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ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน

1 005850 นางสาวพัชรลักษณ์ ศรีจันทร์ดี ข้าราชการบ านาญ

2 014076 นางสาวยุวดี เตชรัตนะอมรสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

3 011672 นางสาวนุชจรินทร์ ทิพย์พานทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

รำงวัล 2,000 บำท จ ำนวน  30 รำงวัล

1 012544 นางสาวนภาภรณ์ ฉัตรมณีรุ่งเจริญ กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

2 010972 นางสุกัญญา อินทอง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

3 015954 นายก าธร คุณศรี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

4 003244 นางอารดา เตชะไกศิยวณิช ข้าราชการบ านาญ

5 005726 นายเพ่ิม สุรักษา ข้าราชการบ านาญ

6 009055 นายสุชาติ สงวนพันธ์ุ ข้าราชการบ านาญ

7 008315 นายพูนพิภพ เกษมทรัพย์ คณะเกษตร

8 008676 นายอภิเชษฐ์ บุญเรือง คณะเกษตร

9 009091 นางขนิษฐา เสลาคุณ คณะเกษตร

10 012816 นางสาววุฒิดา รัตนพิไชย คณะเกษตร

11 006615 นายปรีชา ชวนตระกูล คณะเกษตร กพส.

12 014479 นางสาวปนัดดา คุ่ยเจริญ คณะเกษตร กพส.

13 014295 นางสาวจิตต์ลดา สิงหรา คณะมนุษยศาสตร์

14 014892 นายจิณณวัตร ม่ันทรัพย์ คณะมนุษยศาสตร์

15 014884 นางประทีป ภู่แพ คณะวิทยาศาสตร์

16 008037 นายสุนัน ภิณโทแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 009805 นายอนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

18 008844 นางวรรณา โรจนะบุรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์

19 010640 นายสุเมศ เขียวคราม คณะศึกษาศาสตร์

20 017346 นางสาวพชรมน ทศปารมีญาณรุจี คณะสัตวแพทยศาสตร์

21 014714 นางสาวมนัสสยา เนตรบูรณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

22 012194 นางคณิตา ตังคณานุรักษ์ คณะส่ิงแวดล้อม

23 009208 นางวรรณี จิรภาคย์กุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รำยช่ือผู้ได้รับรำงวัล Random ประชุมใหญ่ สอ.มก. 27 มกรำคม 2564

รำงวัล 3,000 บำท จ ำนวน 3 รำงวัล
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ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน

รำงวัล 2,000 บำท จ ำนวน  30 รำงวัล

24 003130 นางสุพิน ถนอมสุข บ าเหน็จรายเดือน

25 006093 นายเสง่ียม สีเฟือง บ าเหน็จรายเดือน

26 011535 นางสาวอินทิรา วรรณทิพย์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

27 017288 นางสาวปาริชาติ บัวโรย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

28 011474 นางสาวพีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ วิทยาเขตศรีราชา

29 013293 นายแผน ศรีใส วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

30 016091 นางสาวมนมุนินทร์ แก้วจรรยา ส านักงานอธิการบดี

1 008047 นางลออ คนฟู กองกิจการนิสิต

2 004202 นางเฉลิม คงทัพ กองบริการกลาง กพส.

3 009699 นางสาวอรวีร์ แซ่โง้ว กองบริหารท่ัวไป กพส.

4 011780 นางอรัญญา เรืองแสง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

5 012949 นางษุภานิต โสพิน กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

6 013102 นางสาวศิริพร พัฒนางกูร กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

7 013472 นางอัจฉรา สมคล่อง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

8 000557 นายสมเกียรติ ทิมพัฒน์พงศ์ ข้าราชการบ านาญ

9 000564 นายสว่าง เตลิงคพันธ์ ข้าราชการบ านาญ

10 001118 นางประณมรัตน์ สุคนธปฎิภาค ข้าราชการบ านาญ

11 001903 นางทรงศิริ แต้สมบัติ ข้าราชการบ านาญ

12 002227 นางเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา ข้าราชการบ านาญ

13 002725 นางสาวม่ิงขวัญ ม่ิงเมือง ข้าราชการบ านาญ

14 003323 นางสุรีย์ ลิขิตตชัย ข้าราชการบ านาญ

15 003342 นางสาวสมร ติเยาว์ ข้าราชการบ านาญ

16 003442 นายวิจัย รักวิทยาศาสตร์ ข้าราชการบ านาญ

17 003490 นางพยุงศรี สุทธาวงศ์ ข้าราชการบ านาญ

18 003507 นายจ านงค์ อดิวัฒนสิทธ์ิ ข้าราชการบ านาญ

19 003557 นางสาวสมสุดา ผู้พัฒน์ ข้าราชการบ านาญ

20 004083 ว่าท่ี ร.ต.สมยศ วิวัฒนปฐพี ข้าราชการบ านาญ

รำงวัล 1,000 บำท จ ำนวน  100 รำงวัล
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21 006312 นางพูนสุข เล็กวิกรม ข้าราชการบ านาญ

22 006600 นายกฤษฎา โพธิรักษ์ ข้าราชการบ านาญ

23 006785 นางสาวกอบสุข บุญปาล ข้าราชการบ านาญ

24 006878 นายมานพ ศิริมงคล ข้าราชการบ านาญ

25 007068 นายโรจน์รวี ภิรมย์ ข้าราชการบ านาญ

26 000325 นางละม่อม วีระกมล คณะเกษตร

27 007135 นางศรีนวล กาบค า คณะเกษตร

28 010098 นางสาวเนตรนภิส เขียวข า คณะเกษตร

29 010793 นายเฉลิมพล ภูมิไชย์ คณะเกษตร

30 011125 นายวิชาญ ย่ังยืน คณะเกษตร

31 013413 นางสาวปราณี ดอกทุเรียน คณะเกษตร

32 013975 นางสาวจิฬาพร สุขมี คณะเกษตร

33 013252 นายสมบัติ วรเลข คณะเกษตร กพส.

34 015440 นายณัฐวุฒิ เติบโต คณะเกษตร กพส.

35 016141 นางสาวบุณณดา ศรีค าผ้ึง คณะเกษตร กพส.

36 016690 นางมธุรส ปิยะพันธ์ คณะเกษตร กพส.

37 015865 นายรักศักด์ิ รักษาเคน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

38 015219 นางสาวพรทิพา จังภูเขียว คณะบริหารธุรกิจ

39 002302 นายสมพงษ์ เล็กจันทร์ คณะประมง

40 011010 นางมุกข์ดา สุขธาราจาร คณะมนุษยศาสตร์

41 013755 นางพิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์ คณะมนุษยศาสตร์

42 010061 นางสายสุนีย์ ศรีโรจน์ คณะวนศาสตร์

43 011228 นางสาวนะจา โง้วกาญจนนาค คณะวนศาสตร์

44 010342 นายนลวัฒน์ บุญญาลัย คณะวิทยาศาสตร์

45 011083 นางสาวตินรัสม์ แขวงผุด คณะวิทยาศาสตร์

46 011477 นางสาวอัจราพร ศรีบุญเลิศ คณะวิทยาศาสตร์

47 001219 นางไขแสง บริรักษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์

48 008305 นายเฉลิมชัย ตระกูลผุดผ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์

รำงวัล 1,000 บำท จ ำนวน  100 รำงวัล
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49 008533 นายประกอบ สุรวัฒนาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

50 010607 นางสุภาวดี เกษมพุก คณะวิศวกรรมศาสตร์

51 010872 นายวินัย เพชร์สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

52 011706 นายประเวสน์ แบบประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์

53 016327 นายพิชญา จ าเริญจรัสวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

54 011514 นางสาวชารินี ล้ิมสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

55 008168 นางภัณฑิรา มงคลจุฑา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

56 009432 นางอุฬุภากร โรจนาเปรมสุข คณะศึกษาศาสตร์

57 013810 นางสาวสุขรัชต์ดา วงศ์บุญเอ้ือ คณะศึกษาศาสตร์

58 014053 นายสันติชัย อนุวรชัย คณะศึกษาศาสตร์

59 014238 นายภูเบศร์ นภัทรพิทยาธร คณะศึกษาศาสตร์

60 017276 นางสาวสถิดาพร ค าสด คณะศึกษาศาสตร์

61 015913 นางสาวพิมพ์พร โสววัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร์

62 014258 นายนรากฤช บุญสนอง คณะสังคมศาสตร์

63 017026 นางสาวกณิกนันต์ แสงมหาชัย คณะสังคมศาสตร์

64 014443 นางสาวอุไรวรรณ นาคสิงห์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

65 014620 นายส าเริง น่วมแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์

66 011673 นางสาวจินตนา สระทองขาว คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

67 014166 นายไพโรจน์ ปรีเปรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

68 015434 นางสาววงศ์สุดา ยาละ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

69 010445 นางสุรีพร พลอยศรีธรรมชาติ บัณฑิตวิทยาลัย

70 004448 นางชุติมา ทองสน บ าเหน็จรายเดือน

71 005932 นางบุญช่วย วงศ์ก าภู บ าเหน็จรายเดือน

72 007049 นายสมศักด์ิ แจ่มวิถีเลิศ บ าเหน็จรายเดือน

73 007116 นางภัสรัญ ศรีวรนารถ บ าเหน็จรายเดือน

74 011537 นางสาวนิจตยา ใยวังหน้า วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

75 012578 นางสาวภิญญารัตน์ กงประโคน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

76 012734 นายวรากร ค าชมภู วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รำงวัล 1,000 บำท จ ำนวน  100 รำงวัล
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77 014422 นางณีระพัฒน์ ถานทองดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

78 015425 นายวัชระ เทพารส วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

79 009197 นางสาวนิภา นิรุตติกุล วิทยาเขตศรีราชา

80 012865 นางสาวชลดา เฉลิมรูป วิทยาเขตศรีราชา

81 016037 นางสาวดาราพร ผุสิงห์ วิทยาเขตศรีราชา

82 009657 นางสาวพรพรรณ พรรณภัทราพงษ์ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

83 014079 นายสิทธิกร บูรณะ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

84 014759 นางสาววัลนิภา สุขเสมอ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

85 008779 นายชัยพร สามพุ่มพวง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

86 016204 นางสาวชนาพร ตระกูลแจะ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

87 010317 นางสาวศกลวรรณ ประสิทธ์ิวิไล สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

88 011644 นางวนิดา เทวารุทธ์ิ ชิติสรรค์กุล สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

89 012180 นางสุมิตตา ภิญโญย่ิง สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

90 012595 นางสาวภครมล ย้ิมแย้ม สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

91 013289 นางสาวอัญชนา พงษ์สุวินัย สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

92 005733 นายวินัย ปานทอง สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

93 006567 นางมาลัย ป้อมกระโทก ส านักงานอธิการบดี

94 009726 นางสาวศหลิน เดียวสุรินทร์ ส านักงานอธิการบดี

95 010490 นางสาวพรทิพย์ สว่างรอด ส านักงานอธิการบดี

96 012079 นางสาวแพงสี แสงก่ า ส านักงานอธิการบดี

97 010471 นางสาวดวงใจ ชุ่มเช้ือ ส านักบริหารการศึกษา

98 010520 นางนงลักษณ์ กันบุญมา ส านักบริหารการศึกษา

99 010530 นางสาวเสาวลักษณ์ ปกครอง ส านักบริหารการศึกษา

100 014227 นายแลม กล่ าทอง ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

รำงวัล 500 บำท จ ำนวน 1,280 รำงวัล

1 002938 นางกินนร ป้อมฤทธ์ิ กองกิจการนิสิต

2 006257 นายบ าเพ็ญ แก้วพิลารมย์ กองกิจการนิสิต

3 006850 นายมนัส นิลสวัสด์ิ กองกิจการนิสิต

รำงวัล 1,000 บำท จ ำนวน  100 รำงวัล
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รำงวัล 500 บำท จ ำนวน 1,280 รำงวัล

4 008279 นายวิชาญ วงษ์สังข์ กองกิจการนิสิต

5 011661 นายสุริยา วงษ์สุวรรณ กองกิจการนิสิต

6 011956 นางพิมพ์ ชุ่มใจ กองกิจการนิสิต

7 011961 นายสุบิน เทพนอก กองกิจการนิสิต

8 012274 นายอิทธิพล พวงแก้ว กองกิจการนิสิต

9 012887 นางสาวมยุรี วาชะอุ้ม กองกิจการนิสิต

10 013054 นายฉัตรชัย สุขพุก กองกิจการนิสิต

11 013354 นางสาวจันทสร นพพิมาน กองกิจการนิสิต

12 013837 นายอลงกรณ์ รักชาติ กองกิจการนิสิต

13 014278 นางสาววลาสินี จิตต์ใส กองกิจการนิสิต

14 014878 นายปิยะ ยุทธศิลป์ กองกิจการนิสิต

15 016164 นางสาวทัศวรรณ ทักษิณ กองกิจการนิสิต

16 016298 นางสาววรัญญา ศรีสังวาลย์ กองกิจการนิสิต

17 017015 นางอัจฉรา พัฒนวิมลศิริกุล กองกิจการนิสิต

18 017034 นายจรูญ แจ้งนคร กองกิจการนิสิต

19 017140 นายเกรียงศักด์ิ อินทร์โคกสูง กองกิจการนิสิต

20 017141 นางสาวศิริขวัญ อินทร์โคกสูง กองกิจการนิสิต

21 011469 นางสาวรัศมี เดชพงษ์ กองคลัง

22 011549 นางสาวภูษณิศา คงมา กองคลัง

23 011914 นางสาวจิราภรณ์ พุ่มระหงษ์ กองคลัง

24 015164 นางนงลักษณ์ ทวีสุข กองคลัง

25 015843 นางสาววัจนันท์ ยติกุลคีรี กองคลัง

26 002096 นายค ารณ วรรณมณฑา กองบริการกลาง กพส.

27 004433 นายบุญชา คงแจ่ม กองบริการกลาง กพส.

28 005561 นางบุญโฮม รารอด กองบริการกลาง กพส.

29 005565 นายผิน กระต่ายทอง  กองบริการกลาง กพส.

30 007074 นายประพันธ์ สระหงษ์ทอง กองบริการกลาง กพส.

31 007240 นายศักดิเดช อุบลสิงห์ กองบริการกลาง กพส.
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32 008522 นางอัญชลี ร่มโพธ์ิทอง กองบริการกลาง กพส.

33 008523 นายเทียม พิมสาร กองบริการกลาง กพส.

34 008613 นางสมนึก เฮงสุวรรณ์ กองบริการกลาง กพส.

