
ล ำดับ     ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด ลำยเซ็น
1 น.ส.ฐิตำภรณ์     เดือนฉำย บุคลำกร กองกำรเจ้ำหน้ำที่
2 น.ส.นลินทิพย์   พิมพ์ประสิทธิ์ นักวิชำกำรศึกษำ กองกิจกำรนิสิต
3 น.ส.ณฐำ     จำรุสุวภัทร เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป กองกิจกำรนิสิต
4 นำงพวงพิศ  โฆสิตสมิต เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป กองบริกำรกลำง  (ศรีรำชำ)
5 น.ส.พันธรียำ     บรรจงชีพ นักวิเคำระห์นโยบำยและแผน กองแผนงำน
6 น.ส.รัตติญำ  เปียธัญญำ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป กองแผนงำน
7 นำยสรพงษ์   เมืองประเสริฐ ช่ำงเคร่ืองยนต์ ปฏิบัติงำน กองยำนพำหนะอำคำรและสถำนที่
8 น.ส.สุฑำมำศ   พิมพำ ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร กองยำนพำหนะอำคำรและสถำนที่
9 นำยมำโนชย์  คงเล็ก เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป กองยำนพำหนะอำคำรและสถำนที่

10 น.ส.นิธิกำนต์    พงษ์สถิตย์พร นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
11 นำยวิศิษฏ์  ธรรมศรี นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ กองวิเทศสัมพันธ์
12 วำ่ที่ร้อยตรี ดร.อ ำนวย   ตันพำนิชย์ อำจำรย์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ
13 น.ส.ณัฐธิภำ   เค็งสม เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณเศรษฐศำสตร์
14 นำงจินตนำ   สมศรี เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร คณะประมง
15 นำงสุภำ    หำรหนองบัว คณบดีคณะวิทยำศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์
16 น.ส.ชุลีรัตน์   จรัสกุลชัย รองศำสตรำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์
17 น.ส.รัชนู      บุษบำบำล นักวิชำกำรศึกษำ คณะวิทยำศำสตร์
18 นำงประจบ    สำครประเสริฐ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณะวิทยำศำสตร์
19 นำยสมจิตต์ ปำละกำศ คณบดี คณะวิทยำศำสตร์ (ศรีรำชำ)
20 นำยเมธี   จันทโรปกรณ์ อำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์ (ศรีรำชำ)
21 น.ส.จุฑำทิพย์   ร ำเรือง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณะวิทยำศำสตร์(ศรีรำชำ)
22 นำยศิริวัฒน์  พูนวศิน คณบดี คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์(สกลนคร)

23 น.ส.นำรีรัตน์  กิติศรีปัญญำ อำจำรย์ คณะวิทยำศำสตร์และวิศวกรรมศำสตร์(สกลนคร)

24 นำยประมุข    จันสุริยวงศ์ วิศวกร คณะวิศวกรรมศำสตร์
26 น.สนุชนำถ    มั่งค่ัง คณบดี คณะเศรษฐศำสตร์
25 นำงธีรดำ     รุจิกัณหะ นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะศึกษำศำสตร์
27 น.ส.ฉัตรรัตน์   เหมวัตร์ นักวิชำกำรศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์
28 นำงศุภกำนต์   ประยูรศักด์ิสกุล เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณะเศรษฐศำสตร์
29 นำยรัชด     ชมภูนิช คณบดี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
30 นำงนิธินำถ     เห็นจงชม ผู้ปฏิบัติงำนบริหำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
31 น.ส.กชพร   บัวตุม นักวิชำกำรเงินและบัญชี คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
32 น.ส.สุวัจนำ   สวัสด์ิวงศ์ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมโครงกำรอบรมหลักสูตร "ชินนสำสมำธ"ิ
วันที ่19 พฤศจิกำยน 2559  เวลำ 8.00-15.00 น.

ณ ห้องเรียนวิทันตสำสมำธิ ชั้น G อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี
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33 นำยไพฑูรย์    ค ำสวัสด์ิ นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
34 นำยอภินันท์  สุประเสริฐ คณบดี คณะสัตวแพทยศำสตร์
35 น.ส.ยุพิน   ภวพงศ์สุภัทร หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร คณะสัตวแพทยศำสตร์
36 น.ส.ฐำนิกำ     จิตรักษำ เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณะสัตวแพทยศำสตร์
38 นำยตุลวิทย์   สถำปนจำรุ คณบดี คณะส่ิงแวดล้อม
37 น.ส.จุฑำรัตน์   ฉิมน้อย เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป คณะสัตวแพทยศำสตร์
39 น.ส.สุพิชชำ   หมู่ภิรมย์ บุคลำกร คณะส่ิงแวดล้อม
40 นำงนันทำ       ตะวันเย็น หัวหน้ำส ำนักงำนเลขำนุกำร คณะส่ิงแวดล้อม
41 นำงลออรัตน์   ไพรสิงห์ นัวเิครำะหน์โยบำยและแผน ช ำนำญกำร บัณฑิตวิทยำลัย
42 น.ส.วันเพ็ญ   มีสมญำ นักวิจัย เชี่ยวชำญ สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

43 น.ส.วิภำภรณ์ ณ กลำง นักวิจัยช ำนำญกำรพิเศษ สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

44 น.ส.ช่อลัดดำ    เทีย่งพุก นักวิจัยช ำนำญกำรพิเศษ สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร

45 นำงนวรัตน์    สุวรรณเลิศ นักวชิำกำรเงินและบญัชีช ำนำญกำรพเิศษ สถำบันวิจัยและพัฒนำห่ง มก.
46 น.ส.วรำภรณ์  ทับชู เจ้ำหน้ำทีว่ิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำห่ง มก.
47 น.ส.อรญำ  ศรีอนันต์ นักวิจัย สถำบันวิจัยและพัฒนำห่ง มก.
48 น.ส.กฤตยำ     เพชรผ้ึง นักวิจัย ช ำนำญกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำห่ง มก.
49 น.ส.วิภำดำ    ศิริอนุสรณ์ศักด์ิ นักวิจัย  ปฏิบัติกำร สถำบันวิจัยและพัฒนำห่ง มก.
50 นำงนวกมล     จีรำคม นิติกร ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร
51 นำงปัณณรัตน์  อำจหำญ นักวิชำกำรคอมพิเตอร์ ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร
52 น.ส.ลำภมนี   รักแจ้ง เจ้ำหน้ำทีบ่ริหำรงำนทัว่ไป ส ำนักงำนบริกำรวิชำกำร
53 นำยธเนศ     ดำวรุ่งโรจน์ นักวิจัย ส ำนักงำนประกันคุณภำพ
54 นำยสหัส      ภัทรฐิตินันท์ ผู้อ ำนวยกำร ส ำนักทะเบียนและประมวลผล
55 นำงจำรุณี     สอนน้อย นักวิชำกำรศึกษำ ส ำนักทะเบียนและประมวลผล
56 น.ส.พรปณต      ปกครอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักทะเบียนและประมวลผล
57 น.ส.ชไมพร     เอกทัศนำวรรณ นักวิชำกำรเกษตร เชี่ยวชำญ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
58 นำยเรวัติ   อ่ ำทอง นักวชิำกำรโสตทศันศึกษำ ช ำนำญกำรพเิศษ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
59 นำยเด่น  พำขุนทด พนักงำนพิมพ์ ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม
60 น.ส.โสภำวรรณ  ตันหยง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ส ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม


