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ล ำดบัที่ ช่ือ - สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
1 ดร.ทวีป  ชยัสมภพ รองศาสตราจารย์
2 ดร.สมนึก  ตั้งเติมสิริกุล ศาสตราจารย์
3 ดร.พฤทธา  ณ นคร ศาสตราจารย์
4 ดร.วิญญู   รัตนปิติกรณ์ รองศาสตราจารย์
5 ดร.มงกุฎ  เพียรธนะกูลชยั รองศาสตราจารย์
6 ดร.เกรียงศกัด์ิ  ภานุวฒัน์วนิชย์ รองศาสตราจารย์
7 ดร.รัชตน์รินทร์  นิติศรวฒิุ รองศาสตราจารย์
8 Dr.Sandhya  Babel Professor
9 ดร.ลกัขณา  หล่อตระกูล รองศาสตราจารย์

10 ดร.พิษณุ  ตูจิ้นดา รองศาสตราจารย์
11 ดร.วรรณวิภา  ศิริวฒัน์เวชกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
12 ดร.คณิน  เน่ืองโนราช ผูช่้วยศาสตราจารย์
13 ดร.ไพศาล  เยน็ฤดี รองศาสตราจารย์
14 ดร.นาวี  เจ่ียด ารง รองศาสตราจารย์
15 ดร.จิรชยั  พทุธกุลสมศิริ รองศาสตราจารย์
16 ดร.สุชาดา  เหรียญโมรา ผูช่้วยศาสตราจารย์
17 ดร.สัณห์  โอฬาพิริยกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
18 ดร.วรุธ  ปานนกัฆอ้ง อาจารย์
19 ดร.ศรัทธา  อาภรณ์รัตน์ ศาสตราจารย์
20 ดร.ธนญัชยั  ลีภกัด์ิปรีดา ศาสตราจารย์
21 ดร.บณัฑิต  ล้ิมมีโชคชยั รองศาสตราจารย์
22 Dr.Chung-Hao   Hsu Assistant Professor
23 ดร.ธนัยเศรษฐ์  เศรษฐบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์
24 ดร.มารวย  เพลินใจ อาจารย์
25 ดร.ปกรณ์   โอภาประกาสิต รองศาสตราจารย์
26 ดร.ไพบูลย ์ ศรีอรุโณทยั รองศาสตราจารย์
27 ดร.นิรัตยา  ค  าเสมานนัทน์ รองศาสตราจารย์
28 Dr.Shu-Han  Hsu Lecturer
29 ดร.บรรลือ  ศรีสุชินวงศ์ รองศาสตราจารย์
30 ดร.เอกวิชญ ์ นนัทจีวรวฒัน์ รองศาสตราจารย์
31 ดร.วารี  กงประเวชนนท์ รองศาสตราจารย์
32 ดร.ธนารักษ ์ ธีระมัน่คง ศาสตราจารย์
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33 ดร.คมวฒิุ  วิภูษิตวรกุล รองศาสตราจารย์
34 Dr.Stanislav  Makhanov Professor
35 ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน์ รองศาสตราจารย์
36 Dr.Toshiaki  Kondo Associate Professor
37 ดรภคินี  เอมมณี รองศาสตราจารย์
38 ดร.ชลวิช  นทัธี รองศาสตราจารย์
39 ดร.อิทธิเศก  นิลก าแหง ผูช่้วยศาสตราจารย์
40 ดร.สมศกัด์ิ  กิตติปิยกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
41 ดร.ประพนัธ์  สุขสมปอง ผูช่้วยศาสตราจารย์
