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ล ำดบัที่ รำยช่ือ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นายยรรยง  อคัรจินดานนท์ ผูอ้  านวยการส านกังานฯ
2 นายอุดมเวท  โต๋วสจัจา รองผูอ้  านวยการ
3 นายมงักร ลาภเจริญจริง ผูช่้วยรองผูอ้  านวยการ
4 นายทดัเทพ  แซ่ล่ิม หวัหนา้แผนกบุคคล
5 นายภูวดล ศิริชยัสินธพ เจา้หนา้ท่ีอาวุโส
6 นางตมิศา  ปาเครือ เจา้หนา้ท่ี
7 นางสาวกญัญา  พงศต์ระกูลเจริญ เจา้หนา้ท่ี
8 นางสาวจินดา ธาตรีมนตรีชยั เจา้หนา้ท่ี
9 นายวรกฤต  ดว้งศาลเจา้ นิติกร

10 นายรักสิทธิ  วงศว์าสน์ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน
11 นางสาวจนัทร์แรม  คุม้เคลือบ หวัหนา้แผนกบญัชี
12 นางสาวนิศารัตน์ ครองราษฎร์ เจา้หนา้ท่ีบญัชี
13 นางพีรพร ทบัทอง เจา้หนา้ท่ีบญัชี
14 นายสมเจต ทองเขตไทย เจา้หนา้ท่ีบญัชี
15 นางสาวชุติมา สมกูล เจา้หนา้ท่ีบญัชี
16 นางพีรญา  ทวีศรี หวัหนา้แผนกการเงิน
17 นายวาทิน  จนัทร์ประเทือง เจา้หนา้ท่ีการเงิน
18 นางสาวศศลกัษณ์  ไทยดว้ง เจา้หนา้ท่ีการเงิน
19 นางสาวนฤทยั  มูลตรีสงัข์ เจา้หนา้ท่ีการเงิน
20 นางสาวเยาวลกัษณ์  ปันตะ๊ เจา้หนา้ท่ีการเงิน
21 นางสาวสุจิตรา อุชชิน เจา้หนา้ท่ีการเงิน
22 นางสาวปาริชาติ  ไชยชนะ ผูจ้ดัการฝ่ายพสัดุ
23 นางจินตนา  ธรรมสอน เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
24 นางออ้ยใจ  ปทุมยา เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
25 นางรัชฎาภรณ์  ชา้งรักษา เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
26 นางสาวนิชาพร  จรทผา เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
27 นายภิเษก จอมทะรักษ์ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
28 นางพิกุล  ซาตะนยั เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
29 นางสายฝน  นนัทาธิราช เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
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30 นายสมพล  พลายโถ ผูจ้ดัการทัว่ไป ECO HOTEL
31 นายภาณุวฒัน์  เลิศขามป้อม เจา้หนา้ท่ีอาวุโส
32 นางสาววิภารัตน์  ตรัสศรี เจา้หนา้ท่ี
33 นางสาววีณา  บุษบา เจา้หนา้ท่ี
34 นางสุดาวรรณ  สุขสุมิตร เจา้หนา้ท่ี
35 นางฉตัรานนัทร์  ค  าวนั เจา้หนา้ท่ี
36 นางสาวสุวิภา ภกัดีศรี เจา้หนา้ท่ี
37 นางสาวกาญจนา  ทองเทพ เจา้หนา้ท่ีบญัชี
38 นายกูเ้กียรติ เกรียงไกรชยั เจา้หนา้ท่ี
39 นายธนาศกัด์ิ  เผ่าส าราญ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารพ้ืนท่ีธุรกิจ
40 นายภานุพงษ ์ สิงห์กรณ์ หวัหนา้แผนกธุรการและสารสนเทศ
41 นายอภิชาติ  วฒิัวรรณผล เจา้หนา้ท่ีอาวุโส
