
1

ล ำดับที่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
1 นางจรี     ไชยชาญ รองศาสตราจารย์
2 นายสญัญา มิตรเอม รองศาสตราจารย์
3 นายไพบูลย ์นาคมหาชลาสินธุ์ รองศาสตราจารย์
4 นายทวีศกัด์ิ กิจกาญจนารัตน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
5 นายศุภชยั วรพจน์พิศุทธ์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
6 นายพงษศ์กัด์ิ มหาโชคเลิศวฒันา อาจารย์
7 นายพิชยั อารีย์ รองศาสตราจารย์
8 นายพรระพีพฒัน์ ภาสบุตร อาจารย์
9 นายวชิรา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์

10 นายดามพเ์มษ บุณยะเวศ ผูช่้วยศาสตราจารย์
11 นายนาวิน สมญาติ อาจารย์
12 นายชุมพล บุญมี อาจารย์
13 นางวรารัตน์ กงัสมัฤทธ์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
14 นางปาริชาต ช่ืนวฒันกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
15 นายชยัรัตน์ ตนัติไพบูลยว์ุฒิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
16 นายพงศช์นนั เหลืองไพบูลย์ ศาสตราจารย์
17 นางสาวทิพบุษฏ ์เอกแสงศรี ผูช่้วยศาสตราจารย์
18 นายธนิทธ์ิ พิพฒัพนัธุ์ อาจารย์
19 นางสาววรรัตน์ ปัตรประกร ผูช่้วยศาสตราจารย์
20 นายตรีทศ เหล่าศิริหงษท์อง ศาสตราจารย์
21 นายชาวสวน กาญจโนมยั ศาสตราจารย์
22 นายบรรยงค ์รุ่งเรืองดว้ยบุญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
23 นายฉตัรชยั มานะดี ผูช่้วยศาสตราจารย์
24 นายมนตช์ยั พฤกษวิ์ไลเลิศ ผูช่้วยศาสตราจารย์
25 นายผดุงศกัด์ิ  รัตนเดโช ศาสตราจารย์
26 นายวิทวสั ศตสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
27 นายวินยั รักสุนทร ผูช่้วยศาสตราจารย์
28 นายสายนัต ์ศิริมนตรี รองศาสตราจารย์
29 นายบุญทรัพย ์วิชญางกูร รองศาสตราจารย์
30 นายสหรัฐ พุทธวรรณะ ผูช่้วยศาสตราจารย์
31 นายกฤดายทุธ์ ชมภูม่ิง ผูช่้วยศาสตราจารย์
32 นายพงศธ์ร ธูปะเตมีย ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
33 นายไพรัช อุศุภรัตน์ รองศาสตราจารย์
34 นายหาญพล พ่ึงรัศมี รองศาสตราจารย์

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร 

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

สถำนภำพ ข้ำรำชกำร (สำยวชิำกำร)
คณะวศิวกรรมศำสตร์
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ล ำดับที่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
สถำนภำพ พนักงำนมหำวทิยำลยั สำยวชิำกำร (เปลี่ยนสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร)

35 นายวนัชยั ไพจิตโรจนา รองศาสตราจารย์
36 นายสมชาติ โชคชยัธรรม รองศาสตราจารย์
37 นายนภดล อุชายภิชาติ รองศาสตราจารย์
38 นายนรินทร์ วฒันกุล รองศาสตราจารย์
39 ว่าท่ีร้อยตรีนพพร ลีปรีชานนท์ รองศาสตราจารย์
40 นายอภิวฒัน์ มุตตามระ รองศาสตราจารย์
41 นางมณฑลี ศาสนนนัทน์ รองศาสตราจารย์
42 นายนริศ เจริญพร ผูช่้วยศาสตราจารย์
43 นายสวสัด์ิ ภาระราช ผูช่้วยศาสตราจารย์
44 นายดนุพนัธ์ วิสุวรรณ รองศาสตราจารย์
45 นายไชยณรงค ์จกัรธรานนท์ รองศาสตราจารย์
46 นายวาทิต ภกัดี รองศาสตราจารย์
47 นายธีร เจียศิริพงษก์ุล รองศาสตราจารย์

