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ณ วันที่ 6/8/2019 หน้ าที1่

บัญชีรำยละเอียดพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ลำดับ

เลขที่

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ - นำมสกุล

ระดับ

คุณวุฒิ

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ปริญญาโท

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารพัสดุ

ปริญญาตรี

บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

กำรศึกษำ

วิชำเอก

1

014 น.ส. เอี่ยมฤทธิ์

รัตนานนท์

2

010 นาง ธรรศญา

บุญทวี

3

130 น.ส. ศิริรัตน์

แก้วเขียว

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ปริญญาโท

ค.อ.ม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

4

194 น.ส. มณีกาญจน์

วราภรณ์วมิ ลชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

5

195 ว่าที่ร้อยตรีไพศาล

จันทร์เจริญ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กองนโยบายและแผน

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

6

043 น.ส. วลัยภรณ์

เจียมดี

นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

7

044 น.ส. จันจิรา

บัวขาว

นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ. การบัญชี

8

120 น.ส. เพียงพร

เบ็ญพาด

นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

9

121 น.ส. รวีวรรณ

อนันโท

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

10

199 น.ส. จิราพร

ศรียา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ การจัดการทั่วไป

11

200 นาย สุชาติ

เพชรเทียนชัย

นักวิชาการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

ปริญญาตรี

ค.บ. พลศึกษา

12

045 นาง บุญมา

หลิมลายอง

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

13

046 นาง กมลลักษณ์

ประมาณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์

14

047 นาย อธิพงษ์

สร้อยสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

15

131 นาง ราไพ

ชมหมู่

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์

16

132 นาง คณิตา

กังใช่งว้ น

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

บธ.บ การจัดการทั่วไป

17

133 น.ส. ศรีวมิ ล

พุดหอม

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

18

201 น.ส. ชุติมา

เอ็นสันเทียะ

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

ค.บ. การศึกษาปฐมวัย

19

202 น.ส. ทัศนีย์

จันทร

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาตรี

คบ.

20

203 น.ส. อนงค์

มูลสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

ครุศาสตร์

ปริญญาโท

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

21

042 นาง ฐิติพร

เพชรเทียนชัย

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการคลังฯ

ปริญญาโท

บธ.ม. การบัญชี

22

128 นาง ศศินันท์

แสงภู

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการคลังฯ

ปริญญาโท

บธ.ม การบัญชี

23

129 น.ส. อารีวรรณ

อาจพินิจ

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการคลังฯ

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

24

197 น.ส. จุรีรัตน์

กรอบประทุมมา

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการคลังฯ

ปริญญาโท

รป.ม รัฐประศาสนศาสตร์

25

198 น.ส. มณีเนตร

จันทร์พงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

งานบริหารการคลังฯ

ปริญญาตรี

บธ.บ การตลาด

ภาษาไทย
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บัญชีรำยละเอียดพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ลำดับ