42 ดร.กนัต ์ ศรีจนัทท์องศิริ รองศาสตราจารย์
43 Dr.Nguyen Duy  Hung Assistant Professor
44 ดร.ศศิพร  อุษณวศิน ผูช่้วยศาสตราจารย์
45 ดร.ธีรยทุธ  โหรานนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
46 ดร.เสกสรรค ์ ใหลตระกูล อาจารย์
47 ดร.สมฤดี  ดีไพศาล อาจารย์
48 ดร.สมชาติ  ฟักเขียว อาจารย์
49 ดร.สืบศกัด์ิ  นนัทวานิช รองศาสตราจารย์
50 ดร.ชวลิต  จีนอนนัต์ รองศาสตราจารย์
51 ดร.วีริศ  อมัระปาล รองศาสตราจารย์
52 ดร.พิสิษฐ์  จนัทร์วราสุทธ์ิ รองศาสตราจารย์
53 ดร.สุธาทิพย ์ สวนมะลิ รองศาสตราจารย์
54 ดร.ณฎัฐริกา  ฤทธิทิพยพ์นัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย์
55 ดร.ธนัวดี  จินดา รองศาสตราจารย์
56 ดร.อษัฎาวฒิุ  ด ารงศิริ รองศาสตราจารย์
57 ดร.มรกต  ระวีวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารย์
58 ดร.นารเมธ  นานานุกูล ผูช่้วยศาสตราจารย์
59 ดร.รุจิระ  ฉายศิริ อาจารย์
60 ดร.ณฐัสุดา  เกาทณัฑท์อง อาจารย์
61 ดร.ภคัวฒัน์  แสนเจริญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
62 ดร.วรางคณา  แสงสร้อย ผูช่้วยศาสตราจารย์
63 ดร.ปานเทพ  จุลนิพิฐวงษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
64 ดร.กฤติยา  แกว้มณี อาจารย์
65 ดร.กนัตไ์ชย  ธนาพรรวีกิตต์ิ อาจารย์
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66 ดร.จริยา  แกว้เสน่หา อาจารย์
67 Mr.Egill Hedinn  Bragason ผูส้อนภาษาองักฤษ
68 นายศาศวตั   มหาวรรณ์ ผูส้อนภาษาองักฤษ
69 นายAaron   Larsen ผูส้อนภาษาองักฤษ
70 Mr.Mark Edward   Refsdal ผูส้อนภาษาองักฤษ
71 Mr.David Robert  De Young ผูส้อนภาษาองักฤษ
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1 นายสมชาติ  ฟักเขียว อาจารยป์ระจ าอ.
2 นายณฐัพชัร  กิติพชัร์วงศ์ วิศวกรประจ าหอ้งปฏิบติัการ
3 นายณฐัวชัร  เทียนทอง ช่างเทคนิค
4 นางมณฑิชา  อุ่ยสกุล เลขานุการ
5 น.ส.พทัธนนัท ์ มานะจิตร เลขานุการ
6 น.ส.สุวรรณา  ปัญญาดี เลขานุการ
7 น.ส.ณชัชา   รอดโพธ์ิทอง เลขานุการ
8 น.ส.อาทิตยา   กุวลยัรัตน์ วิศวกรประจ าหอ้งปฏิบติัการ
9 นายประสิทธ์ิชยั  ชยัอมฤต ช่างเทคนิค
10 นายมนสัชยั  ศรีมาตรา ช่างเทคนิค
11 นายเทิดพงษ ์ พรหมเอ่ียม วิศวกรประจ าหอ้งปฏิบติัการ
12 น.ส.ปารีณา   ไทยบ ารุงวิวฒัน์ เลขานุการ
13 นายนิคม  มีเดช ช่างเทคนิค
14 น.ส.จุฑามาศ  เถ่ือนเครือวลัย์ เลขานุการ