  48 นางเสมอจิตร หอมรสสุคนธ์ รองศาสตราจารย์
49 นางสาวจิรรัตน์ ธีระวราพฤกษ์ รองศาสตราจารย์
50 นางสาวจิรวรรณ คลอ้ยภยนัต์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
51 นางบุษบา พฤกษาพนัธุ์รัตน์ รองศาสตราจารย์
52 นายชาญณรงค ์อศัวเทศานุภาพ รองศาสตราจารย์
53 นายสมชาติ ฉนัทศิริวรรณ ศาสตราจารย์
54 นายวิโรจน์ ล่ิมตระการ รองศาสตราจารย์
55 นายชวลิต ชาลีรักษต์ระกูล ศาสตราจารย์
56 นายทศัฐา ศรีวาลยั อาจารย์
57 นางอุรุยา วีสกุล รองศาสตราจารย์
58 นายบุรฉตัร ฉตัรวีระ รองศาสตราจารย์
59 นายสาธก ไชยกุลช่ืนสกุล รองศาสตราจารย์
60 นายโปรดปราน สิริธีรศาสน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
61 นางสาวมาลี สนัติคุณาภรณ์ รองศาสตราจารย์
62 นายชยัศกัด์ิ พิสิษฐไ์พบูลย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
63 นางสุนิสา สมิทธากร รองศาสตราจารย์
64 นายนคร ภู่วโรดม รองศาสตราจารย์
65 นางวีรยา ฉิมออ้ย รองศาสตราจารย์
66 นายวิโรจน์ บุญญภิญโญ รองศาสตราจารย์
67 นายนเรศ ลิมสมัพนัธ์เจริญ รองศาสตราจารย์
68 นายนุรักษ ์กฤษดานุรักษ์ รองศาสตราจารย์
69 นางแคทลียา ปัทมพรหม รองศาสตราจารย์

สถำนภำพ พนักงำนมหำวทิยำลยั สำยวชิำกำร (เปลี่ยนสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร)
70 นายภาณุ ด่านวานิชกุล รองศาสตราจารย์
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ล ำดับที่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
71 นางวนัวิสาข ์สกลภาพ รองศาสตราจารย์

72 นายอิศเรศ  ธุชกลัยา รองศาสตราจารย์
73 นางสาวภณิดา ซา้ยขวญั รองศาสตราจารย์
74 นายวีรชยั อโณทยัไพบูลย์ รองศาสตราจารย์
75 นางวรณี มงัคละศิริ รองศาสตราจารย์
76 นายณฐัพงศ ์ตณัฑนุช ผูช่้วยศาสตราจารย์
77 นายนิติการ น่ิมสุข ผูช่้วยศาสตราจารย์
78 นายบรรพต ศิริณฏัสมบูรณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
79 นายโอภาส โกมลวฒันาพาณิชย์ อาจารย์
80 นายศิริศิลป์ กองศิลป์ อาจารย์
81 นายสุรศกัด์ิ เพช็รมณี อาจารย์
82 นางสาวชลดา เหลืองอาภา ผูช่้วยศาสตราจารย์
83 นางสาวชนาทิพย ์นามเปรมปรีด์ิ รองศาสตราจารย์
84 นายวีรชยั อศัวเมธาพนัธ์ รองศาสตราจารย์
85 นายจาตุรงค ์ตนัติบณัฑิต รองศาสตราจารย์
86 นายปิยะ เตชะธีราวฒัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
87 นายทรงยศ นาคอริยกุล รองศาสตราจารย์
88 นายศุภวฒัน์ สุภคัวงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
89 นายพิศาล แกว้ประภา ผูช่้วยศาสตราจารย์
90 นายจกัราวุธ เดชวิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารย์
91 นายศุภกิจ พฤกษอรุณ ผูช่้วยศาสตราจารย์
92 นายปรีติ โอวาทชยัพงศ์ อาจารย์
93 นางสาวสุภมาศ สุชาตานนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
94 นายดุลยโชติ ชลศึกษ์ รองศาสตราจารย์
95 นายกริช เจียมจิโรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
96 นายสมศกัด์ิ วงษป์ระดบัไชย ผูช่้วยศาสตราจารย์
97 นายสปัปินนัทน์ เอกอ าพน รองศาสตราจารย์
98 นายจกัร ชวนอาษา ผูช่้วยศาสตราจารย์
99 นายณฐัดนย ์พรรณุเจริญวงษ์ อาจารย์
100 นายกฤษฎา ไชยสาร ผูช่้วยศาสตราจารย์
101 นายจิรวฒัน์ ด าริห์อนนัต์ ผูช่้วยศาสตราจารย์