35 010858 นายอนุสรณ์ เรืองศรี กองบริการกลาง กพส.

36 013620 นายพิชัย ชูพลาย กองบริการกลาง กพส.

37 013890 นายคมสุธี พันธ์เขียน กองบริการกลาง กพส.

38 013901 นายบรรชา สรงพรมทิพย์ กองบริการกลาง กพส.

39 014419 นายอรุณ ประวงษ์ กองบริการกลาง กพส.

40 014433 นายธณพร ด้วงสง กองบริการกลาง กพส.

41 014970 นางสาวนงลักษณ์ สนพิมพ์ กองบริการกลาง กพส.

42 015471 นายวาทิศ รูปงาม กองบริการกลาง กพส.

43 016078 นายพงศ์พัฒน์ เมืองน้อย กองบริการกลาง กพส.

44 016179 นายสุธีร์ อินทโพธ์ิ กองบริการกลาง กพส.

45 016391 นายภุชงค์ หัวใจฉ่ า กองบริการกลาง กพส.

46 016570 นายสุวรรณ ชูพลาย กองบริการกลาง กพส.

47 017187 นายสุเมธ หลิวประเสริฐ กองบริการกลาง กพส.

48 008050 นายเสกสรร สีหวงษ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กพส.

49 012839 นายธนัญกรณ์ ใจผ่อง กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กพส.

50 017248 ว่าท่ี ร.ต.พิสิษฐ์ อินทรวิรัตน์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กพส.

51 009552 นางนพิดา การะภักดี กองบริหารท่ัวไป กพส.

52 010071 นางสาวอรอุมา สระหงษ์ทอง กองบริหารท่ัวไป กพส.

53 011730 นางอวสร ภิรมยาภรณ์ กองบริหารท่ัวไป กพส.

54 013553 นางสาวพรทิพย์ เครือสง กองบริหารท่ัวไป กพส.

55 013759 นางสาวพัชริดา ปรีชาคม กองบริหารท่ัวไป กพส.

56 013872 นางจ าเนียน เชียงกา กองบริหารท่ัวไป กพส.

57 013913 นางอุบล บุตรเบ้า กองบริหารท่ัวไป กพส.

58 014282 นางสาวณัฐกานต์ กล่ าทอง กองบริหารท่ัวไป กพส.

59 016493 นางสาวสายฝน อ าพันทอง กองบริหารท่ัวไป กพส.
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60 016872 นางสาวดวงนภา วนิชกุลพิทักษ์ กองบริหารท่ัวไป กพส.

61 017052 นางสาวเตชิตา ไชยอ่อน กองบริหารท่ัวไป กพส.

62 008048 นายสมเกียรติ ไทยปรีชา กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

63 008782 นายชาตรี ผลวิเศษชัยกุล กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

64 010434 นางสาวพิมผกา ไชยยาเลิศ กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

65 012592 นางสาววารินทร์ พันยุโดด กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

66 012601 นางสาวพนัชกร แช่มช้อย กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

67 012811 นางสาวอโรชา ทองลาว กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

68 013186 นายสมพร สุวรรณ์นอง กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

69 015008 นางสาวกัญญา สืบเรือง กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

70 001631 นายธงชัย แสงน้ ารัก กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

71 002861 นายเสวก วงษา กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

72 002950 นายสมาน คล้ายหนองลี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

73 003141 นายอนันต์ มงคลกิจการ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

74 006220 นายสุรศักด์ิ พ่ึงสมบุญ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

75 006612 นายวิมล นครเอ่ียม กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

76 006842 นายนพพร กุฎีศรี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

77 007732 นายบุญชู สว่างสุข กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

78 008012 นายสุเมศ ทิพรส กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

79 008583 นายเพ่ิมยศ ชัยขวัญ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

80 008920 นายปรีชา น้อยเหน่ียง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

81 010891 นายวันชัย ชมดง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

82 011319 นางสาวพิไลพร จินดารักษ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

83 011487 นางสาวชลธิชา ล้อมวงค์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

84 011506 นายธีรพงษ์ คิดเห็น กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

85 011581 นายอาณัติ ขันธวงษ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

86 011761 นายจงรักษ์ ศรีสวัสด์ิ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

87 011764 นายสมบัติ ขันทอง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี
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88 011770 นางสาวนวนฉวี มาลัย กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

89 011778 นางสาวพัชรินทร์ จรจัด กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

90 011787 นายอดิศักด์ิ ผาเจริญ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

91 011793 นายทรัพย์ ข าสุนทร กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

92 011799 นายมานะ ศรีสวัสด์ิ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

93 011809 นายสุดใจ กันเย็น กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

94 011846 นายส าเริง คิดสนอง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

95 011852 นายชัชชัย ขันธ์วงษ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

96 011865 นายไพฑูรย์ เหล่าสีนาท กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

97 011877 นายศักด์ิณรงค์ หวังพลายเจริญสุข กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

98 011882 นายสมนึก ชิดโคกสูง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

99 011888 นางวรรณเพ็ญ พาที กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

100 011897 นายชัยยงค์ เล็กจันทร์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

101 011936 นางพิมพ์ทิพย์ คดพิมพ์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

102 012006 นายสุไลมาน ฮับเซาะ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

103 012029 นางสาวกัญญาพัชร เพ่ิมทวีทรัพย์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

104 012105 นายก้องฟ้า ชาสี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

105 012190 นางไขแสง ทองศรีมะดัน กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

106 012631 นายคมสัน ทองทา กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

107 012970 นายกิติศักด์ิ เสพศิริสุข กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

108 012976 นายบัณฑิต อุดมญาติ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

109 013005 นางสาวกรรณิกา แสนแสวง กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

110 013095 นางสาวสมคิด สิงห์พันธ์ุ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

111 013158 นางวนิดา ยอดปลอบ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

112 013181 นายสุริยา ดีพรหม กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

113 014037 นางสาววาสนา สถิตย์ กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

114 015250 นายพิชาเยนทร์ ด ามี กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

115 015252 นายวรพล เหล่าสีนาท กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี
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116 016389 นางสาวอุทุมพร รัตนกุล กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

117 016817 นายฤทธ์ิชัย ย้ิมสวย กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

118 017173 นางสุพัฒตรา ค าจุมพล กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

119 000046 นายพลทิพ โกมารกุลณนคร ข้าราชการบ านาญ

120 000310 นายบุญธง ศิริพานิช ข้าราชการบ านาญ

121 000417 นายสุขุม อุตะเดช ข้าราชการบ านาญ

122 000429 นางประวีณา บุญประกอบ ข้าราชการบ านาญ

123 000935 นายสุพจน์ เฟ่ืองฟูพงศ์ ข้าราชการบ านาญ

124 001166 นายบุญธรรม จงเจริญ ข้าราชการบ านาญ

125 001290 นางจันทนา สุขปรีดี ข้าราชการบ านาญ

126 001314 นางสมบูรณ์ ไทรแจ่มจันทร์  ข้าราชการบ านาญ

127 001343 นายทนง ภัครัชพันธ์ุ ข้าราชการบ านาญ

128 001404 นายพีระพล อยู่สวัสด์ิ ข้าราชการบ านาญ

129 001455 นายชัยชาญ มหาสวัสด์ิ ข้าราชการบ านาญ

130 001479 นางเน้ือทอง วนานุวัธ  ข้าราชการบ านาญ

131 001490 นางพรทิพย์ พันธ์กล้วย ข้าราชการบ านาญ

132 001504 นางรัตนา เฟ่ืองชูนุต  ข้าราชการบ านาญ

133 001558 นางสุวภา ระติสุนทร ข้าราชการบ านาญ

134 001581 นางวรรณา ภาษาประเทศ ข้าราชการบ านาญ

135 001582 นายธงพล ศรีสวัสด์ิ ข้าราชการบ านาญ

136 001653 นางมณฑารพ จักกะพาก ข้าราชการบ านาญ

137 001662 นายสามัคคี บุณยะวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ

138 001719 นางสาวนิลวรรณ โรจนสกุล ข้าราชการบ านาญ

139 001748 นายสมเกียรติ ศรีจักรวาฬ  ข้าราชการบ านาญ

140 001753 นางมารศรี ภิรมย์ราช  ข้าราชการบ านาญ

141 001758 นางสาวตรีทิพย์ รัตนไพศาล ข้าราชการบ านาญ

142 001785 นางนันทนา กปิลกาญจน์ ข้าราชการบ านาญ

143 001794 นายประวัติ พัฒนิบูลย์  ข้าราชการบ านาญ
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144 001823 นางสาวทรรศนีย์ จันทรสมบัติ ข้าราชการบ านาญ

145 001839 นายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ ข้าราชการบ านาญ

146 001844 นางสุภีร์ ม่วงเมือง ข้าราชการบ านาญ

147 001858 นางสาวมาลี โพธ์ิเอ่ียม  ข้าราชการบ านาญ

148 001904 นางสายสุดา สมชิต ข้าราชการบ านาญ

149 001920 นายวิชัย หฤทัยธนาสันต์  ข้าราชการบ านาญ

150 001931 นายภู พงศ์แพทย์พิพัฒน์ ข้าราชการบ านาญ

151 001936 นายปัญญา รังษีกาญจน์ส่อง  ข้าราชการบ านาญ

152 001940 นางวัลลภา แก้วทับทิม ข้าราชการบ านาญ

153 001942 นางแจ่มจันทร์ วิจารณ์สรณ์ ข้าราชการบ านาญ

154 001962 นางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ ข้าราชการบ านาญ

155 001973 นายชาญพิทย์ ฉวีสุข ข้าราชการบ านาญ

156 001979 นางสมจิต สุรพัฒน์ ข้าราชการบ านาญ

157 002004 นายจ าลอง เจียมจ านรรจา ข้าราชการบ านาญ

158 002050 นายนิพนธ์ วิสารทานนท์ ข้าราชการบ านาญ

159 002058 นางสาวเก้ือกูล ทาสิทธ์ิ  ข้าราชการบ านาญ

160 002073 นางอาภา เทศประทีป ข้าราชการบ านาญ

161 002116 นายภมร วิยะรัตน์ ข้าราชการบ านาญ

162 002118 นายถาวร แววมณีรัตน์ ข้าราชการบ านาญ

163 002149 นายยศ ทรัพย์เย็น ข้าราชการบ านาญ

164 002168 นางนพพร คล้ายพงษ์พันธ์ุ ข้าราชการบ านาญ

165 002199 นางปรีเนียม ทองแพ  ข้าราชการบ านาญ

166 002204 นายชนะ วันหนุน ข้าราชการบ านาญ

167 002238 นางอังศุมาลย์ จันทราปัตย์ ข้าราชการบ านาญ

168 002259 นายรวี เสรฐภักดี ข้าราชการบ านาญ

169 002282 นางนิรมล ธัญญาสุวรรณ  ข้าราชการบ านาญ

170 002283 นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ ข้าราชการบ านาญ

171 002326 นางศิริลักษณ์ พัฒนเจริญ ข้าราชการบ านาญ
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172 002349 นางวันทนา มังคลรังษี ข้าราชการบ านาญ

173 002395 นายเอนกนันต์ มาช่วย  ข้าราชการบ านาญ

174 002406 นางณิชกมล แก่นเพ่ิม ข้าราชการบ านาญ

175 002409 นางวิลาวัณย์ เหลียววนวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ

176 002417 นางสุเทวี ศุขปราการ ข้าราชการบ านาญ

177 002420 นางสุชาดา นันทะไชย ข้าราชการบ านาญ

178 002427 นายจรัญ เจตนะจิตร ข้าราชการบ านาญ

179 002491 นายเสรี เศวตเศรนี ข้าราชการบ านาญ

180 002509 นางยุพยง เหมะศิลปิน ข้าราชการบ านาญ

181 002549 นางรัชนี ศรีเสน ข้าราชการบ านาญ

182 002643 นางสาวปราณี นนทมาศ ข้าราชการบ านาญ

183 002686 นายไพโรจน์ สังข์เดช ข้าราชการบ านาญ

184 002695 นางวิภา ภักดี ข้าราชการบ านาญ

185 002704 นางสาวปทุมพร ฉิมเอนก ข้าราชการบ านาญ

186 002740 นางวราภรณ์ เสนาะน้อย ข้าราชการบ านาญ

187 002803 นางสาวศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ

188 002805 นางวรนุช ข าสวัสด์ิ ข้าราชการบ านาญ

189 002832 นายชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์  ข้าราชการบ านาญ

190 002900 นายประวิทย์ แซ่เตีย ข้าราชการบ านาญ

191 002914 นายปริทรรศน์ นฤทุม ข้าราชการบ านาญ

192 002928 นายอนันต์ชัย เข่ือนธรรม ข้าราชการบ านาญ

193 002985 นางเปรมปรีด์ิ บุญรังษี ข้าราชการบ านาญ

194 003122 นางชนากานต์ หม่ืนนรินทร์ ข้าราชการบ านาญ

195 003266 นางสาวเสาวภา ลีวัฒนาการ  ข้าราชการบ านาญ

196 003295 นางสุนันท์ ตามถ่ินไทย ข้าราชการบ านาญ

197 003405 นางสาวทิพยวรรณ สุขีโมกข์ ข้าราชการบ านาญ

198 003412 นางละออ รอดมณี ข้าราชการบ านาญ

199 003419 นายอ านวย สูชัยยะ ข้าราชการบ านาญ
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200 003431 นางภาวินี รอดพ่วง ข้าราชการบ านาญ

201 003444 นางสาวพรจิตร ยวงจอหอ  ข้าราชการบ านาญ

202 003484 นางณัฏฐ์ชยธร ศรุดาธิติพัทธ์ ข้าราชการบ านาญ

203 003508 นายเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล ข้าราชการบ านาญ

204 003542 นางสาวพัชราวดี แพรัตกุล ข้าราชการบ านาญ

205 003543 นางสาววงเดือน รุพันธ์ ข้าราชการบ านาญ

206 003553 นายสุพจน์ สัจจาพิทักษ์ ข้าราชการบ านาญ

207 003603 นายประยุง รามศิริ ข้าราชการบ านาญ

208 003611 นางอนงค์ลักษณ์ ศรีธัญกุล ข้าราชการบ านาญ

209 003621 นางสาวอ าพวรรณ ทิวไผ่งาม ข้าราชการบ านาญ

210 003647 นายสมชาย งามย่ิงยวด ข้าราชการบ านาญ

211 003665 นางพิสมัย ศักด์ิกีรติภัทร ข้าราชการบ านาญ

212 003717 นางสาวจิดาภา เนติบัณฑิต ข้าราชการบ านาญ

213 003743 นางสาวสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล ข้าราชการบ านาญ