เลขที่

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

ระดับ
กำรศึกษำ

คุณวุฒิ

วิชำเอก

26

039 น.ส. สุนิดา

เมืองสมบัติ

บุคลากร

งานบริหารบุคคล

ปริญญาโท

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

27

125 น.ส. มาลี

สุดประเสริฐ

บุคลากร

งานบริหารบุคคล

ปริญญาโท

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

28

184 น.ส. เสาวนีย์

พันสาคร

บุคลากร

งานบริหารบุคคล

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

29

229 น.ส. ทิพย์รัมภา

เจิดสกุล

บุคลากร

งานบริหารบุคคล

ปริญญาโท

วท.ม. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

30

041 น.ส. นภาวลัย

ครุฑางคะ

นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารพัสดุ

ปริญญาโท

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

31

126 น.ส. ปรางค์ทอง

พวงทรัพย์

นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารพัสดุ

ปริญญาตรี

บธ.บ การประชาสัมพันธ์

32

127 น.ส. สุรีพร

ศรศิริวงศ์

นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารพัสดุ

ปริญญาโท

บธ.บ. การเงินและการธนาคาร

33

186 นาย สาราญ

พูลศักดิ์

วิศวกรโยธา

งานบริหารพัสดุ

ปริญญาตรี

วศ.บ โยธา

34

228 นาง ขวัญเรือน

ตาเสน

นักวิชาการพัสดุ

งานบริหารพัสดุ

ปริญญาตรี

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

35

040 น.ส. ขัตติยา

มีจนั ทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

36

123 นาง ชุติมา

ชงสกุล

นักวิชาการศึกษา

งานประกันคุณภาพฯ

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

37

182 น.ส. ปิยพร

ท้าวญาติ

นักวิชาการศึกษา

งานประกันคุณภาพฯ

ปริญญาตรี

บธ.บ คอมพิวเตอร์ธรุ กิจ

38

196 น.ส. สุภาพร

ศรีสุวรรณ

นักวิเทศสัมพันธ์

ศูนย์ภาษาและความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ

ปริญญาโท

ศศ.ม.

39

037 น.ส. ศิริวรารัตน์

หุนหวล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสภามหาวิทยาลัย สนอ.

ปริญญาโท

ศศ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา

40

038 น.ส. สมหญิง

ห้วยหงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานสภามหาวิทยาลัย สนอ.

ปริญญาโท

ค.อ.ม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

41

193 น.ส. อัญชนา

จิตต์งามขา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

42

122 นาย วันชัย

ตาเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานหอพัก

ปริญญาตรี

ค.บ. การประถมศึกษา

43

191 น.ส. กาญจนา

โพระดก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานหอพัก

ปริญญาตรี

บธ.บ. บริหารธุรกิจ

44

192 นาย ภรากรณ์

สีทรงฮาต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานหอพัก

ปริญญาโท

ค.ม.

45

013 น.ส. ณัฐภรณ์

แช่มเทศ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาศาสตร์ฯ

ปริญญาโท

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

46

211 นาง ธารินี

ขวัญชัยรัตนภูมิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท

ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

47

90

จินจารักษ์

นิติกร

นิติการ

ปริญญาโท

รศ.ม. รัฐศาสตร์

48

124 นาย วุฒกิ ร

ไชยพันธ์

นิติกร

นิติการ

ปริญญาตรี

น.บ. นิติศาสตร์

น.ส. ธิชาภรณ์

งานเลขานุการและกิจการพิเศษ ปริญญาโท

งานเลขานุการและกิจการพิเศษ ปริญญาตรี

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

ภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพและการสื่อสาร
นานาชาติ

ศศ.บ. วารสารศาสตร์

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ต่างประเทศ
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บัญชีรำยละเอียดพนักงำนมหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมู่บ้ำนจอมบึง
ลำดับ
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กำรศึกษำ

คุณวุฒิ

วิชำเอก

49

185 น.ส. รพินท์นิภา

สุขสวัสดิ์

นิติกร

นิติการ

ปริญญาตรี

น.บ. ยิติศาสตร

50

118 น.ส. จริยาภรณ์

โตเผือก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

51

220 น.ส. บุญอินทร์

วิลัยเกษม

นักวิชาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท

52

221 น.ส. ณัจฉรียา

อนันโท

นักวิชาการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย

ปริญญาโท

M.S. Computer Information Systems

53

187 น.ส. ธนารีย์

สะสุนทร

นักประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

ปริญญาตรี

ศศ.บ. นิเทศศาสตร์ (ปชส.)