15 น.ส.มยรีุ  พนัธ์อน้ เลขานุการ
16 นางนารี  จนัแกว้ เลขานุการ
17 น.ส.เมธาวี  วิริตานนท์ เลขานุการ
18 น.ส.วิไลวรรณ   ศิริอ  าไพ เลขานุการ
19 น.ส.หน่ึงฤทยั  ทิพยโ์พธ์ิ วิศวกรประจ าหอ้งปฏิบติัการ
20 นายวิชญพ์ล  จอมประพนัธ์ เลขานุการ
21 นายมานิตย ์ ไพศาลโสภณ ช่างเทคนิคอาวโุส
22 นายทไวพล  อโศกไพศาล ช่างเทคนิค
23 น.ส.ณิชชา  พวักนกหิรัญ เลขานุการ
24 น.ส.ณรัตน์สิตา   ไตรรัตน์ธนนั เลขานุการ
25 น.ส.สิรินาถ  ศิริจร เลขานุการ
26 น.ส.ชรินรัตน์  มงคลแถลง เลขานุการ
27 นางอรุณกมล   สมานช่ืน เลขานุการ
28 น.ส.ภาวิณี  จงใจเทศ เลขานุการ
29 น.ส.จิตรา  พิมพแ์น่น เลขานุการ
30 น.ส.อุษณีย ์  เกิดลาภมีสุข เลขานุการ
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31 น.ส.สุภา   สุขสิริด ารงกุล พนกังานการเงินและงบประมาณ
32 น.ส.เนตรนภา  อนุตรกุล หวัหนา้งานการเงินและงบประมาณ บางกะดี
33 น.ส.สุกญัณิกา  ไมตรีแพน หวัหนา้งานบริการทัว่ไป
34 นายแสงจนัทร์  กวา้งขวาง หวัหนา้ฝ่าย
35 นายชยัณรงค ์ อ  าพนัศรี ผูช่้วยช่างเทคนิค
36 น.ส.รุ่งอรุณ  กอบแกว้ พนกังานธุรการ
37 นายสุริยา  สุทธิพงศวิ์รัช ช่างเทคนิค
38 นายสมพงษ ์  เอมโอช ช่างเทคนิค
39 นายกนกชาติ   ช่วงฉ ่า หวัหนา้งานยานพาหนะและงานสวน
40 นายธีรศกัด์ิ   งอกศกัดา หวัหนา้งานอาคารและสถานท่ี บางกะดี
41 น.ส.จิตติพร  ประจกัษศ์ศิธร เลขานุการ
42 นายจีระพนัธ์   อินทแสง ช่างเทคนิค
43 นายปฐมพงศ ์ วา่บา้นพลบั ผูช่้วยวิศวกรระบบ
44 นายทรงพล   เตม็เป่ียม ผูช่้วยวิศวกรระบบ
45 นายปยตุ  พุ่มพวง พนกังานโสตทศันศึกษา
46 นายวฒิุชยั   ค  าสิงห์ บรรณารักษ์
47 นางราณี  ไมจ้นัทร์ พนกังานการเงินและงบประมาณอาวโุส
48 นางเยาวพา   ณ ล าพนู หวัหนา้ฝ่าย
49 นางธญัณิชา  มีเลิศ พนกังานการเงินและงบประมาณ
50 น.ส.ธมลวรรณ  โฉมงาม พนกังานการเงินและงบประมาณ
51 น.ส.ธมนพชัร์  อุบลบาล พนกังานการเงินและงบประมาณ
52 น.ส.พิมพใ์จ  พกุเผ่ือน พนกังานการเงินและงบประมาณ
53 น.ส.ธญัลกัษณ์  สวสัดีชยานนท์ พนกังานการเงินและงบประมาณ
54 นางวราภรณ์  ทองทัว่ ลี หวัหนา้ฝ่าย
55 น.ส.สุชญา  รัตนงาม หวัหนา้งานทุนการศึกษาและวินยันกัศึกษา
56 น.ส.ปาจรีย ์ ตรีตราเพช็ร พนกังานทุนการศึกษาและวินยันกัศึกษา
57 น.ส.พรพิมล  ชา้งสาร พนกังานสวสัดิการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพนัธ์
58 น.ส.ธนิษฐา  ไชยสีหา พนกังานกิจการนกัศึกษา