214 003767 นายพรศักด์ิ เกาะลอย ข้าราชการบ านาญ

215 003908 นางเย็นใจ ฐิตะฐาน ข้าราชการบ านาญ

216 003914 นางสาวอุทัยวรรณ แสงวณิช ข้าราชการบ านาญ

217 003915 นายนิวัฒน์ สู้ทุกทิศ ข้าราชการบ านาญ

218 003955 นางบังอร เจริญกิจพูลผล ข้าราชการบ านาญ

219 003958 นางกุสุมา ประนิช ข้าราชการบ านาญ

220 004055 นายพรศักด์ิ นากช่ืน ข้าราชการบ านาญ

221 004077 นางสินีนาถ จริยโชติเลิศ  ข้าราชการบ านาญ

222 004087 นายวิชา นิยม ข้าราชการบ านาญ

223 004143 นางศรินทิพย์ พันธ์ลิมา  ข้าราชการบ านาญ

224 004150 นางประจบ สาตรประเสริฐ ข้าราชการบ านาญ

225 004276 นางสาวเพ็ญสิริ สังข์น่ิม  ข้าราชการบ านาญ

226 004282 นางสิริไฉไล ทรงเท่ียง ข้าราชการบ านาญ

227 004327 นางลักขณา จรรยาชัยเลิศ ข้าราชการบ านาญ
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228 004399 นายอดิศักด์ิ บ้วนกียาพันธ์ ข้าราชการบ านาญ

229 004424 นางสาวประภาพร ต้ังกิจโชติ  ข้าราชการบ านาญ

230 004435 นายโกศล เกิดโภคทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ

231 004497 นายนารถพล สงสุรพันธ์ ข้าราชการบ านาญ

232 004555 นางปัทมาวดี เล่ห์มงคล ข้าราชการบ านาญ

233 004563 นายวิเชียร กล่ินอบ ข้าราชการบ านาญ

234 005619 นางวัฒนา พ่ึงชัย ข้าราชการบ านาญ

235 005641 นางอรดี สหวัชรินทร์ ข้าราชการบ านาญ

236 005677 นางสาวสิริกุล วะสี  ข้าราชการบ านาญ

237 005686 นางภานุวัฒน์ จิระกรานนท์ ข้าราชการบ านาญ

238 005689 นต.นิติ ผดุงชัย ข้าราชการบ านาญ

239 005694 นายชัชวัสส์ แก้วขาว ข้าราชการบ านาญ

240 005707 นายบุญชอบ เกียรติก าจาย ข้าราชการบ านาญ

241 005713 นายวินัย ด าสุวรรณ ข้าราชการบ านาญ

242 005714 นายสบสันต์ิ มหานิยม ข้าราชการบ านาญ

243 005722 นางสาวประนอม สูชัยยะ  ข้าราชการบ านาญ

244 005723 นายภูวนาถ แก้วมณีรัตน์ ข้าราชการบ านาญ

245 005735 นายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา ข้าราชการบ านาญ

246 005749 มล.นิพาดา เทวกุล ข้าราชการบ านาญ

247 005758 นางฐิติเพ็ญ วิงวอน ข้าราชการบ านาญ

248 005763 นางสาวสุภา สุริยกานนท์ ข้าราชการบ านาญ

249 005769 นายชลอ รอดลอย ข้าราชการบ านาญ

250 005772 นางทิพยวรรณ เกษตรเกษม  ข้าราชการบ านาญ

251 005782 นายพงษ์สันต์ิ สีจันทร์ ข้าราชการบ านาญ

252 005806 นางจินดารัตน์ ธนพลอยพงศ์ ข้าราชการบ านาญ

253 005825 นางพิศมัย โหตรภวานนท์ ข้าราชการบ านาญ

254 005858 นางรัชนี รุจิวโรดม ข้าราชการบ านาญ

255 005864 นางอรวรรณ วงษ์วานิช ข้าราชการบ านาญ
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256 005918 นางจันทร์ฉาย แย้มศิริ ข้าราชการบ านาญ

257 005922 นางไฉไล ศักดิวรพงศ์ ข้าราชการบ านาญ

258 005952 นายฉลองชัย คุ้มภัย ข้าราชการบ านาญ

259 005970 นายวิวัฒน์ เสือสะอาด ข้าราชการบ านาญ

260 005984 นางสาวสรณัฐ ไตลังคะ ข้าราชการบ านาญ

261 005987 นายครรชิต สุตันติราษฎร์ ข้าราชการบ านาญ

262 005989 นายประสงค์ สงวนธรรม  ข้าราชการบ านาญ

263 006008 นางสาวนิศากร สุวรรณจินดา ข้าราชการบ านาญ

264 006009 นางวราภรณ์ แดงช่วง ข้าราชการบ านาญ

265 006014 นางสาวฐิติภา มาลีหวล ข้าราชการบ านาญ

266 006018 นายอุดมพงษ์ ดอกไม้ ข้าราชการบ านาญ

267 006079 นางสาวพัชนี ลีลาดี ข้าราชการบ านาญ

268 006098 นางจันทนา ศรีอินทร์ ข้าราชการบ านาญ

269 006102 นายณรงค์ ชอบเก้ือ ข้าราชการบ านาญ

270 006135 นางมาลินท์ อิทธิรส ข้าราชการบ านาญ

271 006214 นางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์ ข้าราชการบ านาญ

272 006219 นายสงัด พูลศรี ข้าราชการบ านาญ

273 006228 นางอรุณ นฤทุม ข้าราชการบ านาญ

274 006318 นายเอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน ข้าราชการบ านาญ

275 006330 นางสาวพรพรรณ พรศิลปทิพย์  ข้าราชการบ านาญ

276 006347 นางนันทพร อัศวมาชัย ข้าราชการบ านาญ

277 006354 นายจีรศักด์ิ พงษ์พิษณุพิจิตร์ ข้าราชการบ านาญ

278 006489 นางวิภาวรรณ อยู่เย็น ข้าราชการบ านาญ

279 006492 นางสาวแอนนา สายมณีรัตน์ ข้าราชการบ านาญ

280 006493 นายวิชัย ธรรมวิริยะศิริ ข้าราชการบ านาญ

281 006576 นางสาววีรนุช กิระวงศ์สกุล ข้าราชการบ านาญ

282 006618 นางพัชรประภา อดุลวิทย์ ข้าราชการบ านาญ

283 006690 นางสุภาพร กล่ินคง ข้าราชการบ านาญ
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284 006758 นางสุรีศักด์ิ แก้วประภา ข้าราชการบ านาญ

285 006796 นางกรกฎ วัฒนวิเชียร ข้าราชการบ านาญ

286 006800 นายสุทธิพร เนียมหอม ข้าราชการบ านาญ

287 006832 นายธีระศักด์ิ วีระภาสพงษ์ ข้าราชการบ านาญ

288 006892 นายปฤญจ์ ศรีอรัญ ข้าราชการบ านาญ

289 006943 นางสาวฐานิตา แสงธรรมประทีป ข้าราชการบ านาญ

290 006994 นายวิทยา ศักยาภินันท์ ข้าราชการบ านาญ

291 007013 นางสาวอุบลรัตน์ อุยาธนารัตน์ ข้าราชการบ านาญ

292 007063 นายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์ ข้าราชการบ านาญ

293 007113 นางสาวนฤพรรณ วัลลิสุพรรณ ข้าราชการบ านาญ

294 007124 รอ.ชัยวัฒน์ กิตติกูล ข้าราชการบ านาญ

295 007152 นายย่ิงยง ไพสุขศานติวัฒนา ข้าราชการบ านาญ

296 007156 นางสาวกัญจนา ธีระกุล ข้าราชการบ านาญ

297 007296 นางดารารัตน์ อินนุรักษ์ ข้าราชการบ านาญ

298 007312 นางสาวเลิศลักษณ์ เงินศิริ  ข้าราชการบ านาญ

299 007360 นางสาวเก้ือกูล อุตรารัชต์กิจ ข้าราชการบ านาญ

300 007380 นายธีระศักด์ิ พราพงษ์ ข้าราชการบ านาญ

301 007516 นายสมพงษ์ ปรีชาคม ข้าราชการบ านาญ

302 007519 นายปรีชา งามเสาวรส ข้าราชการบ านาญ

303 007531 นายพงศธร โสภาพันธ์ุ ข้าราชการบ านาญ

304 007543 นายราเชนทร์ ถิรพร ข้าราชการบ านาญ

305 007548 นายวิโรจน์ เวชชะ ข้าราชการบ านาญ

306 007595 นางสาวสุดสวาท ยกส้าน ข้าราชการบ านาญ

307 007635 พ.อ.อ.ศรีทวน ชัยชิต ข้าราชการบ านาญ

308 007638 นายสมยศ เชิญอักษร ข้าราชการบ านาญ

309 007738 นางศรีสม สุวรรณวงศ์ ข้าราชการบ านาญ

310 007809 นายอนุวัฒน์ โพธ์ิคง ข้าราชการบ านาญ

311 007876 นายเลอชาติ บุญเอก ข้าราชการบ านาญ
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312 007908 นางเบ็ญจวรรณ ปานสมัย ข้าราชการบ านาญ

313 007919 นางสุนีย์ โลกนิยม ข้าราชการบ านาญ

314 007929 นางพันธ์ทิพย์ นุชงอน ข้าราชการบ านาญ

315 008014 นางศิริวรรณ ศรีนิเวศน์ ข้าราชการบ านาญ

316 008077 นายปิติ กันตังกุล ข้าราชการบ านาญ

317 008121 นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ข้าราชการบ านาญ

318 008373 นายธีระ วีณิน ข้าราชการบ านาญ

319 008416 นางกฤษณา ไพศาล ข้าราชการบ านาญ

320 008495 นายณรงค์ นิยมวิทย์ ข้าราชการบ านาญ

321 008739 นายสุวัฒนา จิตตลดากร ข้าราชการบ านาญ

322 008761 นางจิตรา วนิชานันท์ ข้าราชการบ านาญ

323 008816 นางวิภา หงษ์ตระกูล ข้าราชการบ านาญ

324 008829 นายวินิจ เกตุข า ข้าราชการบ านาญ

325 008892 นางน้อมพร เสน่ห์ธรรมศิริ ข้าราชการบ านาญ

326 008926 นางกันทิมาณี  พันธ์ุวิเชียร ประเดิมวงศ์ ข้าราชการบ านาญ

327 008948 นายวราวุธ วุฒิวณิชย์ ข้าราชการบ านาญ

328 008988 นายณรงค์ วีระไวทยะ ข้าราชการบ านาญ

329 009335 นายสมมารถ ช่ืนอ่ิม  ข้าราชการบ านาญ

330 009957 นายสุรวิช วรรณไกรโรจน์ ข้าราชการบ านาญ

331 009995 นางสมเพียร เกษมทรัพย์ ข้าราชการบ านาญ

332 011690 นายธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ ข้าราชการบ านาญ

333 012444 นางสาวกิตติมา ฉัตรวงศ์วาน  ข้าราชการบ านาญ

334 000800 นางวิเชียร แย้มเกษร คณะเกษตร

335 000855 นางสมพร ทรัพยสาร คณะเกษตร

336 001182 นางสาวประตูทอง ศรีค าบล คณะเกษตร

337 006186 นางสาวรัตนา พ่วงพลับ คณะเกษตร

338 006607 นายทนง เสมแย้ม คณะเกษตร

339 006857 นายบุญจันทร์ บัวสาย คณะเกษตร
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340 006926 นายนพศูล สมุทรทอง คณะเกษตร

341 007011 นางเยาวลักษณ์ แพนเกาะ คณะเกษตร

342 007092 นางสาวศราวดี ปานจับ คณะเกษตร

343 007320 นายทองสุข ทองโสดา คณะเกษตร

344 007398 นางชะโลม สืบนิคม คณะเกษตร

345 007439 นางสุนิสา ด้วงนุ่ม คณะเกษตร

346 007613 นางอิสรีย์ ขม้ินสนสกุล คณะเกษตร

347 007956 นายสมศักด์ิ รุ่งอรุณ คณะเกษตร

348 008006 นายประภาส ช่างเหล็ก คณะเกษตร

349 008082 นางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ คณะเกษตร

350 008344 นายอกฤษฎา ต่อมสูงเนิน คณะเกษตร

351 008809 นางสาวเบ็ญจารัชด ทองยืน คณะเกษตร

352 008853 นายพจน์ ศรีวิชัย คณะเกษตร

353 008945 นายเกรียงไกร แก้วตระกูลพงษ์ คณะเกษตร

354 009636 นางเพชรดา ปินใจ คณะเกษตร

355 010128 นางสาวสุขุมาลย์ เลิศมงคล คณะเกษตร

356 010580 นางน้องนุช ศิริวงศ์ คณะเกษตร

357 010670 นางสาวธนาทิพย์ สุวรรณโสภี คณะเกษตร

358 010847 นางสาววชิรา มาลาวัลย์ คณะเกษตร

359 011127 นางสาวดลฤดี ใจสุทธ์ิ คณะเกษตร

360 011254 นางสาวพิจิตรา แก้วสอน คณะเกษตร

361 011282 นางสาวณัฎฐิณี ทะนะแสง คณะเกษตร

362 011782 นายกฤษพิมาณ หัสไทย คณะเกษตร

363 012222 นางสาวปาริชาติ พรมโชติ คณะเกษตร

364 012554 นางสิวินีย์ ทองโคตร คณะเกษตร

365 013277 นางทฤษฎี อ่วมกุล คณะเกษตร

366 013364 นายชูชาติ บัวศรี คณะเกษตร

367 013377 นางจินตนา ได้ระเบียบ คณะเกษตร
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368 013388 นางเบญจวรรณ รุ่นมะลัง คณะเกษตร

369 013453 นางสาวพัชรวิภา ใจจักรค า คณะเกษตร

370 013633 นายสิทธิพันธ์ุ ขวัญใจปิยวัช คณะเกษตร

371 013638 นางสาวปักสิน ตะไลกลาง คณะเกษตร

372 013692 นายเอกวัต วิถีประดิษฐ์ คณะเกษตร

373 013723 นางสาวสุนิสา เลาสูงเนิน คณะเกษตร

374 013910 นางสาวบุญเลิศ นันนอง คณะเกษตร

375 014159 นายศรีวิชัย ศรีหม่ืนไวย คณะเกษตร

376 014492 นางสาวนิภารัตน์ โคตะนนท์ คณะเกษตร

377 014504 นางอมรรัตน์ ศรีสุภะ คณะเกษตร

378 014520 นางสาวจรูญรัตน์ สลุงอยู่ คณะเกษตร

379 014580 นางสาวมาลัยพร ตะวงศา คณะเกษตร

380 014581 นายชลชาติ ผิวเผ่ือน คณะเกษตร

381 014629 นางสุณี ขาวเขียว คณะเกษตร

382 014694 นางทิพากร ม่วงถึก คณะเกษตร

383 014829 นางกรแก้ว แก้วสุกร คณะเกษตร

384 014997 นายทวีศักด์ิ เตชะเกรียงไกร คณะเกษตร

385 015102 นายทัศไนย จารุวัฒนพันธ์ คณะเกษตร

386 015137 นางนิตยา แปรงกระโทก คณะเกษตร

387 015251 นางสมหมาย สูงกระโทก คณะเกษตร

388 015257 นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ คณะเกษตร

389 015659 นางสาวมนต์ตา ดุลยาชีวะ คณะเกษตร

390 015764 นางสาวภคมน รตนทรงรัฐ คณะเกษตร

391 015765 นายเอกชัย สีหลอย คณะเกษตร

392 015807 นางศศินันท์ ทิพย์โอสถ คณะเกษตร

393 016211 นางสาวกมลชนก มากจันทึก คณะเกษตร

394 016520 นางสาวชลาธร จูเจริญ คณะเกษตร

395 016783 นายชานนท์ สีม่วงอ่อน คณะเกษตร
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396 016785 นางสาวน้ าอ้อย มีสมบุญ คณะเกษตร

397 002363 นางณัฐยา สุเพียร คณะเกษตร กพส.