31 นายวรุณศกัด์ิ เล่ียมแหลม อาจารย์
32 นางสุพิชชา รุ่งโรจน์นิมิตชยั ผูช่้วยศาสตราจารย์
33 นางสาวพชัราภรณ์ วุฒิเจริญมงคล ผูช่้วยศาสตราจารย์
34 นายสาวชลดา เหลืองอาภา ผูช่้วยศาสตราจารย์
35 นายวุฒินนัท ์นุ่นแกว้ อาจารย์

สถำนภำพ พนักงำนมหำวทิยำลยั (สำยวชิำกำร)

สถำนภำพ พนักงำนมหำวทิยำลยั (สำยวชิำกำร)
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ล ำดับที่ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
36 นายพงษพ์นัธ์ ลีลาเธียร อาจารย์
37 นายสนนัตน์เขม อิชโรจน์ อาจารย์
38 นางสาวอนินทยา ค  ากนัยา อาจารย์
39 นายปรัชญา เปรมปราณีรัชต์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
40 นางสาวกาญจนา ศิลาวราเวทย์ อาจารย์

ล ำดับ ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
1 นายเนรมิธ จิรกาญจน์ไพศาล อาจารย์
2 นายสุรภาพ แกว้สวสัด์ิวงศ์ อาจารย์
3 นายชนะชยั ทองโฉม อาจารย์

สถำนภำพ พนักงำนมหำวทิยำลยั สำยวชิำกำร (ช่ือส่วนงำน )
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
1 นายฉตัรชยั  สุรวฒันบูรณ์ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
2 นายพิสิษฐ ทองจบั นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการ

สถำนภำพ พนักงำนมหำวิทยำลยั สำยสนับสนุนวิชำกำร (เปลี่ยนสถำนภำพจำกข้ำรำชกำร)
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นางสุกญัญา  ว่องวิกยก์าร ผูบ้ริหารผอ.กองหรือเทียบเท่า
2 นายพิสิษฐ บุญเสือ วิศวกรช านาญการ
3 นางธญัยธรณ์ สาวกนิธิพนัธุ์ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
4 นายมงคล โรจนเสน นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
5 ว่าท่ีร้อยตรีไฉน  กญุแจทอง นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
6 นางจิตตรา ดอกบวั นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
7 นายศกัด์ิเฉลิม ผลพิทกัษ์ นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
8 นายชุติมา เสนเทศ ช่างเทคนิคช านาญงานพิเศษ
9 นายอนนัท ์เพช็รผ้ึง นกัวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ
10 นายกิตติ  เมธาวงศ์ ช่างเทคนิคช านาญงานพิเศษ
11 นายสากล ม่วงเขียว ผูป้ฏิบติังานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ

12 นายไพโรจน์ ทบัพุ่ม ช่างเคร่ืองยนตช์ านาญงานพิเศษ
13 นางสาวเนาวรัตน์ บุญธนะสาร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
14 นางภูมิใจ พรหมมาโน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ

15 นางบุญเรือน   กล ่าสุข เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
16 นางศิริมา  ศงัขรัตน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
17 นางสาวศิริกณัหา ประเสริฐพานิชการ ผูป้ฏิบติังานบริหารช านาญงาน
18 นายอรรถสิทธ์ิ ประชากลุ ช่างเทคนิคช านาญงาน
19 นายภณคม  สิรชินคุณ ช่างเทคนิคช านาญงานพิเศษ
20 นายคคนนัต ์ธรรมทนัตา นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
21 นายวรเศรษฐ์ นิธิอนนัต์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
22 นายจนัทร์ชยั เตม็ลกัษมี นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

23 นางมาลี  อินทร์ประเสริฐ นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
24 นายนภดล มงักรทอง นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
25 นายศกัด์ิ เรืองประยรู นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
26 นางสาวพรทิพา  กรภิญโญภาพ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

27 นางสาวจินตณา ช่วงฉ ่า เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
28 นายปริญญา  ศุภกลุธาดาศิริ นกัวิชาการโสตทศันศึกษาช านาญการ
29 นางสาวกรุณา บุญจารุพฒัน์ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ

30 นางสมหมาย มงักรทอง นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว
คณะวิศวกรรมศำสตร์

สถำนภำพ ข้ำรำชกำร (สำยสนับสนุนวิชำกำร)
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
31 นางเรณู  ฤกษบ์ญัชี นกัวิชาการพสัดุช านาญการ
32 นายอฐัตพงษ ์เทียนขวญั นกัวิชาการพสัดุช านาญการพิเศษ
33 นางสายสุณี ผลพิทกัษ์ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

สถำนภำพ พนักงำนมหำวิทยำลยั (สำยสนับสนุนวิชำกำร)
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นางวรรณวิภา  ชวาลสนัตติ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
2 นายวชัรชยั พิมพกรรณ์ วิศวกรช านาญการ
3 นายอภินนัท ์ชุ่มสูงเนิน วิศวกรปฏิบติัการ
4 นายสยามรัฐ  คงทอง นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นางสาวชุติมา ญาณะ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
6 นายกฤชธวชั ใจกลา้ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
7 นายอิทธิกร  ธรรมจนัทึก นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ
8 นางสาววราภรณ์  นิลสนธิ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
9 นางพิมพช์ฎา อาจวิชยั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
10 นายโยธิน  อุทยานิล นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ
11 นายสุวิทย ์เรืองจาบ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

สถำนภำพ พนักงำนมหำวิทยำลยั สำยสนับสนุนวิชำกำร (ช่ือส่วนงำน )
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นางสาวชมพูนุช พิกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
2 นางศุภดารา  คหนนัทเสวี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
3 นางสาวจนัทิมา ทองเป่ียม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
4 นางสาวศิริพร พุกจนัทา นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
5 นายกิจชพงษ ์เต่ือประโคน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
6 นายสุประวีณ์ ธนนัชยัศิริกลุ นกัวิทยาศาสตร์ปฏิบติัการ
7 นางดวงพร เขม้สีข  า นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
8 นางยวุดี เบญ็มาศ เบาเออร์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
9 นางสาวกนกพร คงนาค นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
10 นางสาวนนัธิดา นิลบุศย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
11 นางขวญัมนสั  มิตรสุพรรณ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
12 นางสาววิภาพร สิโนทก นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
13 นางสาวอรทยั ยศศกัด์ิศรี นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
14 นางสาวนรารัตน์ คงวฒันา นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
15 นางสาวสมศิริ แอนดะริส นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
16 นางสาววิภารัตน์ สีดา นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว
คณะวิศวกรรมศำสตร์
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ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
17 นางสาวชาลิสา ลว้นทร นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
18 นางสาวมรกต พงศาประเสริฐพร บรรณารักษป์ฏิบติัการ
19 นางสาวมณฑิกากาญจน์  นุชรักษ์ นกัวิเทศสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
20 นางอุษมา  พิณสุรงค์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ
21 นายคงเดช นิเวศอนนัตก์ลุ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
22 นายสิทธิศกัด์ิ  บุญคุม้ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
23 นางสาวโยษิตา เปล่ียนสอน นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
24 นางสาวพิรุณ  ศรีเหรา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
25 นางสาวมินตรา วชัชิระนาวิน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
26 นางชนิดาภา ตานอ้ย นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
27 นางสาวณปภชั รัตนวิเชียร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
28 นางสาวธยาดา มูลสีสุก นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ
29 นางสาวชญารัตน์ แสงเพช็ร นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
30 นายธนภทัร ยาวะโนภาส นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
31 นางสุนนัทา คนัทะสิทธ์ิ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ

32 นางสาวอลิสา  โรหิตเสถียร นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ
33 นายปิยพทัธ์  ช่วงฉ ่า นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
34 นางสาวพรรณพร ศกัด์ิศรี นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
35 นางสาวอรสา อินทศร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
36 นางสาววิภาวลยั โภคทรัพย์ นกัประชาสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
37 นางสาวจนัทรจิรา จอมเดช เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
38 นางสาวอญัชลี ข  านวนทอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
39 นางสาวสุคนธา  คูประทุมศิริ นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ
40 นางสาวนารีญาร์ ประโพธิง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
41 นางสาวชุลีพร เจนในเมือง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
42 นางสาวชญาดา  อินทรผดุง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
43 นางสาวสิริญญา ทองอยู่ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
44 นางสาวธนวดี ทิพยค์งคา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
45 นางจรรยาพร พนัธ์เวหา นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
46 นางสาวจิราพร พุกจนัทา นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
47 นายภานุวฒัน์ บุญตาทา้ว วิศวกรปฏิบติัการ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

คณะวิศวกรรมศำสตร์
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สถำนภำพ พนักงำนเงนิรำยได้คณะวิศวกรรมศำสตร์ (สำยสนับสนุนวิชำกำร)(จ้ำงด้วยเงนิรำยได้หน่วยงำน)
ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นางพรศรี  ภูศรี ผูป้ฏิบติังานบริหารช านาญงาน
2 นายมานพ จงนอก ผูป้ฏิบติังานโสตทศันศึกษาปฏิบติังาน

ล ำดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
3 นายธรรมนาถ  ฉตัรวิไล ผูป้ฏิบติังานบริหารปฏิบติังาน
4 นายนิธิวฒัน์ ตองอ่อน ช่างเคร่ืองยนตช์ านาญงาน
5 นางสาวถลชันนัท ์ช่ืนโชติ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
6 นายชชัพล กา้นเพชร ช่างเทคนิคช านาญงาน
7 นายสมศกัด์ิ หริรักษด์ ารง ช่างเทคนิคปฏิบติัการ
8 นางแสงเทียน พิกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
9 นายศิริพชัร์ พลตาล ช่างเทคนิคช านาญงาน
10 นายองอาจ ปาเครือ ช่างเทคนิคปฏิบติังาน
11 นายธรรมชาติ ธรรมบุตร ช่างเทคนิคปฏิบติังาน
12 นายสุริยะ เฉลิมบุญ ช่างเทคนิคปฏิบติังาน
13 นายศศิพงศ ์ศรีวานิช ช่างเทคนิคปฏิบติังาน
14 นางสาวธนัยธรณ์ ดุลกลาง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
15 นายสหรัฐ บุญเสือ วิศวกรปฏิบติัการ
16 นายจีราวฒัน์ เนียมรุ่งเรือง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
17 นางสาวเพญ็ศรี   สวนสิน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
18 นางสาวจริยานุช  อินทร์ชา้ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
19 นายอนุชา พิมพเ์สน นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
20 นางสาวกรรณิการ์ ทะรังษี นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
21 ว่าท่ีร้อยตรีชยกฤต พนัธ์เวหา ผูป้ฏิบติังานบริหารปฏิบติังาน
22 นางสาวพชัยา คานจนัทึก เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวิชำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

คณะวิศวกรรมศำสตร์


