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ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 ผศ.ดร.เพญ็ศรี  วจัฉละญาณ อาจารย์
2 รศ.ดร.ลกัษณา  เหล่าเกียรติ อาจารย์
3 ผศ.ดร.นนัทิกา สุนทรไชยกุล อาจารย์
4 ผศ.อดิศกัด์ิ  ภูมิรัตน์ อาจารย์
5 รศ.ดร.นิตยา วจันะภูมิ อาจารย์
6 รศ.ดร.สิริมา มงคลสมัฤทธ์ิ อาจารย์
7 ผศ.ดร.สร้อยสุดา เกสรทอง อาจารย์
8 ผศ.ดร.อารุญ  เกตุสาคร อาจารย์
9 ผศ.รณภูมิ  สามคัคีคารมย์ อาจารย์

10 อ.พ.ต.ต.หญิง ดร.คติัยา อีวาโนวิช อาจารย์
11 ผศ.ดร.พรรณทิสชา อุทปา อาจารย์
12 รศ.ดร.ณิภทัรา  หริตวร อาจารย์

13 รศ.ดร.วรรณรัตน์  รัตนวรางค์ อาจารย์

14 ผศ.ดร.อุมา ลางคุลเสน อาจารย์
15 ผศ.ดร.เสาวนีย ์ หน่อแกว้ อาจารย์

16 ผศ.ดร.วรรณภา นาราเวช อาจารย์
17 ผศ.ดร.นิตยต์ะยา ผาสุขพนัธ์ุ อาจารย์
18 ผศ.ดร.ภิรมย ์นอ้ยส าแดง อาจารย์

19 อ.ดร.ศศิธร ศรีมีชยั อาจารย์

20 อ.ดร.พีระพล  รัตนะ อาจารย์

21 อ.ดร.พรทิพย ์ จอมพกุ อาจารย์

22 อ.ดร.กาญจนา ชา้งแกว้ อาจารย์

23 อ.ดร.น ้าฝน  เอกตาแสง อาจารย์

24 อ.ดร.ธีรพนัธ์  แกว้ดอก อาจารย์

25 อ.ดร.มนพร  วงศสุ์นทรชยั อาจารย์
26 อ.ดร.บุษราคมั  ฐิตานุวฒัน์ อาจารย์
27 อ.ดร.นนทธิ์ยา หอมข า อาจารย์

รำยช่ือมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองงำนแล้ว
คณะสำธำรณสุขศำสตร์
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ล ำดบั ช่ือ-สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

28 Dr.Li Liang อาจารย์
29 อ.สมโภค ก่ิงแกว้ อาจารย์

30 อ.ดร.สรรพชัญ ์ ศิริสวสัด์ิ อาจารย์

31 อ.ชวินทร  มยัยะภกัดี อาจารย์
32 ผศ.ดร.ณิชมน  รักกะเปา อาจารย์
33 อ.ดร.จิรภทัร  หลงกุล อาจารย ์
34 อ.ดร.ศุภางค ์วฒันเสย อาจารย์
35 อ.ดร.ญาณสินี สุมา อาจารย์
36 อ.ดร.ประดบัดวง เกียรติศกัด์ิศิริ อาจารย์
37 อ.ดร.รุจิรดา  ชา้งขวญัยืน อาจารย์
38 อ.ดร.สุภา วิตตาภรณ์ อาจารย์
39 อ.ดร.เดือนเพญ็  ศิริเถียร อาจารย์
40 อ.ดร.สุรางครั์ตน์ พอ้งพาน อาจารย์
41 อ.ดร.ชยัวฒัน์ เผดิมรอด อาจารย์
42 อ.ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย อาจารย์
43 อ.ดร.สยมัภู ใสทา อาจารย์
44 อ.วีร์ราภสัสร์  ณ ร้อยเอ็ด อาจารย ์
45 อ.ธนิกา ส่องหลา้ อาจารย์
46 อ.พชัร์ศิริ ศรีเวียง อาจารย์
47 อ.กษมา  ภูสีสด อาจารย์
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1 นาง พีรภาว ์ สุขสว่าง เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์
2 นาย อดุลย ์ ทพัใหญ่ นกัวิทยาศาสตร์
3 น.ส. องัคนา นามสุข เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