59 น.ส.ณหทยั  กระแสเสน พนกังานกิจการนกัศึกษา
60 น.ส.อจัจิมา  สาสี พนกังานกิจการนกัศึกษา
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61 นางมณีรัตน์  สาครชาติ นกัการ
62 น.ส.ชลธิชา   ประดิษฐขวญั หวัหนา้ฝ่าย
63 นายสัมฤทธ์ิ   ศรีบุญเท่ียง หวัหนา้งานบริการวิชาการ
64 นางรัชนีกร  วิสุทธิมรรค หวัหนา้งานดูแลหลกัสูตร
65 นางชญานนัทน์  สมบูรณ์ทรัพย์ พนกังานดูแลหลกัสูตร
66 น.ส.วราภรณ์   หินแกว้ หวัหนา้งานทะเบียนและประมวลผล
67 นายณฤดี  ศรีเมือง พนกังานบริการวิชาการ

68 น.ส.ชนิกานต ์ พยงุธรรม พนกังานบริการวิชาการ
69 นางมนฑรัตน์  นาแว พนกังานทะเบียนและประมวลผล
70 นายเทพพนม  กองช่าง พนกังานทะเบียนและประมวลผล
71 นายนนทว์ริศ   จุฬารัตน์ พนกังานทะเบียนและประมวลผล
72 น.ส.สิรามล  อกัษรธรรม พนกังานทะเบียนและประมวลผล
73 น.ส.วรลกัษณ์  เพชรแท้ หวัหนา้งานบญัชีการเงิน รังสิต
74 น.ส.อารีรัตน์   บุญบุตร หวัหนา้ฝ่าย
75 น.ส.วนชัพร  ศุทธนสาร หวัหนา้งานบญัชี บางกะดี
76 น.ส.สุรียพ์ร  เจริญวฒันะ พนกังานบญัชี รังสิต
77 น.ส.สุภาพร  ชาญเวช พนกังานบญัชี รังสิต
78 น.ส.ปัญจรัศม์ิ  โพธ์ิอ่อน พนกังานบญัชี รังสิต
79 นางอมัพร   อ  าพนัศรี พนกังานรับ-ส่งเอกสาร
80 นางอรพิน   แกว้ธรรม หวัหนา้งานธุรการ
81 นางระพีพนัธ์   นากรักษา ผูป้ระสานงาน งานเอกสารทัว่ไป
82 นางสาร่ี  เผือกผ่อง นกัการ
83 นางบุญทิวา  ทองค า หวัหนา้ฝ่าย
84 น.ส.นนทพร   อศัวโรจน์ พนกังานบุคคล
85 น.ส.หรรษา  เทพประทานกิจ หวัหนา้งานบุคคล รังสิต
86 นางจนัทร์เพญ็  ฮวบนรินทร์ หวัหนา้ฝ่าย
87 นางปภาดา  ปิติธนพงษ์ พนกังานพสัดุและจดัซ้ืออาวโุส
88 นางปุณยนุช  ยิม้เมือง ผูป้ระสานงานงบประมาณจดัซ้ือจดัจา้ง
89 น.ส.ณภคั   สุภาสอน หวัหนา้งานพสัดุและจดัซ้ือ
90 น.ส.ปวริศา   พนับุบผา พนกังานพสัดุและจดัซ้ือ
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91 น.ส.วรัญญา  ลือจนัดา พนกังานพสัดุและจดัซ้ือ
92 น.ส.กวินณา  เปรมใจ พนกังานพสัดุและจดัซ้ือ
93 น.ส.ศิริกลัยา  แกว้เทพ พนกังานรับเขา้ศึกษาอาวโุส
94 น.ส.มุทิตา  เอกะวิภาต พนกังานประชาสัมพนัธ์
95 น.ส.นาฏยา  เตม็เป่ียม หวัหนา้งานรับเขา้ศึกษา
96 น.ส.พลูศรี   มิตรเจริญถาวร หวัหนา้ฝ่าย
97 นายปฏิภาณ  ขวญัดี พนกังานประชาสัมพนัธ์
98 น.ส.ธญัญรัตน์  สวสัดีชยานนท์ พนกังานรับเขา้ศึกษา