398 003478 นายสมพงษ์ เมฆป้ัน คณะเกษตร กพส.

399 005543 นางโสภา เฮงสุวรรณ คณะเกษตร กพส.

400 005622 นางเน้ิม สระเพ่ิมพูล คณะเกษตร กพส.

401 006442 นายจ าปี เมฆป้ัน  คณะเกษตร กพส.

402 006828 นางแสงเพียร น้อยปุก คณะเกษตร กพส.

403 006848 นางนิตย์ ดอนสมไพร คณะเกษตร กพส.

404 006907 นายสมชาย ทองพราย คณะเกษตร กพส.

405 007140 นายนาม บัวทอง คณะเกษตร กพส.

406 007822 นางสุปราณี สระทองฮ่วม คณะเกษตร กพส.

407 008015 นางสาวเบญจมาศ ยศศักด์ิศรี คณะเกษตร กพส.

408 008128 นางปราณิศา วุฒาพาณิชย์ คณะเกษตร กพส.

409 008223 นางสาวพจนา สีมันตร คณะเกษตร กพส.

410 008291 นางสาวทัศนีย์ ชัยคงดี คณะเกษตร กพส.

411 008426 นางธิดารัตน์ โพธ์ิทอง คณะเกษตร กพส.

412 008483 นายสุรพงษ์ ด ารงกิตติกุล คณะเกษตร กพส.

413 008585 นางวรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กพส.

414 009004 นายทิวา พาโคกทม คณะเกษตร กพส.

415 009032 นายเกษมสันต์ สกุลรัตน์ คณะเกษตร กพส.

416 009042 นายธีร์ หะวานนท์ คณะเกษตร กพส.

417 009771 นางสาวรัติยา พงศ์พิสุทธา คณะเกษตร กพส.

418 009776 นางเสริมศิริ จันทร์เปรม คณะเกษตร กพส.

419 010041 นายเกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ คณะเกษตร กพส.

420 010052 นายรพี ดอกไม้เทศ คณะเกษตร กพส.

421 010053 นางสาวคัทลียา ฉัตร์เท่ียง คณะเกษตร กพส.

422 010512 นางสิริพร วรรณชาติ คณะเกษตร กพส.

423 011139 นางนภาพร พันธ์ุกมลศิลป์ คณะเกษตร กพส.
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424 012226 นางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย คณะเกษตร กพส.

425 013203 นายจ าเริญ เขียวสังข์ คณะเกษตร กพส.

426 013234 นางชลณัฐชา ตันทอง คณะเกษตร กพส.

427 013249 นางนนทยา ภัทรศีลสุนทร คณะเกษตร กพส.

428 013258 นางสาววัลยา แซ่เตียว คณะเกษตร กพส.

429 013452 นายไพฑูรย์ มูลจิตร คณะเกษตร กพส.

430 014172 นางสาวพรทิพย์ เรือนปานันท์ คณะเกษตร กพส.

431 014395 นางสาวสุพรรษา สร้อยยอดทอง คณะเกษตร กพส.

432 014784 นางสาวอุทัยวรรณ เจกบุตร คณะเกษตร กพส.

433 015206 นางสาวศุลีพร ภูสุวรรณ คณะเกษตร กพส.

434 016133 นางสาวญาณิศา นามสวัสด์ิ คณะเกษตร กพส.

435 016152 นายอาทิตย์ ปัญญาศักด์ิ คณะเกษตร กพส.

436 016355 นายนิพนธ์ สันตะพด คณะเกษตร กพส.

437 016402 นางสาวจรรยา เพชรขวัญ คณะเกษตร กพส.

438 016590 นายธรรมธวัช แสงงาม คณะเกษตร กพส.

439 017310 นางสาวรัตติยา ผดุงผล คณะเกษตร กพส.

440 009907 นายณรงค์ อาบก่ิง คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

441 015922 นางสาวอัจฉรา ลัทธิ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

442 006597 นายกรกฎ วิจิตรพงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

443 006843 นายประสิทธ์ิ ทองลอง คณะบริหารธุรกิจ

444 008060 นางสาวยุรพร ศุทธรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

445 008062 นางกิริยา กุลชนะรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

446 012010 นางสาวรัชฎา วิริยะ คณะบริหารธุรกิจ

447 013748 นายธงชัย ศรีวรรธนะ คณะบริหารธุรกิจ

448 014359 นางสาวสมคิด บุญเลิศ คณะบริหารธุรกิจ

449 014360 นางสาววาสนา ทองคง คณะบริหารธุรกิจ

450 014380 นางสาวสุวนีย์ ณ นคร คณะบริหารธุรกิจ

451 014388 นางจันทร์เพ็ญ จันทะพาหะ คณะบริหารธุรกิจ
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452 014483 นายพลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์ คณะบริหารธุรกิจ

453 014723 นางราตรี เงินเหรียญ คณะบริหารธุรกิจ

454 015198 นางกุลนิษฐ์ กรณ์ธนกฤติ คณะบริหารธุรกิจ

455 015862 นายสวัสด์ิ วรรณรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ

456 016308 นางสาวกาญจนา สุริวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

457 016434 นางสาวสุชาดา เจียมสกุล คณะบริหารธุรกิจ

458 016964 นางดุษฎี วัฒนไกวัลวงศ์ คณะบริหารธุรกิจ

459 016972 นายวรัญพงศ์ บุญศิริธรรมชัย คณะบริหารธุรกิจ

460 017082 นางสาวอรวี ศรีบุญลือ คณะบริหารธุรกิจ

461 017154 นางสาวพรวรรณ นันทแพศย์ คณะบริหารธุรกิจ

462 017260 นางสาวจิตติมา กฤษดานนท์ คณะบริหารธุรกิจ

463 004396 นายศิธร วรรณสาธพ คณะประมง

464 006595 นายวิโรจน์ ภู่รัตน์ คณะประมง

465 007196 นายเกรียงศักด์ิ สรสิริ คณะประมง

466 007639 นางปัทมา ระตะนะอาพร คณะประมง

467 007881 นายสุทิน สมบูรณ์ คณะประมง

468 008005 นายวิสัย คงแก้ว คณะประมง

469 008155 นางชัชรี แก้วสุรลิขิต คณะประมง

470 008354 นายสมหมาย เจนกิจการ คณะประมง

471 008562 นางสาวสมศรี กล่ันน้ าเค็ม คณะประมง

472 008813 นายทวิส น้อยวงษ์ คณะประมง

473 008848 นายสุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง

474 008870 นางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์ คณะประมง

475 009541 นายจรวย สุขแสงจันทร์ คณะประมง

476 009617 นายเสวก ชาวแพรกน้อย คณะประมง

477 010122 นายเดชา ดวงนามล คณะประมง

478 012156 นางสาวหทัยรัตน์ สุดตา คณะประมง

479 012532 นางสาวสมทรง ประชุมพันธ์ คณะประมง
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480 013515 นายปิยะวัฒน์ พรหมรักษา คณะประมง

481 013935 นายภานุมาศ หุ่นยนต์ คณะประมง

482 014448 นายณัฐพงษ์ ปานขาว คณะประมง

483 014484 นายจักรวาล บันดร คณะประมง

484 014607 นางหนูจี จันทรัตน์ คณะประมง

485 016343 นายก้อเดช ฤทธิรงค์ คณะประมง

486 016344 นางสาวฝารีด้า เอ้ืองาน คณะประมง

487 008524 นายประดิษฐ์ พันยุโดด คณะประมง กพส.

488 015340 นายทรงพล ผายภูมิพรึก คณะประมง กพส.

489 015342 นางสาวธิดารัตน์ พันยุโดด คณะประมง กพส.

490 003537 นายแจ้ง กล่ินกล่ัน คณะมนุษยศาสตร์

491 005748 นางประอรรัตน์ ต้ังกิตติภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์

492 006250 นางวรรณา เทียนมี คณะมนุษยศาสตร์

493 006700 นางมาลี สิริวัฒนรัชต์ คณะมนุษยศาสตร์

494 007232 นางสังเวียน ยืนยง คณะมนุษยศาสตร์

495 007521 นางสาวราศี เพชรศุข คณะมนุษยศาสตร์

496 007805 นายผจญ ค าชูสังข์ คณะมนุษยศาสตร์

497 008108 นางสมสกุล คงวงศ์วาลย์ คณะมนุษยศาสตร์

498 008757 นายภาคม บ ารุงสุข คณะมนุษยศาสตร์

499 009948 นายบารมี อริยะเลิศเมตตา คณะมนุษยศาสตร์

500 010089 นางน้ าทิพย์ อนันต์ศุภมงคล คณะมนุษยศาสตร์

501 010730 นางสาวปัญจนิสภ์ ใจเผ่ือแผ่ คณะมนุษยศาสตร์

502 010750 นางสาวสุวรรณีย์ นิลสุวรรณ์ คณะมนุษยศาสตร์

503 010752 นายธรรมรัฐ เพ็ชรใส คณะมนุษยศาสตร์

504 010881 นางสาวจรินธร เฮงบ้านแพ้ว คณะมนุษยศาสตร์

505 011011 นางสาวอัจฉรา นภาโชติ คณะมนุษยศาสตร์

506 011219 นายฐานุศักด์ิ บัณฑิตสมิทธ์ คณะมนุษยศาสตร์

507 012062 นายวิระ ร่วมจิตร คณะมนุษยศาสตร์
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508 012505 นางรัชดาภร เหง้าพรหมมินทร์ คณะมนุษยศาสตร์

509 012692 นางสาวสมัย สุวรรณทอง คณะมนุษยศาสตร์

510 012697 นายธีรัตม์ แสงแก้ว คณะมนุษยศาสตร์

511 012776 นางสาวจุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์

512 013338 นางสาวสุมิดา อังศวานนท์ คณะมนุษยศาสตร์

513 013651 นางสาวจรินธร ไพศาลสิทธิกานต์ คณะมนุษยศาสตร์

514 013944 นางรัศมี วุฒิไกรเกรียง คณะมนุษยศาสตร์

515 014097 นายไพรบุญ มานะกิจ คณะมนุษยศาสตร์

516 015243 นางณิชยา วัฒนวรกิจกุล คณะมนุษยศาสตร์

517 015689 นางสาวกรพินธ์ ผรณาปิติ คณะมนุษยศาสตร์

518 016277 นางสาวอรณิดา มะโนน้อม คณะมนุษยศาสตร์

519 016621 นางสาววิลาสินี เพ็ชร์ภา คณะมนุษยศาสตร์

520 016703 นางสาวดุริยา เพชรกาฬ คณะมนุษยศาสตร์

521 017047 นายเบญจมินทร์ ใจนิล คณะมนุษยศาสตร์

522 017075 นางสาวสุพรรวสา รักษาราษฎร์ คณะมนุษยศาสตร์

523 017107 นายปัดทวี บุตรสุรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์

524 017203 นางสาวดีอนา คาซา คณะมนุษยศาสตร์

525 000088 นางวราภรณ์ บุญเกิด คณะวนศาสตร์

526 003365 นายเผด็จ ชุมพล คณะวนศาสตร์

527 004060 นายมนต์ศักด์ิ น้อยฤทธ์ิ คณะวนศาสตร์

528 005841 นายพยัตติพล ณรงคะชวนะ คณะวนศาสตร์

529 008031 นายไพศาล หอมช่ืน คณะวนศาสตร์

530 009172 นายพสุธา สุนทรห้าว คณะวนศาสตร์

531 009427 นายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ คณะวนศาสตร์

532 009738 นายรองลาภ สุขมาสรวง คณะวนศาสตร์

533 011374 นายเจษฎา วงค์พรหม คณะวนศาสตร์

534 011747 นางลัดดาวรรณ เหรียญตระกูล คณะวนศาสตร์

535 012308 นายวนัท พุ่มพวง คณะวนศาสตร์
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536 012619 นางบัวลี สุขประเสริฐ คณะวนศาสตร์

537 012779 นางสาวจินตลา กล่ินหวล คณะวนศาสตร์

538 013862 นายสมศักด์ิ ช่ังสุวรรณ คณะวนศาสตร์

539 013960 นางสาวอลิศรา หวังจิตต์ คณะวนศาสตร์

540 014779 นายวสันต์ จันทร์แดง คณะวนศาสตร์

541 014971 นางมณีมัญช์ุ เครือแก้ว คณะวนศาสตร์

542 015284 นางสาวธารรัตน์ แก้วกระจ่าง คณะวนศาสตร์

543 015932 นางสาวนฤมล แก้วจ าปา คณะวนศาสตร์

544 016529 นางสาวพิรัญญา พ่ึงพันธ์ คณะวนศาสตร์

545 001140 นางสุมาลย์ เมธาวิกูล คณะวิทยาศาสตร์

546 002124 นางอ าไพ แสงดาว คณะวิทยาศาสตร์

547 006148 นายชาติชาย สุริยะกุล คณะวิทยาศาสตร์

548 006895 นางสาวอ าไพวรรณ ทวีธัญลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์