54

190 น.ส. ธนารีย์

นุ่มกลิ่น

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

งานเลขานุการและกิจการพิเศษ

ปริญญาตรี

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

55

006 น.ส. ศิริรัตน์

บุรีรัตน์

นักวิชาการเงินและบัญชี

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาโท

บธ.ม การโรงแรมและการท่องเที่ยว

56

048 นาง อัมพร

กลางพิมาย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาตรี

ศศ.บ. การจัดการทั่วไป

57

049 น.ส. สุนิสา

สิงแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

58

134 น.ส. พรอาภา

สุวรรณสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาโท

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

59

135 น.ส. อัจฉรา

โกญจนาท

นักวิชาการศึกษา

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาตรี

บธ.บ การจัดการทั่วไป

60

204 น.ส. พรรวินท์

ธรรมานุกิจเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาตรี

บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ

61

205 นาย ชาญวิทย์

ดวงบุผา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

มนุษยศาสตร์ฯ

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

62

008 นาง สุธรี ์กานต์

แก้วนารายณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาการจัดการ

ปริญญาโท

ศศ.ม. รัฐศาสตร์

63

050 น.ส. ปาริฉัตร

วิมูลชาติ

นักวิชาการศึกษา

วิทยาการจัดการ

ปริญญาโท

บธ.ม. การจัดการโลจีสติกส์

64

051 นาย ปัญญา

ธีระเสถียร

นักวิชาการศึกษา

วิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

65

137 นาย ณัฎฐ์

พงษ์อัคคศิรา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาการจัดการ

ปริญญาโท

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

66

138 น.ส. จันทรา

ริ้วเจริญฤทธิ์กุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

67

207 นาย ธวัชวงศ์

แสงสัมฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาโท

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

68

208 น.ส. ชญาดา

อาสนสุวรรณ

นักวิชาการศึกษา

วิทยาการจัดการ

ปริญญาตรี

ศศ.บ นิเทศศาสตร์ (วิทยุและโทรทัศน์)

69

062 นาย ปรวัฒน์

แขกสินทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยมวยไทยฯ

ปริญญาตรี

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

70

149 น.ส. บารมี

ชูชยั

นักวิชาการศึกษา

วิทยาลัยมวยไทยฯ

ปริญญาตรี

บธ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

71

219 น.ส. ศศิมา

ว่องไว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาลัยมวยไทยฯ

ปริญญาตรี

บธ.บ. การบัญชี

วิจัยและประเมินผลการศึกษา
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ปริญญาโท

ศศ.ม. การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

กำรศึกษำ

วิชำเอก

72

052 น.ส. สุภาภรณ์

ผู้ผึ้ง

73

053 น.ส. ศศิธร

สายแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ฯ

ปริญญาโท

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

74

209 นาย สมพร

ชูศรี

นักวิชาการศึกษา

วิทยาศาสตร์ฯ

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

75

210 น.ส. กรรณิการ์

คณะนาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

วิทยาศาสตร์ฯ

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารธุรกิจ

76

116 น.ส. ณัฐธิดา

แสนทวี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

77

117 นาย เสมา

หนาแน่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

ปริญญาตรี

วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์

78

188 นาย อนุรักษ์

ชัยจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

ปริญญาตรี

บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

79

189 น.ส. วันดี

แป้นน้อย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์การเรียนรู้ในเมือง

ปริญญาโท

บธ.ม. บริหารธุรกิจ

80

230 น.ส. พิริยา

กรมมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โรงเรียนสาธิตฯ

ปริญญาตรี

ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ธุรกิจโรงแรม)

81

136 นาย ตะวัน

พิมพ์เพ็ชร

นักวิชาการศึกษา

ศูนย์ภาษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ ภาษาอังกฤษ

82

206 น.ส. รุ่งอรุณ

เกิดพิพัฒน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์ภาษา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ

83

054 น.ส. กาญจนา

สุราภา

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท

วศ.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

84

139 น.ส. สิริประภัสสร์

ระย้าย้อย

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ปริญญาโท

วท.ม. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

85

140 นาย ไพศาล

เอื้อสินทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิทยาศาสตร์

ปริญญาตรี

วท.บ. เกษตรศาสตร์

86

003 นาง พรพิมล

สุวรรณนัจศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปริญญาโท

บธ.ม. การบริหารการจัดการองค์กร

87

061 น.ส. สุมาลี

ระหว่างบ้าน

นักวิชาการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปริญญาตรี

บธ.บ. การตลาด

88

148 น.ส. สุพรรณี

แสงเทศ

นักวิชาการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปริญญาโท

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

89

212 น.ส. กานต์สิรี

ปานสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปริญญาตรี

ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน

90

002 นาย พณกฤษ

บุญพบ

บุคลากร

งานบริหารบุคคล

ปริญญาเอก

ปร.ด. การบริหารการศึกษา

91

119 น.ส. สายฝน

แฉล้มนงนุช

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักงานอธิการบดี

ปริญญาโท

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

92

181 น.ส. จีราภรณ์

บัวคล้าย

เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป

สานักงานอธิการบดี

ปริญญาตรี

บธ.บ การจัดการทั่วไป

93

183 น.ส. ลภัสสิริณ

สมบูรณ์สกุลวุฒิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักงานอธิการบดี

ปริญญาตรี

บธ.บ. การจัดการทั่วไป

94

055 น.ส. สุชาดา

ชั่งดวงจิตร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาโท

คอ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานเลขานุการและกิจการพิเศษ ปริญญาโท

วท.ม. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
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056 นาย ชลธิศ

โพธิประภา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาโท

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

96

141 น.ส. สมฤทัย

กลัดแก้ว

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาโท

วท.ม. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

97

142 นาย สาโรช

ทับรอด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาโท

วศ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

98

143 น.ส. นภาพร

จันทร

นักวิชาการศึกษา

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาตรี

ศศ.บ.

99

144 น.ส. ยุพดี

ฉิมอ่อง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาโท

วศ.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

100

213 น.ส. ภคภัทร

เพิ่มพูน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาตรี

วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

101

214 นาย อานวย

บุญณรงค์

นักวิชาการศึกษา

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาตรี

ศศ.บ.

102

215 นาง กาญจนา

นรินทร์

นักวิชาการศึกษา

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาโท

ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพือ่ การพัฒนา

103

216 นาย นันทวิทย์

เดชเดชะสุนันท์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สานักวิทยบริการฯ

ปริญญาตรี

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

104

060 น.ส. ทิพย์วรรณ

ทับทิมหิน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ปริญญาตรี

ศศ.บ.

105

147 นาง อมรรัตน์

หรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

ปริญญาตรี

บธ.บ. บริหารทรัพยากรมนุษย์

106

058 นาย ศักดิ์ชยั

ชาวหงษา

นักวิชาการศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานเทะเบียน

ปริญญาโท

ค.อ.ม คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

107

059 นาง วาสนา

อนันโท

นักวิชาการศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานเทะเบียน

ปริญญาตรี

ค.บ. การประถมศึกษา

108

145 น.ส. สิริพร

นันยา

นักวิชาการศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานเทะเบียน

ปริญญาโท

109

146 น.ส. สุพัตรา

ขจีจติ ร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานเทะเบียน

ปริญญาตรี

ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา

110

217 นาง นันทิกานต์

จักจั่น

นักวิชาการศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานเทะเบียน

ปริญญาตรี

ศศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์

111

218 น.ส. อิงพร

สุขชัยศรี

นักวิชาการศึกษา

สานักส่งเสริมวิชาการ
และงานเทะเบียน

ปริญญาตรี

ศศ.บ. สื่อสารมวลชน

112

036 น.ส. นันท์นภัส

มีถาวร

นักตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ปริญญาโท

บธ.ม. การบัญชี

113

057 น.ส. ฤทัย

เช้าชื่น

นักตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี

น.บ. นิติศาสตร์

บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์

นิเทศศาสตร์
(การประชาสัมพันธ์)

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
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115 น.ส. ลักคนา

พันธ์ไทย

นักตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี

ศศ.บ. การเงินการธนาคาร

115

180 น.ส. วิชชุดา

จุลแสน

นักตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

ปริญญาตรี

บธ.บ การบัญชี

116

259 น.ส. สมัญชญา

ตันวราโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ปริญญาตรี

วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร์

117

279 นาย วิธวันท์วชิ ญ์

เนาวนนท์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองนโยบายและแผน

ปริญญาเอก

ปร.ด. เคมี
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