99 นายพีระศกัด์ิ  รักษานนท์ หวัหนา้งานมลัติมีเดีย
100 นายพงศกร  ธรรมจง พนกังานมลัติมีเดีย
101 น.ส.ไพรัลยา  ชยัชนะ หวัหนา้งานองคก์รสัมพนัธ์และวิเทศ
102 นางพีชาลิกา  เสริฐศิริกุล หวัหนา้ฝ่ายวิเทศและองคก์รสัมพนัธ์
103 น.ส.ชลธิชา  ปัตโชติชยั พนกังานวิเทศและองคก์รสัมพนัธ์
104 น.ส.รักษชุ์ดา  ธิบดี พนกังานวิเทศและองคก์รสัมพนัธ์
105 น.ส.วนัดี  บุญประสิทธ์ิ พนกังานธุรการ
106 นายกิติพล  สุตยสรณาคม หวัหนา้ฝ่าย
107 นายบรรเจิด  ถือธรรม พนกังานขบัรถ
108 นายเจษฎา  แสงนาค หวัหนา้งานอาคารและสถานท่ี และ วิศวกร
109 นายธงชยั  ไตรเวช ช่างเทคนิค
110 น.ส.อรทยั  โพธ์ิชู ช่างเทคนิค
111 นายอบัดุลเลาะ   จรวิเศษ ผูช่้วยวิศวกรระบบ
112 นายกมล   สุมหิรัญ วิศวกรระบบ
113 นายโกวิท   คิมหะจนัทร์ ช่างเทคนิค
114 นายวีระพล  จนัทรกูล ช่างเทคนิค
115 นายณฐัพงศ ์ แกว้ดวงเทียน ผูดู้แลระบบ
116 นางเสาวพรรณ  ศรีโสภณ เลขานุการ
117 น.ส.วาสินี   มีกุล ผูต้รวจสอบภายในสถาบนัฯ
118 น.ส.นฤมล  วีรยางกูร เลขานุการ
119 นายภาสกร   พวงไพบูลย์ เลขานุการ
120 น.ส.ภทัรภร  ยวนพนัธ์ุ บรรณารักษ์
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121 น.ส.โชติกา  ประพฤทธิกุล หวัหนา้บรรณารักษ์
122 น.ส.กาญจนา  โล่ห์นารายณ์ บรรณารักษ์
123 นายศิวราช  ราชพฒัน์ หวัหนา้หอ้งสมุดและศูนยบ์ริการขอ้มูล
124 น.ส.สมดงัใจ  นวลสกุล บรรณารักษ์
125 นายจตุรวิทย ์  จ  าเนียรพล พนกังานหอ้งสมุด
126 นายสุชาติ  สาลี พนกังานหอ้งสมุด
127 น.ส.บวัเพียร  ประเสริฐสังข์ พนกังานหอ้งสมุด
128 น.ส.อญัชลิตตา   อินทะไชย บรรณารักษ์
129 นายเล็ก   อ  ่าอ่อน นกัการ
130 น.ส.ประภาศิริ  ขจรชีพพนัธ์ุงาม หวัหนา้ฝ่าย
131 น.ส.กญัญชิ์สา   จนัทร์ตะ๊แกว้ พนกังานวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษาอาวโุส
132 นายธีรพล  ค  าแสน พนกังานวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา
133 น.ส.อชิรญา  เขียวปัญญา พนกังานวิจยัและประกนัคุณภาพการศึกษา
134 น.ส.จินตนา   วสุนธรากุล พนกังานบญัชีส าหรับงานวิจยั
135 น.ส.จนัทร์พร  ชยัเปรม พนกังานบญัชีส าหรับงานวิจยั
136 น.ส.วนัทนีย ์ แช่มช่ืน เลขานุการ
137 น.ส.ธนาภา  จนัทรไพจิตร วิศวกรอาวโุส
138 นายธิติ  คมจิตร โปรแกรมเมอร์
139 นายประสบโชค  จนัทร์งาม โปรแกรมเมอร์
140 น.ส.จีราภรณ์  วงศพ์นัธ์ นกัออกแบบระบบ
141 น.ส.พิมพนิ์ภา  ไหวพริบ โปรแกรมเมอร์