549 007409 นายสุชาติ สุวรรณทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์

550 007839 นางนุสรา โกมุทมาศ คณะวิทยาศาสตร์

551 007928 นางสงวนศรี ป้ันรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์

552 008157 นางจันทร์ทิพย์ สุนทรสีมะ คณะวิทยาศาสตร์

553 008336 นางสาวกชพรรณ สุวรรณสาร คณะวิทยาศาสตร์

554 008565 นายสุริยา ณ หนองคาย คณะวิทยาศาสตร์

555 008827 นางสาวรัชดาทิพย์ ปูรณโชติ คณะวิทยาศาสตร์

556 008841 นายปัญญา คงสวัสด์ิ คณะวิทยาศาสตร์

557 009035 นางสาวอรพินท์ เจียรถาวร คณะวิทยาศาสตร์

558 009094 นางสาวอรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร์

559 009103 นายชัยยะ เหลืองวิริยะ คณะวิทยาศาสตร์

560 009616 นางนกน้อย ชิตชวนกิจ คณะวิทยาศาสตร์

561 009967 นางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข คณะวิทยาศาสตร์

562 010003 นายอภิสิทธ์ิ ทิพย์อักษร คณะวิทยาศาสตร์

563 010353 นายนภพล ภู่พนิตพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
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564 010587 นางสาวจันทร์ธา วงษ์อู่ทอง คณะวิทยาศาสตร์

565 011118 นางสาวเดือนรัตน์ ชลอุดมกุล คณะวิทยาศาสตร์

566 011176 นางพุทธชาติ ตรีภาส คณะวิทยาศาสตร์

567 011217 นายกฤษณ์ วันอินทร์ คณะวิทยาศาสตร์

568 011515 นางสาวชุรภา ธีรภัทรสกุล คณะวิทยาศาสตร์

569 012287 นางโชติกา หยกทองวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์

570 012383 นางสาวสมฤดี สักการเวช คณะวิทยาศาสตร์

571 012722 นายครศร ศรีกุลนาถ คณะวิทยาศาสตร์

572 012814 นางณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์

573 012984 นายธีระชาติ ล้ีประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์

574 013173 นางสาวกนกวรรณ จันดี คณะวิทยาศาสตร์

575 013221 นางนงเยาว์ หอมสวาท คณะวิทยาศาสตร์

576 013791 นายสุริยา ส่ือสุวรรณธนา คณะวิทยาศาสตร์

577 014222 นางสาวสมหญิง ขูขุนทด คณะวิทยาศาสตร์

578 014996 นางสาวศิริกาญจนา ทองมี คณะวิทยาศาสตร์

579 015015 นางสาววรวรรณี ปัญญา คณะวิทยาศาสตร์

580 015375 นางสาวคุณภัทร เกตุสุวรรณ์ คณะวิทยาศาสตร์

581 015532 นางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย คณะวิทยาศาสตร์

582 015592 นางสาววิไล ศิริวัชรไพบูลย์ คณะวิทยาศาสตร์

583 015699 นางสาวเสาวภา ชัยพิทักษ์ คณะวิทยาศาสตร์

584 016424 นางสาวจันทรี เขียนวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์

585 017343 นายคณิณ รุ่งวัฒนา คณะวิทยาศาสตร์

586 009167 ว่าท่ีร้อยตรีอ านวย ตันพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

587 009633 นายอุบล ทองปัญญา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

588 009829 นางสาวสิริพร ศศิมณฑลกุล คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

589 011123 นางสาวนันทวัน เทียนแก้ว คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

590 012649 นางสาวปริษา เซ่ียงฉิน คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

591 013972 นายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)



27

ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน

รำงวัล 500 บำท จ ำนวน 1,280 รำงวัล

592 014136 นางสาวชญาภา ศิบุญนันท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

593 014989 นางสาวฐิติรัตน์ หนูน้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

594 015234 นางสาวดลนภา การักษ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

595 015372 นายสิทธ์ิ ธีรสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

596 017217 นางจตุพร เพ่ิมทรัพย์ทวี คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (กพส.)

597 004362 นางณัฏฐกา หอมทรัพย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

598 007443 นายปริญญา บุญทัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

599 007678 นายปริญญา ผาโคตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

600 007910 นางสาวประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร์

601 008019 นางดารณี ยงยืน คณะวิศวกรรมศาสตร์

602 008141 นายอัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์

603 008203 นายธงชัย หฤทัยสดใส คณะวิศวกรรมศาสตร์

604 008318 นายกิตติศักด์ แก้วสามเรือน  คณะวิศวกรรมศาสตร์

605 008357 นายเพทาย ทีวะเวช คณะวิศวกรรมศาสตร์

606 008395 นายชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

607 008618 นายไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร์

608 008619 นายชัยพร ใจแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

609 008669 นางสาวสมหญิง ไทยนิมิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

610 008774 นายพรเทพ อนุสสรนิติสาร คณะวิศวกรรมศาสตร์

611 008891 นายสุรชัย ลิปิวัฒนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

612 009371 นายชวลิต กิตติชัยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

613 009647 นางสาวจุฑา พิชิตล าเค็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

614 009727 นางเพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

615 009792 นางจีมา ศรลัมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

616 009807 นายมานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์

617 009990 นายสมสุข เตชสมบูรณ์สุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

618 010164 นายอดิชัย พรพรหมินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

619 010651 นางสาวพิมลวรรณ กฤษณพันธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
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620 010699 นางสุกัญญา เอกม่วง คณะวิศวกรรมศาสตร์

621 010703 นายอภิชาติ พ่ึงอยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร์

622 010715 นางสาวแสนรัก สู้ทุกทิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์

623 010742 นางสาคร ศรีกาฬสินธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

624 010774 นายนันทชัย กานตานันทะ คณะวิศวกรรมศาสตร์

625 010879 นางสาวพัชร์นันธ์ รุ่งเรืองรองเดช คณะวิศวกรรมศาสตร์

626 010886 นางจิตฤทัย เมาไธสง คณะวิศวกรรมศาสตร์

627 010960 นางสาวกนกกาญจน์ ชมภูศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

628 011070 นางสาวทัตหทัย เศรษฐพิศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์

629 011589 นางสาวจันทร์เพ็ญ อุดมโชติพฤทธ์ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์

630 011616 นางสาวขนิษฐา จันทร์นวน คณะวิศวกรรมศาสตร์

631 011618 นายพิชิตชัย กล่ินจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

632 012219 นางสุนันทา ช้างทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์

633 012437 นางจินดา ทิวะพันธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

634 012579 นายอรรถพร วิเศษสินธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

635 012710 นายกฤษณศักด์ิ สายแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

636 012723 นางปวีนา ประไพนัยนา คณะวิศวกรรมศาสตร์

637 012736 นายสมศักด์ิ ภูมิผ่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์

638 012751 นางฉันทนา สว่างเถ่ือน คณะวิศวกรรมศาสตร์

639 012787 นางปาริชาต เชยพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

640 013130 นางสาวสุกัญญา เหว่าหวา คณะวิศวกรรมศาสตร์

641 013216 นางสาววรรณิภา เครือแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์

642 013439 นายภูมเรศ แสงราม คณะวิศวกรรมศาสตร์

643 013518 นายโกสุม ขุมเพ็ชร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

644 013642 นายพงศ์ศักด์ิ หนูพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

645 013769 นางสาวสุพรรณี ชัยณรินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

646 014821 นางสาวนวลจันทร์ ทับสมุทร คณะวิศวกรรมศาสตร์

647 015184 นายณัฐวุฒิ ขวัญแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์
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648 015595 นางสาวสกุลรัตน์ รามสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์

649 016217 นายศักด์ิดา เปรมเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์

650 016241 นางสาวพรรณี ยางโว คณะวิศวกรรมศาสตร์

651 016384 นางอรสา โตพิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

652 016573 นายสุทธิพงศ์ จันทร์ภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

653 016700 นางสาวปุญชรัสม์ิ เกษมสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

654 016857 นางสาวกุหลาบ จุไร คณะวิศวกรรมศาสตร์

655 016871 นายกษิดิศ พนมสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

656 017283 นางสาวนบชุลี พิพัธนัมพร คณะวิศวกรรมศาสตร์

657 017303 นายคเณศ คัจฉสุวรรณมณี คณะวิศวกรรมศาสตร์

658 006218 นายแชล ยืนนาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

659 006344 นางศรีเรือน มากมูล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

660 007241 นายรุ่งโรจน์ ระยับพันธ์ุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

661 008312 นายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

662 008480 นายกนกศักด์ิ เอ่ียมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

663 012028 นางสมบูรณ์ พรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

664 012229 นายบรรพต กุลสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

665 012283 นายกันต์ธกรณ์ เขาทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

666 012853 นายชูพันธ์ุ ชมภูจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

667 013044 นายกายรัฐ เจริญราษฎร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

668 014815 นายพนาฤทธ์ิ จันทร์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

669 015132 นางเนตรนภา วิชานงค์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

670 015534 นายอาทิตย์ พวงสมบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

671 015917 นางสาวสิรินาฏ น้อยพิทักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

672 016749 นายกมล อมรฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

673 017044 นายสุทิน พรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กพส.

674 006753 นางสาวฐิติยา แซ่ปัง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

675 006930 นางสาววิไล แจ้งบุญ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)
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676 008112 นายรามิล กาญจันดา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

677 008947 นางสาวกาญจนา โรจนพานิช คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

678 008993 นายพุทธพร ส่องศรี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

679 010557 นางสาวพิมพ์ชนก สตภูมินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

680 011201 นางพริมา พิริยางกูร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

681 011360 นายสุนันท์ ทิพย์ทิพากร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

682 012135 นายทรงศักด์ิ บุญสุวรรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

683 012227 นายบุญเดช เบิกฟ้า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

684 012765 นางสาวพัชรา จตุรโกมล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

685 012910 นายสมบูรณ์ แก้วมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

686 012922 นางสาววิชุดา ปู่น้อย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

687 013097 นายเอกชัย สุนทรศิลสังวร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

688 013560 นางสาววิลาวัลย์ เปล่ียนข า คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

689 013596 นางสาวสุภารัตน์ เข็มทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

690 013869 นางสาววีนาวรรณ สมผล คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

691 014908 นางสาวอินทิรา ขูดแก้ว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

692 015264 นายประเสริฐศักด์ิ อู่อรุณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

693 015494 นางแสงแข สุวรรณสุนทร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

694 015546 นางสาวนุจนาถ นรินทร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

695 015640 นายสันทัด พิทักษ์วงศาภรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

696 016016 นางสาวพิมพ์ธรรม เอ้ือเฟ้ือ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

697 016029 นางสาวภัทราวรรณ ค าบุญเรือง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

698 016030 นางสาวบงกช วิชาชูเชิด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

699 016040 นางสาวพิมพ์สุดา นูมหันต์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

700 016043 นายพศวีร์ ห้วยหงษ์ทอง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

701 016174 นางสาวบุษรา พัฒนศิริ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

702 016296 นายณัฐกิจ เพ่ิมสุข คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

703 016300 นางสาวรังสิยา ทองผุด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)
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704 016667 นางสาวสุวิมล จันโททัย คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

705 016808 นายโสภณ สระทองมา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (กพส.)

706 003282 นายบุญ ทิพสงคราม คณะศึกษาศาสตร์

707 005501 นางสมทรง ก าลังหาญ คณะศึกษาศาสตร์

708 007284 นางสาวสุนิสา ณ ถลาง คณะศึกษาศาสตร์

709 007286 นางประภาพร วงศ์ศิริ คณะศึกษาศาสตร์

710 007445 นางสาววรุฬลักษณ์ เลียงมา คณะศึกษาศาสตร์

711 008382 นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์

712 008600 นางสาวมณฑา หิรัญบัฏ คณะศึกษาศาสตร์

713 008901 นางวีณา วงศ์ศรีเผือก คณะศึกษาศาสตร์

714 009224 นางสาวจิตตินันท์ บุญสถิรกุล คณะศึกษาศาสตร์

715 009336 นางสุมิตรา จิตศรัทธา คณะศึกษาศาสตร์

716 009354 นางสาวสิวลี ล้ีศิริวัฒนกุล คณะศึกษาศาสตร์

717 009489 นางสาวสุวิกรม มาประณีต คณะศึกษาศาสตร์

718 009524 นางสาวจรรยา สมิงวรรณ คณะศึกษาศาสตร์

719 009549 นางสาวชลาธิป สมาหิโต คณะศึกษาศาสตร์

720 009587 นางสาวสุรังสี ไม้กลัด คณะศึกษาศาสตร์

721 009614 นางสาวต้องตา สมใจเพ็ง คณะศึกษาศาสตร์

722 009615 นางสาววันดี เกษมสุขพิพัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์

723 009686 นางผกามาศ นันทจีวรวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์

724 010254 นายคมกริช แม่นย า คณะศึกษาศาสตร์

725 010574 นางสาวภิญญาพัชญ์ ทวีสุข คณะศึกษาศาสตร์

726 010585 นางสาววลีรัตน์ ปานเพียร คณะศึกษาศาสตร์

727 010632 นางศันสนีย์ เกตุโสภณกูล คณะศึกษาศาสตร์

728 010641 นางสาววารินทร์ดา ฉายดล คณะศึกษาศาสตร์

729 010647 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ หล าสวัสด์ิ คณะศึกษาศาสตร์

730 010673 นางสาวดวงนภา จ่ันค า คณะศึกษาศาสตร์

731 010785 นายภู ศิริเพชร คณะศึกษาศาสตร์
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732 010907 นางสาวณฐมน บุญเรือน คณะศึกษาศาสตร์

733 010921 นางสาวกษิณา ฤทธ์ิตรีคูณ คณะศึกษาศาสตร์

734 010925 นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีกล่ า คณะศึกษาศาสตร์

735 011029 นางสุกัญญา ออมสิน คณะศึกษาศาสตร์

736 011342 นางสาวจิราภรณ์ ป้องกันทรัพย์ คณะศึกษาศาสตร์

737 011458 นางอังคณา ขันตรีจิตรานนท์ คณะศึกษาศาสตร์

738 011459 นายประสิทธ์ิ รอดพันธ์ุ คณะศึกษาศาสตร์

739 011476 นางสุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์ คณะศึกษาศาสตร์

