
หนา้ที ่1

ประเภทบุคลากร ท่ี ตําแหน่ง สังกัดหน่วยงาน สังกัดหน่วยงานย่อย

ข้าราชการพลเรือน 1 นาง จารี วาริชกิจกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในสถาบันอุดมศึกษา 2 นาง สุภานีย์ พุทธพงค์ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า คณะวิทยาการจัดการ
3 นาง เพ็ญแก้ว พิมาน ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า สถาบันวิจัยและพัฒนา
4 นาง ศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
5 นาง สุพรรณี อนุกูล บุคลากรชํานาญการ สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
6 น.ส. สุรีพร สุขเยาว์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
7 นาง ธิดารัตน์ นครานุวัฒนะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
8 น.ส. นันทิยา สุขวิสุทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
9 นาย ศักดา ศิริพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
10 นาง นันทนา เดชเกิด บรรณารักษ์ชํานาญการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
11 พลฯสมัครหญิง สุเพ็ญ บัวชุม ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
12 นาง อุบลรัตน์ ศิริพันธ์ุ ผู้อํานวยการกองหรือเทียบเท่า สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ลูกจ้างประจํา 1 นาง รัตนา พัฒน์แช่ม พนักงานพิมพ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2 นาง สุกัญญา รัตนจินดา พนักงานพิมพ์ คณะวิทยาการจัดการ
3 นาง นงคราญ นุ่มน้อย พนักงานพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4 นาย ธวัชชัย ฤทธาภัย พนักงานผลิตทดลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5 นาย พิชัย อินทชุ่ม พนักงานธุรการ สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
6 น.ส. สุกัญญา งามทอง พนักงานพิมพ์ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
7 น.ส. ศิริพร ไทยปาน พนักงานพิมพ์ สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
8 นาง สุชาดา ราชศิริ แม่บ้าน สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
9 นาย ทักษิณ เฝือไชยศรี ช่างไม้ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
10 นาย สมภพ บุญธรรม ช่างไม้ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
11 นาย พงษ์ศักดิ์ เซี่ยงฉิน พนักงานขับรถยนต์ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
12 นาย สุรัตน์ พุทธพงค์ พนักงานขับรถยนต์ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
13 นาย จํารูญ สุวรรณรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
14 นาย พโยม ฤทธิกัน พนักงานรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
15 นาย วิรัตน์ รัตนภิรมย์ พนักงานบริการ สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
16 นาย สมยศ นุ่นจํานงค์ พนักงานห้องปฏิบัติการ สํานักงานอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร
17 นาง กัญญา จันทร์ทอง พนักงานพิมพ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา
18 นาย บํารุง ช่วยฤกษ์ ช่างซ่อมบํารุง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
19 นาง ณัฐพร รัชชะ พนักงานพิมพ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
20 นาง อัญชลี มนินทร พนักงานพิมพ์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กองการเจ้าหน้าท่ี :  ข้อมูล   ณ   วันท่ี  1  กันยายน   2559

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บุคลากร  สายสนับสนุน
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ประเภทบุคลากร ท่ี ตําแหน่ง สังกัดหน่วยงาน สังกัดหน่วยงานย่อย

กองการเจ้าหน้าท่ี :  ข้อมูล   ณ   วันท่ี  1  กันยายน   2559

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บุคลากร  สายสนับสนุน

พนักงานราชการ 1 น.ส. กรรณิกา ชูนุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
2 น.ส. แพรพิม ดาวสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
3 น.ส. บูรณ์เพ็ญ อัครบัณฑิตสกุล นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4 นาย ปานเผด็จ นวนหนู นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

5 นาง จีระนันท์ ทุ่มทวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ
6 น.ส. ทิพพาภรณ์ พัฒคายน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ
7 น.ส. ศุภนัญญา พัฒนภักดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 นาย คําพล อ่อนเย็น นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

9 นาย ติติศักดิ์ รักย้อย นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10 นาย วัชระ อินทร์แก้ว บุคลากร สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
11 นาย วราสินธ์ุ หยีอาเส็ม นักกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
12 นาย พีรชัย ไสยรินทร์ นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
13 น.ส. ภาสินี แก้ววิเชียร บุคลากร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการเจ้าหน้าท่ี
14 น.ส. จิราวรรณ บุญเชิด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
15 น.ส. ภัทราพร โยธาปาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

16 นาง เพ็ญจันทร์ เซี่ยงฉิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

17 นาย ศุภโชค ปิยกาญจน์ นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

18 น.ส. กัณฐ์ลดา บูรณะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะนิติศาสตร์
19 นาย ธนากร โพชากรณ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

พนักงานมหาวิทยาลัย 1 นาย กิตติพัฒน์ ประศาสน์กุล นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์ สถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์

2 น.ส. พิชญาฎา พิมพ์สิงห์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะครุศาสตร์ สถาบันพัฒนาครูและทรัพยากรมนุษย์

3 นาย คณากร จินดาวัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์
4 นาย ฐากูร ถาวรานุรักษ์ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
5 นาง ดุษฎี พัฒนวิริยะพิศาล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะครุศาสตร์
6 น.ส. ดุสิตา จําเนียร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะครุศาสตร์
7 น.ส. ทุติยา ศรีสุขดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะครุศาสตร์
8 น.ส. พรพนา จัทร์สิทธ์ิ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
9 น.ส. วิชุดา วิชัยดิษฐ์ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร์
10 น.ส. อรอุมา พรหมศรีแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะครศุาสตร์
11 น.ส. เพ็ญวดี ภักดีคํา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะนิติศาสตร์
12 นาง มยุเรศ แขสมบุญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะนิติศาสตร์
13 นาย เทพพร ฉิมพิมล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะนิติศาสตร์
14 นาย สุชาติ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์
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ประเภทบุคลากร ท่ี ตําแหน่ง สังกัดหน่วยงาน สังกัดหน่วยงานย่อย

กองการเจ้าหน้าท่ี :  ข้อมูล   ณ   วันท่ี  1  กันยายน   2559

ชื่อ-สกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
บุคลากร  สายสนับสนุน

15 นาง กรรณิการ์ สุขเมือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
16 นาย ฉัตรชัย ศิริแสง นักวิชาการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์
17 น.ส. เดือนนภา ไชยพรหม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะพยาบาลศาสตร์
18 นาย คณิติน ศันสนียรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์
19 น.ส. ธิติภรณ์ แสงทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 นาง เยาวลักษณ์ ปานแดง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

21 นาย ศุภวัชช์ ศรีพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

22 น.ส. สิริพร เพ่ิมศิริ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

23 น.ส. สุทธินี บุตรเรืองศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 น.ส. เยาวลักษณ์ กากแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

25 นาง จุรีภรณ์  จันทรมาศ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

26 น.ส. สิริประภา จันทร์ดํา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

27 นาย ณัฐพล พัฒนา นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
28 น.ส. พิชามญช์ุ ศรีสุวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิทยาการจัดการ
29 นาง ละออง รังสิมันตุชาติ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
30 นาย วรพล  เจนวิไลศิลป์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
31 น.ส. วราภรณ์ นุ้ยแดง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ
32 นาย วิระพงษ์ ทองล่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาการจัดการ
33 น.ส. อาพาภรณ์ ทิพย์ทอง นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
34 น.ส. นลินี รักเพชร นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
35 น.ส. โนรี หลงหัน นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
36 นาย ประวิทย์ ชูชาติ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
37 น.ส. รัตติญา มังกรฤทธ์ิ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
38 น.ส. สุจิตรา แสงชัยศรี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
39 น.ส. อนรรฑนงค์ ราชศิริ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
40 น.ส. มาวดี  ขอประเสริฐ ขอประเสริฐ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
41 น.ส. อามีเน๊าะ ตงลอ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
42 น.ส. ขนิษฐา วิโสจสงคราม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43 น.ส. จารุวรรณ เป้าอินทร์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

44 นาย จุมพล ทองสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

45 นาย ณัฐพันธ์ สงวนศักด์ิบารมี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

46 น.ส. ธัญลักษณ์ ใยทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

47 นาย นิกร สุวรรณโณ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

48 นาง ผกากรอง อักษรสม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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49 น.ส. มาลิณี สายใจบุญ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

50 น.ส. กุสุมา ไชยพัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัณฑิตวิทยาลัย
51 น.ส. ขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
52 น.ส. จุฬาลักษณ์ แซ่อ้ึง นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย
53 นาย รัฐนิจ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
54 นาง ละออง ภักดีคํา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย
55 น.ส. ละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
56 นาง ศุราภรณ์ เพชรมีศรี นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
57 นาง สุวัฒนา ศรีขวัญช่วย นักวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย
58 น.ส. หทัยรัตน์ สิ้มสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย
59 นาย อาหมาด อาดตันตรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย
60 น.ส. ขนิษฐา บุญนํา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
61 น.ส. จันทิมา เจะตัม บรรณารักษ์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
62 น.ส. ดอกรักษ์ นัดทยาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
63 นาย นลวัชร์ ขุนลา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
64 น.ส. ปุญญิศา คีรีเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
65 นาย ยรรยง ศรีฟ้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
66 นาย อดิเทพ สุวรรณขํา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
67 น.ส. อัจฉรา โอบอ้อม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน(ไอทีสแควร์)