4 น.ส. สกาวเดือน จนัทะพนัธ์ นกัวิชาการพสัดุ
5 น.ส. นุชนารถ วงศจ์  าปา รักษาการหวัหนา้งานการนกัศึกษา
6 น.ส. ภณิดา  สอนนุย้ นกัวิชาการศึกษา

7 น.ส. ธนารัตน์  สนัตวงค์ นกัวิชาการศึกษา

8 น.ส. พิศมยั  มากแพทย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

9 น.ส. วราภรณ์ กล่อมจิต นกัวิทยาศาสตร์

10 นาย ณัฐพงศ ์ ยมสมิต นกัวิทยาศาสตร์

11 น.ส. พรพิมล นวลเผ่ือน นกัวิทยาศาสตร์
12 น.ส. ศิรดา สหายมิตร นกัวิชาการศึกษา
13 นาย กิตติศกัด์ิ  น่ิมกลดั นกัวิชาการคอมพิวเตอร์

14 นาย อธิคม หนุนภกัดี นกัวิชาการโสตทศันศึกษา

15 น.ส. หน่ึงฤทยั  กล่ินสน นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
16 น.ส. มินตรา โตะ๊ทอง นกัวิชาการเงินและบญัชี
17 น.ส. วลัยลิ์ยา  แตงไทย นกัวิชาการเงินและบญัชี

18 นาย วิทวฒัน์  วรทตัธรรม นกัวิชาการศึกษา
19 น.ส. สุฑารัตน์ น ้าไหลทุ่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
20 น.ส. สุภาวิณี ศรีค  า นกัวิทยาศาสตร์
21 น.ส. จินตนา กิจรัก นกัวิชาการศึกษา
22 น.ส. สุนิสา เช้ือจ๋ิว นกัวิชาการเงินและบญัชี

23 น.ส. อรอินทุ ์พรหมมาพนัธ์ุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

รายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายสนับสนุนวชิาการ
ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ

รายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั (ช่ือส่วนงาน) สายสนับสนุนวชิาการ

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ
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24 น.ส. อมรา ประทีปชยัเกษม นกัทรัพยากรมนุษย์
25 นาย ชญานิศ หนุนวงศ์ นกัวิชาการศึกษา
26 นาย นนทนนัท ์ มูลธาธรรม นกัวิชาการศึกษา
27 นาย ภานุมาศ  ดวงมณีย์ นกัวิชาการศึกษา
28 น.ส. กมลพรรณ ภาคนาม นกัวิชาการศึกษา
29 น.ส. ศิรินนัท ์ หม่ืนเทพ นกัวิชาการศึกษา
30 น.ส. อุษา  ป้องจิตใส นกัประชาสมัพนัธ์
31 น.ส. จริยาภรณ์ อตัตโรจนกุล เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
32 นาย ศุภณัฐ เนตรมณีทิพยสิ์ริ นกัวิทยาศาสตร์
33 น.ส. ชนิกานต ์ นุชนาฎ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
34 น.ส. วรรณกานต ์ โลหะทดั นกัวิเทศสมัพนัธ์
35 น.ส. สมิตรา พรวฒันเวทย์ นกัวิชาการศึกษา
36 นาย ณัฐพล ไชยยงค์ นกัวิชาการศึกษา
37 น.ส. ชมภูนุช โสมะวงค์ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
38 น.ส. ชนิดา  อยูสุ่ข นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
39 น.ส. นฤมล กาญจนลกัษณ์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
40 น.ส. รุ่งทิวา ณ สมบูรณ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
41 น.ส. นุชรี อวดขนุทด นกัวิชาการเงินและบญัชี
42 น.ส. สิรินทิพย ์สมใจ นกัวิชาการศึกษา

43 นาง ฉลวย  ทิพยค์งคา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
44 น.ส. ประภาพร แป้นสุวรรณ นกัวิชาการศึกษา

ล าดบั ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ

รายช่ือพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจ า สายสนับสนุนวชิาการ