42 นางสาวรุ่งหิรัณยน์ภสั อินรอด เจา้หนา้ท่ี
43 นางสาวนนธิญา  ไกรวรรณ เจา้หนา้ท่ี
44 นางวรินทร์ทิพย ์ถิรพิเชฐวงศ์ ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารพ้ืนท่ีศูนยป์ระชุม
45 นางสาวบุษบา  ทา้วบุบผา หวัหนา้แผนกพ้ืนท่ีศูนยป์ระชุม
46 นางสาวอรวรรณ  ปังศิริ เจา้หนา้ท่ีอาวุโส
47 นางปัทชา  กอ้งเสียง เจา้หนา้ท่ี
48 นางวิชุตา  ยางงาม เจา้หนา้ท่ี
49 นางสาวสุกญัญา คงสุขชีพ เจา้หนา้ท่ี
50 นางสุดาวรรณ์ เสนาพนัธ์ เจา้หนา้ท่ี
51 นายคมกริช  แก่นเกษม เจา้หนา้ท่ี
52 นายณัฐวุฒิ  ศิริกุลรุ่งโรจน์ เจา้หนา้ท่ี
53 นายนพรัตน์  สุดสระ หวัหนา้แผนกอาคารและสถานท่ีศูนยป์ระชุม

54 นายธีรพล  ฤทธ์ิจรูญ ช่างเทคนิคอาวุโส
55 นายถาวร ทองแขง็ เจา้หนา้ท่ี
56 นายพงษศ์กัด์ิ ขนุจนัทึก เจา้หนา้ท่ี
57 นางสาวจุฑาทิพย ์ แกว้ชาติ เจา้หนา้ท่ี
58 นางสาวณัฐวดี  ม่ิงขวญั เจา้หนา้ท่ี
59 นางสาวมะลิวลัย ์ จนัทรวงศ์ เจา้หนา้ท่ี
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60 นายเกรียง  ภู่ทอง หวัหนา้แผนกอาคารและสถานท่ีศูนยพ์ทัยา

61 นายสมกิจ  อินทปัน เจา้หนา้ท่ี
62 นายจรูญ  สุขสมบูรณ์ หวัหนา้แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม
63 นางสาวอนตัญา  หยีปอง เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
64 นายถวิล  อุทยาชีวะ เจา้หนา้ท่ี
65 นายสุรัส  ถนอมรอด เจา้หนา้ท่ีบญัชี
66 นางสาวธนฎัฐา  สลามเตะ๊ เจา้หนา้ท่ี
67 นางสาวรัตนา สมศรี เจา้หนา้ท่ีพสัดุ
68 นางสาวอจัฉรา  อุตส่าห์ดี เจา้หนา้ท่ี
69 นางสาวมลฤดี เขียวแกว้ เจา้หนา้ท่ี
70 นางอุบล  คีมทอง เจา้หนา้ท่ี
71 นางสาวกวีณา  เทียนมณี เจา้หนา้ท่ี
72 นางทวี  เรืองศรี เจา้หนา้ท่ี
73 นางทองมา พรหมจนัทร์ เจา้หนา้ท่ี
74 นางสาวจนัทมณี  ชา้งงาเนียม เจา้หนา้ท่ี
75 นางสาววราภรณ์  บุญเข่ือง เจา้หนา้ท่ี
76 นายพิชิต บุญมา เจา้หนา้ท่ี
77 นายอรรถพล  พร้ิงเพราะ เจา้หนา้ท่ี
78 นางสาวลกัขณา  ชะแมบ เจา้หนา้ท่ี
79 นางสาวจนัทรา ทองทา เจา้หนา้ท่ี
80 นายสมหวงั กระสงัข์ เจา้หนา้ท่ี
81 นางสาวอารยา  เร่ิมรักสกุล ผูจ้ดัการฝ่ายบริหารพ้ืนท่ีศูนยล์  าปาง
82 นางสาวปรียานิตย ์ ใจนอ้ง เจา้หนา้ท่ี
83 นางอญัชลี  ไชยเรืองเดช เจา้หนา้ท่ี
84 ว่าท่ี รต.หญิง พิชยา  ใจแกว้ เจา้หนา้ท่ี
85 นายชยตุ มาละใจ ช่างเทคนิค
86 นางสาวอจัฉราพรรณ  เป้ียอุตร เจา้หนา้ท่ี
87 นายพินทุไกร  มาลา ผูจ้ดัการหอพกั
88 นางวรวรรณ  อมัระปาล เจา้หนา้ท่ีอาวุโส
89 นางสาวสิรีรัศม์ิ  ครุฑธาโรจน์ เจา้หนา้ท่ี
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90 นายอนิรุจน์  เชียงดา หวัหนา้แผนกรักษาความปลอดภยัและจราจร

