
ล ำดับ ช่ือ - สกุล สังกัด/หน่วยงำน
1 นายศุภวัฒน์   วิสิฐศิริกุล คณะครุศาสตร์
2 นางสาวอรปรียา ค าแพ่ง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 นางสาวนิภารัตน์ สุขเล็ก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นางสาวพัตรา ค าสีหา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
5 นางสาวศุภลักษณ์  สมโภชน์ หน่วยตรวจสอบภายใน
6 นางสาวน  าพัก  ข่ายทอง ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7 นางสาวมนัสชนก ภายโต หน่วยตรวจสอบภายใน
8 นางสาวผดุงพร  พันธืพืช ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9 นางสาวชุลีพร  แสงสุวรรณ์ ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10 นางสาวกนิษฐา  ก่ิงกังวาลย์ ส านักงานอธิการบดี
11 นางสาวศิริกัญญา  เจนเขตกิจ ส านักงานอธิการบดี
12 นางสาวสุนทรี  ดวงทิพย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 นายชุติพงศ์ วันเสาร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 นางสาวเกตุแก้ว   สร้อยอ่วม ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้
15 นายอิทธิพล เหลาพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
16 นางสาวนารถนรี  พอใจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17 นางรัชนีวรรณ  บุญอนนท์ คณะวิทยาการจัดการ  
18 นางสาวอาทิตยา  ธานีรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19 นางสาวอรทัย บุญเท่ียง คณะครุศาสตร์
20 นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม คณะครุศาสตร์
21 นางสาวตรรกพร  สุขเกษม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22 นางสาวอิสสราพร อ่อนบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23 นางธวชินี ลาลิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24 นางปรีชาภรณ์ ขันบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25 นายศรวัส ศิริ คณะครุศาสตร์
26 SASITHORN  SIRIRAT คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
27 รศ.ดร.ยุภาดี ปณะราช คณะครุศาสตร์
28 นางสาวจารุนันท์ ขวัญแน่น คณะครุศาสตร์

ณ ห้องประชุม ช้ัน 8 อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ 
ระหว่ำงวันท่ี 3 -18 กรกฎำคม 2560 เวลำ 17.00 -19.00 น.

รำยช่ือบุคลำกรผู้เข้ำร่วมอบรม TOEIC (คร้ังท่ี 2)
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29 นายขวัญชัย ขัวนา คณะครุศาสตร์
30 ว่าท่ี ร.ต.รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
31 นายอิทธิพล เหลาพรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
32 นางสาวสุรินทร์ เพชรไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33 นายธนิรัตน์ ยอดด าเนิน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
34 นายอนุลักษณ์ อาสาสู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
35 นายมนตรี  หลินมงคล คณะครุศาสตร์
36 นายพงศกร  แสงหงษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 นายวัชรัศน์  ศรีวิริยะกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
38 นางสาวอุไรวรรณ  ปานทโชติ คณะครุศาสตร์
39 นายวรวุฒิ  บุตรดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
40 นายบัญชา วัฒนาทัศนีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
41 นางสาวศิชา ขวัญอ่อน ส านักงานอธิการบดี
42 นางสาวพสชนัน บุญญาสิททธ์ิ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
43 นางสุวภัทร หนุ่มค า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
44 นางสาวชญาดา กล่ินจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 นางสาววิไลลักษณ์  สวนมะลิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 นางสาวจุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
47 นางสาวยลดา กระต่ายทอง คณะครุศาสตร์
48 นายนิรุตต์ิ พิพรรธนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 นางสาวภัทวรรณ์  ไชยภักด์ิ คณะครุศาสตร์
50 นางสาวพิมพ์ผกา วงศ์กองแก้ว คณะวิทยาการจัดการ  
51 นายศุภวัฒน์   วิสิฐศิริกุล คณะครุศาสตร์
52 นางสาวธิดารัตน์ พรหมมา คณะครุศาสตร์
53 นางสาวปราณี เลิศแก้ว คณะครุศาสตร์
54 นายภูมิสิทธ์ิ สัจจหทยาศรม คณะครุศาสตร์
55 นางสาวศิริพร โสมค าภา คณะวิทยาการจัดการ  
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57 นายจิรพงค์  พวงมาลัย คณะครุศาสตร์
58 นางสาวนันท์นภัส ชิตนุรัตน์ คณะครุศาสตร์
59 นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด คณะครุศาสตร์
60 นางสาวเทพกาญจนา เทพแก้ว คณะครุศาสตร์
61 นางสาวชลธิชา  สว่างไตรภพ คณะครุศาสตร์
62 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอิสสราพร กล่อมล่ านุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
63 นางมะลิวัลย์ รอดก าเหนิด ส านักงานอธิการบดี
64 รศ.ดร.สุนีย์  บุญพิทักษ์ คณะครุศาสตร์
65 นางสาววรรณพรรณ รักษ์ชน คณะวิทยาการจัดการ  
66 นายเอกสิทธ์ิ  เทียนมาศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
67 นางสาวเกตุแก้ว   สร้อยอ่วม ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้
68 นางสาวภัทรานิษฐ์ เลิศกสิกรณ์ ส านักบริการวิชาการและจัดหารายได้
69 นายบุญญาบารมี  สว่างวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
70 นางกาญจนา จันทร์สิงห์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


