั้นเพ็ง
ครรชิต วิริยาพันธ์
จิตตาพร เลี้ยงบารุง
จิวพร แพทย์วงค์
ฉัตรวณา สถาพร
เฉลิมพงศ์ สิมลา
ชนกันต์ จันทร์แดง
ชมศมนต์ เพ็ชรรัตน์มุณี
ชยุตม์ แผลงศร
ฐาปนา นาคประภัสสร
ฐิติยา สีทอนสุด
ธีรวัฒน์ จันทร์สุเทพ
นพรัตน์ พิกุล

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
วิศวกรปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำยมือชื่อ

ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับที่
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

น.ส.
นาง
นาง
น.ส.
น.ส.
นาย
นาง
น.ส.
นาย
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.
น.ส.

นภัสวรรณ เขื่อนแก้ว
นิชานาถ ผลมะขาม
บุญญิสา คหนันทเสวี
ปนัดดา โตชัยภูมิ
ปิยดา วิริยะตันติกุล
พงษ์พัฒน์ ไร่เจริญ
พิมพ์ภาวรรณ อินฟ้าแสง
พิสมัย โพธิ์ศรี
ภัทรเดช ขวัญอยู่
ยุพดี เลือกนารี
รุ่งทิพย์ ชาติสวัสดิ์
รุจิพรรณ์ จินดาธรรม
วรายุภัสร์ จันทร์สว่าง
ศรัณยพร เกิดกลิ่น
ศรัณยา ใฝ่ชานาญ
ศิริพร ไม้หอม
ศิริรัตน์ นิยมศักดิ์
สุญาดา โสรธร
สุภาวิตา คล้ายสอน

ตำแหน่ง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ลำยมือชื่อ