91 นางสาวจิรัชญา  บาลโสง เจา้หนา้ท่ี
92 นางสาวจนัทรญาพร  เตม็รัก เจา้หนา้ท่ี
93 นางวาสนา  สิทธิเดช เจา้หนา้ท่ี
94 นางสาวแสงเดือน  ศรีอ ่าดี เจา้หนา้ท่ี
95 นางสุกญัญา สุขทิพยค์งคา เจา้หนา้ท่ี
96 นางนนัทน์ภสั  ศรีสงกรานต์ เจา้หนา้ท่ี
97 นางสาวนิตยา ค  าภกัดี เจา้หนา้ท่ี
98 นางสาวเอมอร  สุขใส เจา้หนา้ท่ี
99 นายกิตติพล  กลบัทอง เจา้หนา้ท่ี
100 นายณัฐพงศ ์จงอกัษร หวัหนา้แผนกพฒันาธุรกิจกีฬา
101 นายจุฬานิวฒัน์  ตั้งมัน่ เจา้หนา้ท่ี
102 นายประทีป  เสนาลา เจา้หนา้ท่ี
103 นายพิศาล อินทรีย์ เจา้หนา้ท่ี
104 นายรักชาติ สงวนชม เจา้หนา้ท่ี
105 นางอารียา วงษแ์กว้ เจา้หนา้ท่ี
106 นายวราวุธ เตง็ทอง เจา้หนา้ท่ี
107 นายเอกชยั ลกัษณะวารี เจา้หนา้ท่ี
108 นายมงคล เอ่ียมเข่ง เจา้หนา้ท่ี
109 นายธวชัชยั  แซ่โงว้ เจา้หนา้ท่ี
110 นายเมธาสิทธ์ิ  กอศรี เจา้หนา้ท่ี
111 นายชาญณรงค ์เรือนสถาพร เจา้หนา้ท่ี
112 นายมนตรี พนัธ์ุฤทธ์ิ เจา้หนา้ท่ี
113 นายทนุ ศกัด์ิสวสัด์ิ ผูจ้ดัการฝ่ายวิศวกรรมและกายภาพ
114 นายอรรถวุฒิ  ตนับุตร หวัหนา้แผนกดูแลสวนและภูมิทศัน์
115 นางสาวสุภาพรรณ  กล ่าสกุล หวัหนา้แผนกรักษาความสะอาด
116 นายจตุรงค ์รังสิเสนา ณ อยธุยา หวัหนา้แผนกเคร่ืองกล
117 นายพิษณุ ทบัทอง หวัหนา้แผนกไฟฟ้า
118 นางพจนาจ นิลบรรจง เจา้หนา้ท่ี
119 นายฐิระศกัด์ิ  ตอจบัตน้ ช่างเทคนิค
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120 นางสาวอ าพร  เนินกร่าง เจา้หนา้ท่ี
121 นายยงยทุธ บุบผา ช่างเทคนิคอาวุโส
122 นายอโนทยั  นามวงค์ วิศวกร
123 นายจ าเนียร  พรมโชติ ช่างเทคนิค
124 นายประพจน์ รุจิเพช็ร์ ช่างเทคนิค
125 นายวุฒิไกร บริบูรณ์ ช่างเทคนิค
126 นายไสว ตรีพิพิธ ช่างเทคนิค
127 นายอ านวย ฉลาด เจา้หนา้ท่ี
128 นายธนวฒัน์ แสงอรุณ ช่างเทคนิค
129 นายนพดล  ป่ินทกูล ช่างเทคนิค
130 นายธนโชติ  พรหมสุข ช่างเทคนิค
131 นายรุ่งโรจน์  จานทอง ช่างเทคนิค
132 นายสุทธิพงศ ์ กาวิชยั เจา้หนา้ท่ี
133 นางสาวพชัมณ  ไผ่นวล เจา้หนา้ท่ี
134 นายณัฐ  รตาภิรักษก์ูร เจา้หนา้ท่ี
135 นายจิราย ุ ด าริห์ เจา้หนา้ท่ี
136 นายอาทิตย ์ นาคสุข เจา้หนา้ท่ี
137 นายณัฐพงศ ์เช้ือจ๋ิว เจา้หนา้ท่ีสารสนเทศ
138 ว่าท่ี ร.ต. รังสิวชั  อินอ่อน ท่ีปรึกษานกัศึกษา
139 นางสาวอสัมา  บอระเฮม ท่ีปรึกษานกัศึกษา
140 นางสาววนิดา  เสน่หา ท่ีปรึกษานกัศึกษา
141 นางสาวสุรียภ์รณ์  ปริญญาวุฒิ ท่ีปรึกษานกัศึกษา
142 นางสาวธวลัรัตน์ บางชวด ท่ีปรึกษานกัศึกษา
143 นางสาวจิราภรณ์ อินทร์จนัทร์ ท่ีปรึกษานกัศึกษา
144 นางสาวมินตรา ดอกจนัทร์ ท่ีปรึกษานกัศึกษา
145 นางสาวฐิติพร  โสมนาม ท่ีปรึกษานกัศึกษา