740 012087 นางสาววราภรณ์ บุญประสิทธ์ิ คณะศึกษาศาสตร์

741 012230 นางสาวเสาวลักษณ์ กลางแก้ว คณะศึกษาศาสตร์

742 012325 นายอภินันท์ สืบพิมพาวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์

743 012487 นางสาวมธุลีห์ เบ็ญจา คณะศึกษาศาสตร์

744 012645 นายจันทร เปล่ียนสันเทียะ คณะศึกษาศาสตร์

745 012663 นางสาวน้ าทิพย์ พลอยศรี คณะศึกษาศาสตร์

746 012684 นางสมคิด พ่วงพัชรกุล คณะศึกษาศาสตร์

747 012850 นางมนัสนันท์ หัตถศักด์ิ คณะศึกษาศาสตร์

748 012859 นายน่านบดินทร์ ช่างอาวุธ คณะศึกษาศาสตร์

749 012957 นายวัสกา ดวงอ่อนนาม คณะศึกษาศาสตร์

750 013045 นายมฤษฎ์ แก้วจินดา คณะศึกษาศาสตร์

751 013162 นางสุวิดา เอ่ียมประไพ คณะศึกษาศาสตร์

752 013237 นายสุเมธ เพ็ชรพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์

753 013346 ว่าท่ี รต.คณาพจน์ ใจร่ืน คณะศึกษาศาสตร์

754 013604 นางอัจฉราภรณ์ วรานนท์จิราโชติ คณะศึกษาศาสตร์

755 013853 นางสาวบรรยัด นพพลกรัง คณะศึกษาศาสตร์

756 014170 นางสาวจิราพร แก้วท้ิง คณะศึกษาศาสตร์

757 014212 นางสาวปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง คณะศึกษาศาสตร์

758 014269 นางสาวปิยะฉัตร เลิศคชสีห์ คณะศึกษาศาสตร์

759 014308 นางรัชนี ยุทธศิลป์เสวี คณะศึกษาศาสตร์
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760 014321 นางสาวสัณห์สินี ป่ีเงิน คณะศึกษาศาสตร์

761 014708 นางฐิติพร วงศ์สุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์

762 014787 นางสาววิมลทิพย์ สุขสองห้อง คณะศึกษาศาสตร์

763 014937 นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์

764 014964 นายกันตพล วงษ์ภักดี คณะศึกษาศาสตร์

765 015060 นางสาวสุพิตา ไข่แก้ว คณะศึกษาศาสตร์

766 015103 นางสาวอรอุมา เพชรนุ้ย คณะศึกษาศาสตร์

767 015379 นางสาวคณิตตา ปันติ คณะศึกษาศาสตร์

768 015739 นายวรพงษ์ โชคพานิชย์ คณะศึกษาศาสตร์

769 015826 นางสาวธันยพร อินทรอุทก คณะศึกษาศาสตร์

770 016052 นายบุญฤทธ์ิ จรกิจ คณะศึกษาศาสตร์

771 016124 นางสยาม วงศ์รัตนกุล คณะศึกษาศาสตร์

772 016273 นายสุภัทรชัย สุนทรวิภาต คณะศึกษาศาสตร์

773 016324 นายภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร คณะศึกษาศาสตร์

774 016348 นางสาวภาวิณี นวลเจริญ คณะศึกษาศาสตร์

775 016388 นายสุทธิพงษ์ โล้เจริญรัตน์ คณะศึกษาศาสตร์

776 016396 นายนิพนธ์ ธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร์

777 016499 นายชูศักด์ิ เอ้ืองโชคชัย คณะศึกษาศาสตร์

778 016552 นายอุดม แถมศิริ คณะศึกษาศาสตร์

779 016875 นางสาวอภิญญา บุญปลูก คณะศึกษาศาสตร์

780 016881 นางสาวธนภร นิลพยัคฆ์ คณะศึกษาศาสตร์

781 016984 ว่าท่ี ร.ต.ณัฐวุฒิ คิดควร คณะศึกษาศาสตร์

782 017006 นางสาวสุพัตรา สุนทรา คณะศึกษาศาสตร์

783 017071 นางสาวไปรยา ชินฉัตร์ คณะศึกษาศาสตร์

784 017108 นางสาวอมรรัตน์ อารีย์ คณะศึกษาศาสตร์

785 017111 นางวรรณวิศา สืบนุสรณ์ คล้ายจ าแลง คณะศึกษาศาสตร์

786 017148 นายอภิชัย อินดีค า คณะศึกษาศาสตร์

787 017226 นางสิรินาถ สังข์วงค์ษา คณะศึกษาศาสตร์
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788 017270 นายชัชวาลย์ เลียบบัวป่า คณะศึกษาศาสตร์

789 017289 นางสาวสุพีรณัฐ บุญเกิน คณะศึกษาศาสตร์

790 007983 นางสาววัฒนา มณีวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

791 007984 นายวินัย พูลศรี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

792 008425 นางชุติมา รัศมี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

793 010684 นายธารินทร์ ก้านเหลือง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

794 010935 นางสาวอิสรีย์ ทรัพย์นุ้ย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

795 011091 นายสุพรรณ บุดดี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

796 011748 นางสาวอุดมพร บุญชู คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

797 014420 นายธนรัตน์ แต้วัฒนา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

798 014460 นายเดโช แสนหลาบค า คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

799 015854 นายเสกสรรค์ วิลัยลักษณ์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

800 015889 นางสาวชลทิชา ป้ันศรีนวล คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

801 015988 นางสาวกนกพร กัณญานิวัฒน์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

802 016496 นายจิตรกร เล้ียงอ านวย คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

803 017145 นางสาวสุกัญญา สังข์เจริญ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

804 017189 นายปริญญา มรกฎจินดา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (กพส.)

805 000282 นายพึงใจ พ่ึงพานิช คณะเศรษฐศาสตร์

806 001387 นายบุญเสริม บุญเจริญผล คณะเศรษฐศาสตร์

807 002881 นายทองหล่อ เอ่ียมส าอางค์ คณะเศรษฐศาสตร์

808 007974 นายอภิชาต ดะลุณเพธย์ คณะเศรษฐศาสตร์

809 008577 นางสาวกชกร ธรรมโอรส คณะเศรษฐศาสตร์

810 010045 นางสาววลีรัตน์ สุพรรณชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

811 011155 นางสาวอุทัยวรรณ มูลพันธ์ุ คณะเศรษฐศาสตร์

812 011433 นางสาวแพรวพรรณ สุทธิบุตร คณะเศรษฐศาสตร์

813 011450 นางสาวสุวรีย์ เจ๊กแช่ม คณะเศรษฐศาสตร์

814 011454 นางสาวสมพิศ ทิมเทศ คณะเศรษฐศาสตร์

815 011615 นางสาวอรวรรณ ฟองแก้ว คณะเศรษฐศาสตร์



35

ล ำดับ เลขสมำชิก ช่ือ-สกุล หน่วยงำน

รำงวัล 500 บำท จ ำนวน 1,280 รำงวัล

816 012829 นางสาวพรติมา เสพศิริสุข คณะเศรษฐศาสตร์

817 012952 นางสาวณัฏฐิยา วิเทศประเสริฐกุล คณะเศรษฐศาสตร์

818 014467 นางสาวธิดารัตน์ คุ้มกิจ คณะเศรษฐศาสตร์

819 015210 นางสาวญาณี จรูญรัตนสกุล คณะเศรษฐศาสตร์

820 015358 นายบัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร์

821 015423 นางอลิสรา วรรณพัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์

822 015529 นางสาวปาณนาถ วงษ์โทน คณะเศรษฐศาสตร์

823 015868 นางสาววราภรณ์ เรืองเพ็ชร์ คณะเศรษฐศาสตร์

824 015943 นางสาวนิสรา รุ่งเรือง คณะเศรษฐศาสตร์

825 015996 นางสาวนิตยา อุบลแย้ม คณะเศรษฐศาสตร์

826 016116 นางสาวสุกัญญา ใบกาวิน คณะเศรษฐศาสตร์

827 016446 นายอรรถพล สืบพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์

828 016598 นางสาวนันทพร คุ้มประยูร คณะเศรษฐศาสตร์

829 017068 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์ อยู่ถนอม คณะเศรษฐศาสตร์

830 010498 นายศรันย์ สมันตรัฐ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

831 010624 นายเพทาย ค าสวัสด์ิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

832 011427 นางพจนา สมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

833 012518 นางสาวสายทิวา รามสุต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

834 014497 นางสาวมโนรมย์ ตุ้นสกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

835 017074 นางคัทลียา จิรประเสริฐกุล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

836 003321 นางปรานี ประสมสิทธ์ิ คณะสังคมศาสตร์

837 008648 นายขษณะ คงยืน คณะสังคมศาสตร์

838 010111 นางกนิษฐา ชิตช่าง คณะสังคมศาสตร์

839 010217 นางสาวพันธ์ทิพย์ จงโกรย คณะสังคมศาสตร์

840 010234 นายธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน คณะสังคมศาสตร์

841 010798 นางสาวชนมณี ทะนันแปง คณะสังคมศาสตร์

842 010811 นางสาวภัทรกร ศรีวะรมย์ คณะสังคมศาสตร์

843 011742 นางสาวไพลิน กิตติเสรีชัย คณะสังคมศาสตร์
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844 012733 นางสาวสรียา กาฬสินธ์ุ คณะสังคมศาสตร์

845 013147 นายภควุฒิ ทวียศ คณะสังคมศาสตร์

846 013489 นางสาวภิรดา ชัยรัตน์ คณะสังคมศาสตร์

847 013980 นายศรีรัฐ โกวงศ์ คณะสังคมศาสตร์

848 016113 นายเอกชัย กันอินทร์ คณะสังคมศาสตร์

849 016339 นางสาวพัชชา เกิดสุข คณะสังคมศาสตร์

850 016810 นายอนุทิน นุขุนทด คณะสังคมศาสตร์

851 016989 นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์ คณะสังคมศาสตร์

852 017205 นายสอนกิจจา บุญโปร่ง คณะสังคมศาสตร์

853 003142 นางจ านัน อรุณกิจสกุล คณะสัตวแพทยศาสตร์

854 005926 นายเสกศึก ชดช้อย คณะสัตวแพทยศาสตร์

855 006936 นางจุรีพร จ่ันเพ้ิง คณะสัตวแพทยศาสตร์

856 007040 นางพิกุล ตุลาทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์

857 007402 นายธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์

858 007976 นางปารียา อุดมกุศลศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์

859 007977 นางสาวกาญจนา อ่ิมศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

860 008207 นายภานุมาศ วิภาตะภูติ คณะสัตวแพทยศาสตร์

861 008419 นางสาวปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

862 008919 นางพิมพ์ใจ เต็มวิจิตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

863 009097 นายเสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์

864 009545 นายวิน สุรเชษฐพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

865 011189 นางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์

866 011316 นางสาวอุบลวรรณ มัชฌิมาดิลก คณะสัตวแพทยศาสตร์

867 011451 นางจันทิมา พฤกษากร คณะสัตวแพทยศาสตร์

868 011736 นางสาวสิริกุล สุนทรารักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

869 013458 นางสาวทักษอร ดวงอุไร คณะสัตวแพทยศาสตร์

870 013513 นางสาวพัชร์วสา พ่ึงตน คณะสัตวแพทยศาสตร์

871 013836 นายจนัธ นิยมสุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร์
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872 013888 นายภัคธร ล่ิวเฉลิมวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

873 013896 นางสาวนาถปรียา เพ่ิมเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

874 013897 นางสาวทักษอร จ านาญศิลป์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

875 014428 นายเดชา จงขจรศักด์ิ คณะสัตวแพทยศาสตร์

876 014796 นางสาวนภณัฐ ภูดิธนนันท์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

877 014808 นางสาววิจิตรา ชูทรัพย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

878 014837 นางสาววิภาพร ข าเนตร คณะสัตวแพทยศาสตร์

879 014841 นางสาวภัศรา บุนนาค คณะสัตวแพทยศาสตร์

880 014855 นางสาวพัชรี ยศนอน คณะสัตวแพทยศาสตร์

881 014954 นางสาวณัฐรุรี ค าชมภู คณะสัตวแพทยศาสตร์

882 015006 นายวิจิตร สุทธิประภา คณะสัตวแพทยศาสตร์

883 015331 นายพลวัต จริยรังษีรัตนา คณะสัตวแพทยศาสตร์

884 015418 นางสาวภาวิณี เวลุตัง คณะสัตวแพทยศาสตร์

885 015690 นายภาสกร บินชัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

886 015820 นางสาวอารีวรรณ ป้ันเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์

887 015821 นายสมิต ศรีส าราญ คณะสัตวแพทยศาสตร์

888 015825 นางสาวเกษริน ข าย่ิงเกิด คณะสัตวแพทยศาสตร์

889 015924 นางสาวอารยา ภักดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

890 016082 นางสาวกนกวรรณ เกิดวุฒิ คณะสัตวแพทยศาสตร์

891 016151 นายธนาวัฒน์ เกตุจตุรัส คณะสัตวแพทยศาสตร์

892 016338 นางสุรัตดา สงมา คณะสัตวแพทยศาสตร์

893 016364 นางสาวกฤตจิต พันธ์ุนิธิ คณะสัตวแพทยศาสตร์

894 016464 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจันทนา วิวัฒน์โชติพร คณะสัตวแพทยศาสตร์

895 016561 นายศิวัฒ ฉายสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร์

896 016572 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจรัสพิมพ์ ทรงประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์

897 016698 นางสาวสุภาพร เหลาสา คณะสัตวแพทยศาสตร์

898 016747 นางสาวนิชานันท์ เกโส คณะสัตวแพทยศาสตร์

899 016822 นางสาวพินิดา ปินะถา คณะสัตวแพทยศาสตร์
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900 016838 นางสาวสุพิธาน์ สุนพงศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์

901 016925 นางสาวณัฐสุดา กล่ินแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์

902 016996 นางสาวภัทรวดี พาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์

903 017349 นางสาวสมิตานัน พานทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์

904 006996 นายวีระพจน์ อร่ามรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

905 007487 นางสาวอารี ทองค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

906 007603 นางสุมณรัตน์ เทพสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

907 007670 นายอดิศร ยะวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

908 007689 นายกรไชย กรแก้วรัตน์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

909 009006 นางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

910 009618 นายณัฎฐ์ธน ฐิติชญาพงษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

911 012927 นางสาวสุนทรี กลมเกล้ียง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

912 012928 นางสาวพัชริน ขุนรุ่งเรือง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

913 013421 นางสาวสุนทรี เพ็ชรดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

914 013820 นางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

915 014164 นางสาวจิราพร รักดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

916 014662 นางสาวหน่ึงฤทัย อร่ามวัชรวงศ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

917 014780 นางสาวปรีดาภรณ์ สระทองกู คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

918 014907 นายภัทราวุธ แสงนวล คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

919 015302 นางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

920 015401 นางสาวกฤษณา เฉลิมมงคลวาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

921 015718 นางสาวกนกวรรณ สุวรรณประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

922 015946 นายชาลี ลีชีวะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

923 016002 นางสาวราตรี แป้นพยัคฆ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

924 016094 นางสาววาสนา จิตรประสง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

925 016771 นายอภิสิทธ์ิ ตุลาประกรณ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

926 016826 นางสาวจุฬาลักษณ์ เครือฟู คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

927 017063 นางสาววิชุดาพร โกสาทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.
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928 017065 นางสาวอณิษฐา ชุ่มค า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.

