
ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล สังกัด
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ก่ิงแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม รองอธิการบดี

2 นายสุระศักด์ิ ศรีปาน คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์ สุขม่ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฑิตฐิตา นาคเกษม สถาบันศิลปวัฒนธรรม

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชณี ศรีค าสุข ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล สังกัด
1 นางสาวศิริอร วณิชโชตยานนท์ กองนโยบายและแผน

2 นางสาวสุฑารัตน์ น่ิมละออ กองบริหารงานบุคคล

3 นางสาวรุ่งอรุณ  แพ่งเกษม ผู้อ านวยการกองคลัง

4 รองศาสตราจารย์ ดร.อรุษ คงรุ่งโชค วิทยาลัยนานาชาติ

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย พรมาลัยรุ่งเรือง ส านักงานบริหารสินทรัพย์

ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล สังกัด
1 นางอัมพิกา  กวางฮ้ีกุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2 นางสาวศิริพร  รามัญ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3 นางสาวรัตติยาพร  เหมือนด้วง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
4 นางเพ็ญศรี  ไชยศรีษะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5 นางสาวภัทรวรรณ  ญาณสุขะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6 นางสาวขนิษฐา โพธ์ิมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นางสาวสุพร ม่วงขวัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงกำรอบรมกำรบริหำรงำนด้ำนกำรเงิน กำรคลังและพัสดุ
ระหว่ำงวันท่ี 18 - 20 กรกฎำคม  2565

ณ โรงแรม เอ-วัน กรุ๊ป จังหวัดชลบุรี
ออกเดินทำงวันท่ี 18 กรกฏำคม 2565  เวลำ  07.00 น.

รถตู้คันท่ี 2

รถจอดหน้ำตึกส ำนักงำนอธิกำรบดี

รถบัสคันท่ี 1 ผู้ประสำนงำนคือ นำงสำววรรณำ  ชวนประสงค์

รถตู้คันท่ี 1



8 นางสาวณัชขา ดวงพลอย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นางสาวณภัสสร พุกบุญมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 นายลภน ทองเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11 นายธนนันต์ ค าหล้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 นางแววดาว พรหมมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 นางสุรีรัตน์ ดิษฐประเสริฐ คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นางสาวลัมภนีย์ ธรรมพากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
15 นางสาวทิพวดี สันติวีระพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
16 นางสาวชมภูนุช สร้อยวัน คณะศิลปศาสตร์
17 นางสาวรสสุคนธ์ ไชยนิคม คณะศิลปศาสตร์
18 นายณัฐวุฒิ บุญสุวงศ์ คณะศิลปศาสตร์
19 นางสาวชญามณฑ์ โมรินทร์ คณะอุตสาหกรรมส่ิงทอ
20 นางสาววันทนา ประณิธานธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธ์ิ สถาบันวิจัยและพัฒนา
22 นางสาวนภัทร พันธ์เจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน
23 นางสาวศิรประภา ฉิมอยู่ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
24 นางสาวสิริพร สาริกา ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
25 นางสาวนัฐพร เจียมบุศย์ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
26 นางศรัญญา  มะวงศ์ กองคลัง
27 นางสาวอังคณา  อินทแสง กองคลัง
28 นางศิริพร  โตวัฒนา กองคลัง
29 นางสาวพัชรินทร์  อุษาวิโรจน์ กองคลัง
30 นางสาววิจิตรา  ศรีพุทธา กองคลัง
31 นางสาววรรณวิภา  คุณโทเงิน กองคลัง
32 นางสาวพรประภา  วรวัฒน์ กองคลัง
33 นางสาววรรณา  ชวนประสงค์ กองคลัง
34 นางสาวนฤมล พวงสุวรรณ กองคลัง
35 นายทรงศักด์ิ  มณีกรรณ์ กองคลัง
36 นายชัยวัฒน์  หาญชเล กองคลัง



ล ำดับท่ี ช่ือ-สกุล สังกัด
1 นางสาววรัตมา เอียดทอง กองนโยบายและแผน

2 นางสาววรรณา คงพิมพ์ กองนโยบายและแผน

3 นางสาวอัจฉรา กาญจนหิรัญ กองนโยบายและแผน

4 นายชนัลชัย ชนะไชย กองบริหารงานบุคคล

5 นายคมสันต์ ค าแผ่น กองพัฒนานักศึกษา

6 นายวินัย ไทรเมือง กองพัฒนานักศึกษา

7 นายทรงพล จิตต์โกศล งานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

8 นางสาวฐิติรัตน์ แสงบุญเกิด ประชาสัมพันธ์

9 นางสุโขทัย เจริญศิริ สถาบันศิลปวัฒนธรรม

10 นางสาวภิษาณี ขจรวงษ์ ส านักงานบริหารสินทรัพย์

11 นางสาวแอนฤทัย ค  าคูณ ส านักงานบริหารสินทรัพย์

12 นางสาวสุพัตรา สีทิ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

13 นางสาวซารีดา อาแว ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา

14 นางสาวสุทัตตา พรมใบ ส านักงานสหกิจศึกษา

15 นางสาวชุฏิมณฑกาญจน์ จูเมฆา ส านักงานสหกิจศึกษา

16 นางสาวปวีณา แจ้งสกุล ส านักนิติการ

17 นายปฏิมากรณ์ ใบยา ส านักนิติการ

18 นายวีรวัฒน์ ธงชัย ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 นางสาวอุมาภรณ์ ศรีศิริ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20 นางสาวทิพวรรณ จ าปาเงิน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

21 นางสาวมลฤดี กันไพรีย์ หน่วยตรวจสอบภายใน

22 นางสาวสิริอร มะลิทอง หน่วยตรวจสอบภายใน

23 นายอานนท์  จ าปาเงิน กองกลาง

24 นางชนม์ธิกานต์ สาธิสัตย์ กองกลาง

25 นางสาริศา  ชัยสงค์ กองคลัง

รถบัสคันท่ี 2 ผู้ประสำนงำนคือ นำยชุติเดช  แย้มสุวรรณ



26 นางสาวจินตนา  มณีใส กองคลัง

27 นายชุติเดช  แย้มสุวรรณ กองคลัง

28 นางอัมพร  เหมือนเงิน กองคลัง

29 นางสาวปราณีต  ไม้สูงเนิน กองคลัง

30 นางสมบุญ  เกิดสมบัติ กองคลัง

31 นางสาวนันทนา  โตปฐมวงศ์ กองคลัง

32 นางสาวสิริพร ม่ิงงามทรัพย์ กองคลัง

33 นางสาวศิริวรรณ ทูลพุทธา กองคลัง

34 นางสาวเนตรนัตตา เคารพ กองคลัง

35 นางสาวลัดดา  กล่อมสูงเนิน กองคลัง