929 008688 นายตุลวิทย์ สถาปนจารุ คณะส่ิงแวดล้อม

930 009930 นางสาวทัศนีย์ บุญประคอง คณะส่ิงแวดล้อม

931 011484 นายสุรัตน์ บัวเลิศ คณะส่ิงแวดล้อม

932 012111 นายพิทักษ์ พุ่มไสว คณะส่ิงแวดล้อม

933 015797 นายวัชรพงษ์ วาระรัมย์ คณะส่ิงแวดล้อม

934 006880 นายบุญนาค ยางนอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร

935 008741 นางสาวนันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร

936 008764 นางศศิธร ตรงจิตภักดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

937 009436 นางสาววราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

938 010305 นางสาวอุทัย กล่ินเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

939 011099 นางสาววัชรี อรุณกิจสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

940 011109 นางสาวณัฐฐิรา เงาศรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

941 011188 นางธารทิพย์ สาระเกตุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

942 011213 นางจิตติมา บุญอินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

943 012604 นายธเนศ ธารีรัชต์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

944 012620 นางวาราดา จินดาอินทร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

945 012808 นางสาวสริศุขต์ สิทธิเขตรกรณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

946 013428 นางกนิฐพร วังใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

947 013850 นางจินตนา วงษ์พิทักษ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

948 013989 นางมาลัย พรประทาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

949 015049 นางสาววศะพร จันทร์พุฒ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

950 015671 นางเกศินี ทองงามดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร

951 015701 นางสาวอภิชญา ลีลาวณิชกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

952 016143 นางสาวปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

953 016575 นายธณัชพันธ์ ทิมเมือง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

954 016994 นางสาวแก้วกมล เกตุแก้ว คณะอุตสาหกรรมเกษตร

955 010255 นายพิทักษ์ จงวัฒนกูล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี
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956 013345 นางสาวศศิธร ยติรัตนกัญญา โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

957 015799 นางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

958 016818 นายสมชาย ป่ินเกตุ โครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

959 004552 นางสาวนฤวรรณ สินเกิดสุข บัณฑิตวิทยาลัย

960 010436 นางสาวกนกกร จีรวรางกูร บัณฑิตวิทยาลัย

961 015746 นางสาวนิธิมา นรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย

962 016975 ว่าท่ี ร.ต.หญิงจินตนา แก้วเกล้ียง บัณฑิตวิทยาลัย

963 000916 นางเจนศิลป์ หงษ์โต บ าเหน็จรายเดือน

964 001206 นางณัฐกร พูลทรัพย์ บ าเหน็จรายเดือน

965 001306 นางประทุมวัน บุญชุ่ม บ าเหน็จรายเดือน

966 001590 นายประชา สุวรรณปักษ์ บ าเหน็จรายเดือน

967 001744 นายสมาน ธูปวิเชียร บ าเหน็จรายเดือน

968 001999 นางสาวกัลยา กล่ันสอน บ าเหน็จรายเดือน

969 002639 นางมนัส วงษ์แก้ว บ าเหน็จรายเดือน

970 002792 นายสมศักด์ิ เอมเอ่ียม บ าเหน็จรายเดือน

971 003005 นายเนตร จรจอหอ บ าเหน็จรายเดือน

972 003056 นางละมูล บุญธรรม บ าเหน็จรายเดือน

973 003159 นายณรงค์ กุลอ าภา บ าเหน็จรายเดือน

974 003188 นางสงวน พุ่มสาหร่าย บ าเหน็จรายเดือน

975 003205 นางวิเชียร หวังแก้ว บ าเหน็จรายเดือน

976 003223 นายนิรันต์ ญาวิชัย บ าเหน็จรายเดือน

977 003278 นายศักดา พ่ึงทวี บ าเหน็จรายเดือน

978 003352 นายสุนทร กาบตุ้ม บ าเหน็จรายเดือน

979 003354 นายประสวน สระเพ่ิมพูล บ าเหน็จรายเดือน

980 003393 นายกิติพจน์ มนูญพงศ์พันธ์ุ บ าเหน็จรายเดือน

981 003399 นางสมศรี แสงสุขใส บ าเหน็จรายเดือน

982 003736 นายสละ เจดีนันท์ บ าเหน็จรายเดือน

983 003745 นางภัทรี ใสคล้าย บ าเหน็จรายเดือน
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984 003761 นางลัดดาวัลย์ ปล้องงูเหลือม บ าเหน็จรายเดือน

985 003832 นางอัมพร ข าประดิษฐ์ บ าเหน็จรายเดือน

986 003906 นางสุนีย์ บุญเกิดรอด บ าเหน็จรายเดือน

987 003925 นายเอนก จันทร์โส บ าเหน็จรายเดือน

988 004162 นายสุรพล กมุทวณิช บ าเหน็จรายเดือน

989 004179 นายบุญให้ เสนาะกัน บ าเหน็จรายเดือน

990 004205 นายจันทรา หาชัย บ าเหน็จรายเดือน

991 004245 นายสังเวียน ค ากองแก้ว บ าเหน็จรายเดือน

992 004265 นางแสวง อ้ึงเจริญ บ าเหน็จรายเดือน

993 004269 นางสุวนิตย์ เกิดแก้ว บ าเหน็จรายเดือน

994 004332 นางสาวสุรินทร์ พูสุวรรณ บ าเหน็จรายเดือน

995 004333 นางธนาพร ขยันงาน บ าเหน็จรายเดือน

996 004351 นายยงยุทธ มาตรทอง บ าเหน็จรายเดือน

997 004382 นางบุญตา เหมือนสนธ์ิ บ าเหน็จรายเดือน

998 004450 นายวิเชียร อ้ีพุก บ าเหน็จรายเดือน

999 004477 นางสาวจันทร วงค์แก้ว บ าเหน็จรายเดือน

1000 004519 นายเสกสรรค์ คมสัน บ าเหน็จรายเดือน

1001 005467 นายเพ่ิมลาภ พูลเพ่ิมพันธ์ บ าเหน็จรายเดือน

1002 005550 นางวาสนา น้อยสถิตย์ บ าเหน็จรายเดือน

1003 005568 นายวิน ภู่ระหงษ์ บ าเหน็จรายเดือน

1004 005588 นางส้มแป้น ปัญจาสุธารส บ าเหน็จรายเดือน

1005 005591 นางพนอ ภาคสมบัติ บ าเหน็จรายเดือน

1006 005617 นายล าเทียน ทองลาว บ าเหน็จรายเดือน

1007 005625 นางขจร ศรีป้ัน บ าเหน็จรายเดือน

1008 005645 นายสุทิน พราทิตย์ บ าเหน็จรายเดือน

1009 005650 นายโภคัย เพ็งสมยา บ าเหน็จรายเดือน

1010 005704 นายเสริม รัตนคเชนทร์ บ าเหน็จรายเดือน

1011 005786 นายอ านวย ทองจันทร์ บ าเหน็จรายเดือน
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1012 005889 นายสุข จินดาวงศ์ บ าเหน็จรายเดือน

1013 006011 นายชาญชัย สุจิตชวาลากุล บ าเหน็จรายเดือน

1014 006269 นางโกสน เง้ศิริ บ าเหน็จรายเดือน

1015 006284 นางสมร พ่ึงนุสนธ์ บ าเหน็จรายเดือน

1016 006286 นางสุกัญญา ต้ังสิทธ์ิเสรีวงศ์ บ าเหน็จรายเดือน

1017 006400 นายนิยม ประวัติดี บ าเหน็จรายเดือน

1018 006417 นายศวัช ขัดโพธ์ิ บ าเหน็จรายเดือน

1019 006440 นายเฉลา ธรรมบุตตรา บ าเหน็จรายเดือน

1020 006497 นายสมพงษ์ ปานสอน บ าเหน็จรายเดือน

1021 006852 นายประวิก ศรีสังวาลย์ บ าเหน็จรายเดือน

1022 006865 นายสัมพันธ์ โสนุช บ าเหน็จรายเดือน

1023 006954 นางมะลิ แตงไทย บ าเหน็จรายเดือน

1024 006965 นายสุนันเทพ พ่ึงอุทัย บ าเหน็จรายเดือน

1025 006966 นายวิญญา โพธ์ินาง บ าเหน็จรายเดือน

1026 007151 นางอนันต์ ชูบุญ บ าเหน็จรายเดือน

1027 007243 นางชุดา หวังจันทร์ บ าเหน็จรายเดือน

1028 007310 นางพรรณปพร วิชญะเดชา บ าเหน็จรายเดือน

1029 007352 นายมานพ สุขีวงศ์ บ าเหน็จรายเดือน

1030 007508 นายโสด ทองโยก บ าเหน็จรายเดือน

1031 007647 นางกิตตินาท ผลไพบูลย์ บ าเหน็จรายเดือน

1032 007939 นางสาวซ่อนกล่ิน สาตจีนพงษ์ บ าเหน็จรายเดือน

1033 009155 นายประมง เบกไธสง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1034 009248 นายพีระ ล่ิวลม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1035 009350 นางสาวพรพิมล อรุณสุรัตน์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1036 009599 นางสาวกรรณิการ์ วงษ์พานิชย์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1037 009893 นางสาวนิตยา เมืองนาค วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1038 009924 นางวนันยา มหาวงศ์วรรณ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1039 009935 นายสิทธิชัย ฮะทะโชติ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1040 009960 นางลักษณาวดี ทรายขาว วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1041 010066 นางสาวรฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1042 010227 นายกมล ฟองอ่อน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1043 010291 นายถนอมศักด์ิ วงศ์มีแก้ว วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1044 010328 นางสาวศุภาวรรณ ประพันธ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1045 010343 นางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1046 010421 นายอนุสรณ์ กันท า วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1047 010563 นายสุรเนตร พิลาภ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1048 010968 นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1049 011185 นางเพชรประกาย กุลตังวัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1050 011405 นางสาวสิริวิมล วรรณทิพย์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1051 011440 นายยุทธกร พรหมสาขา ณ สกลนคร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1052 011534 นางสาวภทรภร ศรีสร้อย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1053 011610 นายมาโนชญ์ คนกล้า วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1054 011614 นายสุระสิทธ์ิ ชาคุณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1055 012356 นายค าจร ไชยพ่อ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1056 012359 นางวราภรณ์ กระต่ายทอง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1057 012380 นายสมบัติ โคตรอาษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1058 012414 นายสุวัฒนา พิมพ์โยธา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1059 012493 นายภิน วันดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1060 013350 นางสาวทัศนีย์ จันภูถ่ิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1061 013438 นางสาวรัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1062 013524 นางรัญยา ไชมะโย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1063 013573 นางบุญวาสนา ฉิมศรี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1064 013941 นางสาวอภิรดี วังคะฮาต วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1065 014145 นายนิคม ทุนิจ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1066 014256 นายสัสดี วันดี วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1067 014284 นางสาววชิราภรณ์ ทะคะทิน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1068 014285 นายอัจฉริยะ ศรีพิมาย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1069 014469 นายธนากรณ์ เขียวสด วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1070 014506 นางสาวเกตุนภัส ศรีไพโรจน์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1071 014751 นายอดิศักด์ิ ค ามุงคุณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1072 014922 นายมนตรี กองโพธิชัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1073 014941 นายรังสรรค์ ไชยเชษฐ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1074 014965 นางสาวเบญจวรรณ ศุภภัทรพร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1075 015100 นางสาวเสริมศิริ วศิษฏ์นิฏิวัฒน์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1076 015300 นางสาววรวรรญษ์ ประก่ิง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1077 015323 นางสาวอารยา แสงพรหม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1078 015393 นางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1079 015447 นางสาววิภาดา ผลเจริญ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1080 015521 นางสาวประภาพรรณ์ แสงดาว วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1081 015542 นายกองเมือง นิตย์สุภาพ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1082 015587 นายเสง่ียม มาตา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1083 015656 นางสาวณัฐิกา ธนูทอง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1084 015663 นางสาวศรีวิภา ช่วงไชยยะ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1085 015725 นางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1086 015768 นายสมโภช วงศ์กาฬสินธ์ุ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1087 015992 นางสาวนิรมล วงษ์ประชุม วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1088 016036 นางสาวกุลวดี แก้วก่า วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1089 016503 นายเทียนชัย ปานโพธ์ิจาน วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1090 016504 นางสาวอาทิติยา วงศ์อาษา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1091 016553 นายพรชัย พิมโยธา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1092 016656 นายพิชัย ดวงคุณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1093 016668 นางสาวสุนทรี โอรัตนสถาพร วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1094 016735 นางสาวรุ่งนภา บุญภวา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1095 016737 นางสาวนาตยา พลเศษ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
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1096 016748 นางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1097 017137 นายบัวทอง อุบัวบล วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

1098 003995 นางประนม พิกุล วิทยาเขตศรีราชา

1099 006472 นายสุเทพ ชาวบ้านใหม่ วิทยาเขตศรีราชา

1100 006959 นางพรทิพย์ สว่างวงษ์ วิทยาเขตศรีราชา

1101 007453 นายอุกฤษฏ์ มนูจันทรัถ วิทยาเขตศรีราชา

1102 008970 นางจิตต์โสภิณ มีระเกตุ วิทยาเขตศรีราชา

1103 009260 นางสาวบุญจิรา ป่ันทอง วิทยาเขตศรีราชา

1104 009283 นางภัทรวดี   สุ่มทอง นาคมี วิทยาเขตศรีราชา

1105 009310 นางสาวพรพรหม พรหมเพศ วิทยาเขตศรีราชา

1106 009314 นายกิตติศักด์ิ อ่ิมสุด วิทยาเขตศรีราชา

1107 009491 นางสาวขวัญจิต โลหากาศ วิทยาเขตศรีราชา

1108 009797 นางจรรยา เจตน์เจริญ วิทยาเขตศรีราชา

1109 009997 นางฐิติรัตน์ ชูไกรพินิจ วิทยาเขตศรีราชา

1110 010142 นางสาวสุชาดา ชมจันทร์ วิทยาเขตศรีราชา

1111 010374 นางจิรดาวัลย์ จรุงธรรมโชติ วิทยาเขตศรีราชา

1112 011007 นางเนตรนภา รักความสุข วิทยาเขตศรีราชา

1113 011093 นางสาวสิริพร บ่อพิมาย วิทยาเขตศรีราชา

1114 011223 นายชรินทรวัชร ฤกษ์อภิบาลวงศ์ วิทยาเขตศรีราชา

1115 014404 นายยงยุทธ์ิ ม่ันจิต วิทยาเขตศรีราชา

1116 015484 นางสาวมนัสรา เรียนสุเมธธราดล วิทยาเขตศรีราชา

1117 015873 นายณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบัติ วิทยาเขตศรีราชา

1118 009309 นางสาวกมลรัตน์ บัณฑิตทัศนานนท์ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1119 009326 นางสาวพัชรินทร์ รอดชูแสง วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1120 009358 นางจารุวรรณ สุระเสียง วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1121 009992 นางบุญทรง โลหากาศ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1122 011226 นางประไพ ไตรรัตน์พิศาล วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1123 011455 นางสายทอง มีอ่ิม วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)
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1124 012201 นายอนุสรณ์ สุธรรมมา วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1125 012548 นางสาวจุฑาทิพย์ อรัญคีรี วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1126 013264 นางสาวพัทธนันท์ โพธ์ิเขียว วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1127 015258 นางสาวจุฑารัตน์ หนูสุวรรณ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1128 015329 นางสาวชลธิชา แก้วมณี วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1129 015809 นางสาวเกศริน จันทรสุนทร วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1130 015828 นายสายันต์ เกตุแห่ง วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1131 015832 นายภาณุพงศ์ ค าร่ืน วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1132 016694 นางรัตติยาภรณ์ ต้นสุวรรณ์ วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1133 017325 นางสาววิมลลักษณ์ โยธา วิทยาเขตศรีราชา (พ.เงินรายได้)

1134 011502 นางสาวหทัยชนก อินถา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

1135 009441 นางศิริพร บุตรพรหม ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1136 009445 นางศตพร อนุรัตนพงศ์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1137 009483 นายชาญ รัสมี ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1138 009708 นางจันทนา กล่ินกล่ัน ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1139 011148 นางสาวลัดดาวรรณ อ่ิมสุดใจ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1140 017016 นายวุฒิภัทร ไม้งาม ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1141 017190 นางสาวปณิธี คงจิตต์ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก.

1142 008513 นางสาวณัฎฐา อัศวไมตรี ศูนย์หนังสือ มก.

1143 009149 นายจรุงศักด์ิ หนุนภักดี ศูนย์หนังสือ มก.

1144 006773 นางอารมณ์ ศรีสุชาติ สถานีวิทยุ มก.

1145 008967 นางสาวรัชนก แสงเพ็ญจันทร์  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1146 014901 นางสาวอันธิกา บุญแดง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1147 014977 นายยุทธนา บรรจง สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1148 015178 นายยุทธชัย สวัสด์ิพุดซา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1149 017008 นายจักรพงศ์ วงศทะยาน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

1150 003902 นางเทียมจันทร์ สังขมาลย์  สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1151 006210 นางบังอร สุดใจ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร
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1152 007301 นางสาวภัสสรารัตน์ ยอดสุรางค์ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1153 007853 นายจ าเนียร เผ่ากุ่ม สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1154 007959 นางสาวสุมิตรา บุญบ ารุง สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1155 008541 นายหาญชัย สุภาพันธ์ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1156 008694 นางวรางคณา พันธุมโพธิ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1157 008719 นางทัศนีย์ อินทร์โคกสูง สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1158 008941 นางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1159 010841 นางสาวสิรินันท์ ชมภูแสง สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1160 011158 นางสาวปรีดาพร บรรพจน์พิทักษ์ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1161 011498 นางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1162 011522 นางสาววราภรณ์ ประเสริฐ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1163 012632 นางสาวพนิดา ประสารสี สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1164 012634 นายวิชชา ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1165 013256 นางเขมพัษ ตรีสุวรรณ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1166 014323 นางสาวสายรุ้ง จิตนอก สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1167 014473 นางทองศรี พรหมหาญ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1168 014791 นางศรัณย์ลักษณ์ โลทัง สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1169 014875 นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1170 015576 นางสาวเพ็ญแข เกตุบรรจง สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1171 015577 นางสาวภัทรกร วัฒนกุล สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1172 016628 นางสาวณฐิฒา รอดขวัญ สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1173 016661 นางสาวจริยา วาวิลัย สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1174 017086 นางสาวจิราภา มาตย์สิมมา สถาบันค้นคว้าฯผลิตภัณฑ์อาหาร

1175 002520 นางพัชนี มาลัย  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1176 007236 นายสุชาติ ด้วงแค สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1177 009213 นางสาวจันทร์แรม รูปข า สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1178 010037 นางสาวทิสยา ทิศเสถียร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1179 015180 นายธีระพงษ์ จันทร์รุณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
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1180 015193 นางสาวพิมพ์ปวีณ์ อนุพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1181 016764 นางสาวชุติมา ดอนปัด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1182 016779 นายนายชโนดม ชูมก สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

1183 005959 นายบุญศรี จุค า  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. กพส.

1184 015938 นางสาวรัชฎาพรรณ ผลเกิด สถาบันวิทยาการข้ันสูงแห่ง มก.

1185 016278 นางสาวนิศานาถ แดงนก สถาบันวิทยาการข้ันสูงแห่ง มก.

1186 012199 นางสาวทิตยา ศุภกุลธาดาศิริ สหกรณ์ออมทรัพย์ มก.

1187 008011 นายวิรัฐ ศรีสังวาลย์ ส านักการกีฬา

1188 009546 นายยงยุทธ ตันสาลี ส านักการกีฬา

1189 013188 นายศุภศักด์ิ เชยชุ่ม ส านักการกีฬา

1190 015904 นายพงศธร ชาญป่าไพร ส านักการกีฬา

1191 016583 นายเมธา ศิริสุวรรณสิทธ์ิ ส านักการกีฬา

1192 017178 นางสาวเนตรนภา เต่าทอง ส านักการกีฬา

1193 017237 นายศุภชัย รักษาอยู่ ส านักการกีฬา

1194 012439 นายวรพงษ์ คะมะโน ส านักงานสภา มก.

1195 002519 นางสมปอง ภู่ระหงษ์  ส านักงานอธิการบดี

1196 007091 นางสาวอัจฉรีย์ ยุวพันธ์ ส านักงานอธิการบดี

1197 008925 นางนิธิมา ศรีเจริญเวช ส านักงานอธิการบดี

1198 009363 นางวิภาวดี จันทวรรณ ส านักงานอธิการบดี

1199 009521 นายสรวิชญ์ วงษ์พรพันธ์ุ ส านักงานอธิการบดี

1200 009642 นางสาวณัฏฐา คงแช่มดี ส านักงานอธิการบดี

1201 009744 นางนกภาวัลย์ ชูทอง ส านักงานอธิการบดี

1202 009747 พ.ต.ท.ปรีชา รุ่งศักด์ิแสงมณี ส านักงานอธิการบดี

1203 009812 นายเกษม โรจนวิบูลย์ ส านักงานอธิการบดี

1204 009940 นางทิภาภรณ์ อุตรารัชต์กิจ ส านักงานอธิการบดี

1205 010192 นายสิทธิพงษ์ เดชาอนันตพงษ์ ส านักงานอธิการบดี

1206 010326 นางกัลยาณี รัตนวราหะ ส านักงานอธิการบดี

1207 010346 นางสาวลาภมณี รักแจ้ง ส านักงานอธิการบดี
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1208 010475 นางจริยาพร ทองขอน ส านักงานอธิการบดี

1209 010478 นางนงนภัส ขันทอง ส านักงานอธิการบดี

1210 011435 นางสาวอรอุมา ด้วงงาม ส านักงานอธิการบดี

1211 011453 นางอรวิน จันทรานนท์ ส านักงานอธิการบดี

1212 011732 นายรักพงษ์ มนต์ภิรมย์ ส านักงานอธิการบดี

1213 011755 นายธรรมรัตน์ นาคแสงทอง ส านักงานอธิการบดี

1214 012205 นางกนกพร สินทพ ส านักงานอธิการบดี

1215 012216 นางขวัญฤทัย นาคทรงแก้ว ส านักงานอธิการบดี

1216 012472 นางสาวปทุมมา ดีรักษา ส านักงานอธิการบดี

1217 013342 นางสาวยุพิน อ่ าเมือง ส านักงานอธิการบดี

1218 014139 นางสาวขวัญฤทัย สีเทียนสุข ส านักงานอธิการบดี

1219 014499 นางสาววาสนา กุมพรรณทอง ส านักงานอธิการบดี

1220 015226 นางสาวสุรีย์ วงศ์อกนิษฐ์ ส านักงานอธิการบดี

1221 015291 นางศิริพร สาลีกิจ ส านักงานอธิการบดี

1222 015737 นางสาวศุทธินี ชวนเชย ส านักงานอธิการบดี

1223 016089 นางสาวพสุ รอดทรัพย์ ส านักงานอธิการบดี

1224 016252 นางสาวรวินันทน์ คุณาจารย์ ส านักงานอธิการบดี

1225 016596 นางสาวสุรีรัตน์ ยอดปลอบ ส านักงานอธิการบดี

1226 016646 นายธนบูรณ์ เหมือนม่วง ส านักงานอธิการบดี

1227 017061 นางสาวสิริกาญจ์ เน้ือข า ส านักงานอธิการบดี

1228 017077 นายสมศักด์ิ ข าประดิษฐ์ ส านักงานอธิการบดี

1229 017078 นางสาวธีรวรรณ แก้วด้วง ส านักงานอธิการบดี

1230 009739 นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1231 011231 นางสาวเยาวลักษณ์ ไชยสอน ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1232 011235 นางสาวมัณทนา ใจม่ัน ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1233 011242 นายคันธชล บุญเอ่ียม ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1234 013565 นายอติรัตน์ วิชิตสงคราม ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1235 013587 นายประสงค์ พรรณศิริพล ส านักบริการคอมพิวเตอร์
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1236 014154 นางสาวเพ็ญพันธ์ุ แก้วพิลารมย์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1237 017022 นางสาวรัสรินทร์ ฐิติวงศ์ธนคุณ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1238 017155 นายโจ ชนิตวัธน์ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

1239 005913 นางภาลิณีย์ ไตรพัฒนาศักด์ิ ส านักบริหารการศึกษา

1240 006609 นายธวัชชัย เติมศรีสุข ส านักบริหารการศึกษา

1241 009768 นางวราภรณ์ สมบูรณ์กุล ส านักบริหารการศึกษา

1242 009950 นายพลวัฒน์ ตันหัน ส านักบริหารการศึกษา

1243 010171 นายรุ่งโรจน์ บุสสา ส านักบริหารการศึกษา

1244 010172 นางสาวธนพร มีโพธ์ิ ส านักบริหารการศึกษา

1245 010522 นางสาวพยาม กะการดี ส านักบริหารการศึกษา

1246 010523 นางสาวยุวดี รักวงษ์ฤทธ์ิ ส านักบริหารการศึกษา

1247 010529 นางสาวธิญาดา วิจิตรกุล ส านักบริหารการศึกษา

1248 010534 นางสาวประภาพร บุญส่งศรี ส านักบริหารการศึกษา

1249 010866 นายวุฒิพันธ์ พิทักษ์เนติกุล ส านักบริหารการศึกษา

1250 011633 นางปนัดดา ดีหะริง ส านักบริหารการศึกษา

1251 012045 นางสาวณัฐพร แซ่คู ส านักบริหารการศึกษา

1252 013455 นายณรงค์ฤทธ์ิ โอวาทสาร ส านักบริหารการศึกษา

1253 014012 นางสาวพินท์ุสุดา ดีช่วย ส านักบริหารการศึกษา

1254 014668 นายณัทเดช ภูวธราดล ส านักบริหารการศึกษา

1255 002130 นางจินตนา คอคแรน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1256 009200 นายอธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1257 010363 นางสาวสุปราณี ปัญญา ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1258 010736 นายปรีชา หวังพิทักษ์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1259 012142 นายวิษณุ สันสน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1260 012748 นางสาวสุนิสา ดีเจริญ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1261 012764 นางสาวปาณิสรา ค าพิทูล ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1262 017136 นายธเนศ ฤทธ์ิชาวนา ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

1263 008313 นายสุขชัย ตระกูลศุภชัย ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.
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1264 010220 นางสาคร ชินวงค์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

1265 013689 นายสราวุธ เพ็งกลัด ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

1266 014163 นางสาวพจนีย์ สถิตทรัพย์ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

1267 015128 นายวิสูตร เลิศประเสริฐ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม กพส.

1268 008559 นางประชุมพร ไทยแท้ ส านักหอสมุด

1269 010167 นางสาวพฎา พุทธสมัย ส านักหอสมุด

1270 011227 นางสาวสินิทธ์ สิทธิเสรีชน ส านักหอสมุด

1271 011320 นางสาววาทินี เขมากโรทัย ส านักหอสมุด

1272 011328 นางดรุณี จินดารักษ์ ส านักหอสมุด

1273 011331 นางสาวกรรยา คงข า ส านักหอสมุด

1274 011420 นางสาวพรนภา ต้ังนิติพงศ์ ส านักหอสมุด

1275 015146 นางสาวศรัญญาภรณ์ โชลิตกุล ส านักหอสมุด

1276 016440 นางสาวบุษจรีย์ สมศรี ส านักหอสมุด

1277 014101 นางหทัยณัฐ เงินทิม ส านักหอสมุด กพส.

1278 016086 นางสาวสุรีพร สดวกดี ส านักหอสมุด กพส.

1279 016254 นายเกตุพงศ์ ค านวนสอน ส านักหอสมุด กพส.

1280 017200 นายชัยกร คงอมรสังข์ ส านักหอสมุด กพส.