68 น.ส. กชฌกรณ์ มีพัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
69 นาย เจตนัยธ์ เพชรศรี นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
70 นาย พิทักษ์ ทองเกษม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
71 น.ส. วรารัตน์ เทือกทิพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
72 น.ส. ศรีสุดา แก้วอํารัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
73 นาง อุราวรรณ ศิริแสง นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
74 น.ส. เพ็ญวิไล แก้วเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
75 น.ส. วริศรา นนทฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
76 น.ส. นัฐพร ยิ่งไพเราะ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนา
77 น.ส. ชุตินันต์ แซ่ตั้ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา
78 น.ส. ก่ิงกมล ชูแก้ว เจ้าหน้าท่ีวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
79 น.ส. กัญญารัตน์ แสงสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนา
80 นาย วิษณุ แก้วมีวงศ์ นิติกร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
81 นาย วรชาติ การเก่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
82 น.ส. นริศรา ขุนทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
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83 น.ส. ธิดารัตน์ ดํากุล นิติกร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
84 น.ส. ธิดารัตน์ ชูพัฒน์พงษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
85 นาย ชัยราช จุลกัลป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
86 นาย พุธรัตน์ เจริญสุข นิติกร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
87 นาง กัตติกา ด้วงศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
88 น.ส. จิลมิกา มิตรกูล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
89 นาย ชัยวัฒน์ อภิชนังกูร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
90 นาย ดิสรณ์ สูรติเทอดสกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
91 นาย ธีรพงษ์ วิโสจสงคราม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
92 น.ส. ปรารถนา ทวีทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
93 น.ส. ปัทมวดี สําเนียงหวาน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
94 น.ส. ศิริขวัญ ศรีทองกุล บุคลากร สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
95 น.ส. ชุติมณฑน์ เฝือไชยศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
96 น.ส. ธนิกา กาฬวัจนะ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
97 น.ส. นันท์มนัส จิระพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
98 น.ส. นิภาวรรณ หีตช่วย นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
99 น.ส. ปนิตา เพชรชิต นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
100 นาง ภุมรี ก้องศิริวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
101 น.ส. สุกัญญา ปลอดอินทร์ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
102 น.ส. สุณีย์ ฮะทะโชติ นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
103 นาย เสกสรร ทุ่มแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
104 นาย ธนรักษ์ สอนทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองคลัง 
105 น.ส. พัชราภรณ์ ชดช้อย นักวิชาการเงินและบัญชี สํานักงานอธิการบดี กองคลัง
106 น.ส. ขวัญฤทัย เล็กลําพูน นักวิชาการพัสดุ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
107 น.ส. ธารทิพย์ พัฒน์แช่ม นักวิชาการพัสดุ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
108 น.ส. ภัทราวดี มีแถม นักวิชาการพัสดุ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
109 น.ส. วิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์ นักวิชาการพัสดุ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
110 น.ส. ปิยธิดา จุ้งลก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
111 น.ส. เปรมจิตต์ เกลี้ยงสะอาด นักวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
112 นาย วิทยา สังคะดี นักวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
113 นาง วีณา นวลละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
114 น.ส. เสาวรส เกตุกัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
115 นาง อุไร ส้มเกลี้ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
116 น.ส. จันทิมา องอาจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน
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117 น.ส. ทศภิญญา หอมหวล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน

118 นาย อรุณ หนูขาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน
119 ว่าที่ ร.ต. อาซีด ท้ิงปากถํ้า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานอธิการบดี กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน

120 นาง กัลยา จิตรโอวาส นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
121 น.ส. จารุวรรณ อักษรสม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
122 นาง นาตยา ชณาชล นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
123 นาง ปวริศา ราษฎร์เจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
124 นาย พงษธิศักดิ์ ชอบทํากิจ นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
125 นาย สุชาติ สิทธิวงษ์ นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
126 ว่าที่ ร.ต. อนุชิต พงศ์พหรหม นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
127 นาย สยาม แซ่แฮ่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
128 นาย จินตชัย ไกรนรา วิศวกร สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
129 นาย ชัยณรงค์ พูลสิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
130 นาย ศิริชัย ทองจีน นักวิชาการเกษตร สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
131 น.ส. สรัลชยา ถาวรสันต์ สถาปนิก สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
132 นาย ชัยวัฒน์ แก้วสังข์ นักจัดการยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
133 นาย สุทีป ทองปัสโนว์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
134 น.ส. กนกรัตน์ ศรียาภัย นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร
135 นาย เทพรวี ทวีเฉลิมดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร
136 นาง วันวนัทธ์ วรภู นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร
137 นาย อดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กร
138 น.ส. นภัทร ส้มแก้ว นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
139 น.ส. รัตน์สุดา คงจิตร์ นักประชาสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
140 นาง นันทพร รัตนพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี สํานักกิจการภายนอก
141 น.ส. นุชนาถ หนูหีต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี สํานักกิจการภายนอก
142 นาย อนุชา ทัดทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี สํานักกิจการภายนอก
143 น.ส. สุภาวดี ใกล้ถ่ิน นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
144 นาง เสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
145 นาง ราตรี รัตนภิรมย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักจัดการทรัพย์สิน
146 นาย สานิตย์ ทิพย์อักษร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักจัดการทรัพย์สิน
147 นาย กีรติ อินทฤกษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
148 น.ส. ณัฐปภัสร์ สุวรรณรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
149 นาย ธนกฤต จันทร์ช่วง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
150 นาย ธีรวัฒน์ กิจงาม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
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151 นาย พีรพัฒน์ พรหมปาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
152 นาย ยุทธพงษ์ ผลจันทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
153 น.ส. วิลาวัณย์ สมบูรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
154 นาง อัจจิมา ปุ่นสุวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
155 นาย นิธิ ลอยชูศักดิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
156 นาง เทพินทร์ ภพทวี นักวิชาการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา
157 น.ส. ศรัญญา  วาหะรักษ์ นักวิชาการศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ภาษา
158 น.ส. แววตา เครือแก้ว นักวิชาการพัสดุ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
159 นาง ศันสนีย์ ชูเช้ือ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
160 นาง เอ้ือมพร แย้มเนตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
161 นาย ไตรเพชร พลดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
162 น.ส. ทิพวรรณ อักษรทิพย์ บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
163 น.ส. เบญจมาศ นากทองแก้ว บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
164 น.ส. ประทุมพร วีระสุข บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
165 น.ส. เพชรรัตน์ กิมยู่ฮะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
166 นาง วรรณนภา ทองสมสี บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
167 นาย อนุรักษ์ ศรีนาคนิล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
168 นาง กฤติยา รักสวัสดิ์ บรรณารักษ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
169 น.ส. นิทัศ ไหมจุ้ย นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
170 นาง กัญญาภัทร คงเรือง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
171 น.ส. จันทร์จิรา เศรษฐพลอย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
172 นาย ธีรพันธ์ุ จันทร์เจริญ นักวิชาการวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
173 น.ส. เนตรชนก สุขเจริญ นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
174 นาง ปวริศา เสาแก้ว นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
175 นาง กาญจนา คงนุ้ย นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

176 น.ส. กาญจนา ชูนาค นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

177 น.ส. ฐานิตสรณ์ แสงรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

178 นาง ณัฐพร น้อยลัทธี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

179 นาย นิเวศน์ แซ่โค้ว นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

180 น.ส. ปทิตตา เมฆาสวัสดิ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

181 น.ส. ยุวลักษณ์ พุทธรักษา นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

182 น.ส. โศรดา น้อยดี นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

183 น.ส. เสาวภา หนูเนตร นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

184 น.ส. อริสา มัพัฒน์ นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
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185 ว่าที่ ร.ต. พิทยา บุญรุ่ง นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน
186 น.ส. สุทธาทิพย์ ภิรมย์รักษ์ นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน
187 น.ส. ศิริธร เกษรสิทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาการจัดการ

บุคลการสัญญาจ้าง 1 น.ส. ปัทมา แสนวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะครุศาสตร์
2 นาง นงคราญ จิวจีรชยา นักวิชาการศึกษา คณะนิติศาสตร์
3 นาง นราวดี ถาวรานุรักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะนิติศาสตร์
4 นาย สิทธิชัย เธียรชนะประภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะนิติศาสตร์
5 น.ส. นุสรา เพ็งแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

6 น.ส. อัมพวรรณ หนูพระอินทร์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7 น.ส. อลิสา ณ สงขลา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 นาย พีรพัฒน์ กรัณย์วิทยาการ นักวิชาการโสตทัศน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 น.ส. ชุตินันท์ วิเศษโชค ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
10 นาง สุภิญญา จันทร์สว่าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาการจัดการ
11 น.ส. ชุตินันท์ คเชนทร์มาศ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
12 นาง เจนจิรา คงกะพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ
13 น.ส. จรรญวัชน์ ศรีรักษา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
14 น.ส. บุปผา ขุนณิรงค์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
15 นาง ศรีวรรณ ทองนุกูล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
16 น.ส. นูรา มะแซ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิทยาศาสตร์
17 น.ส. กชพรรณ รักเมือง นักวิชาการสัตวบาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

18 น.ส. มณฑา เกษตรพงศ์ศาล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 น.ส. วรรณนิสา เภาพันธ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20 นาง สุดา สุทธิจันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

21 นาง หทัยกาญจน์ นันทสุคนธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

22 น.ส. อติกานต์ วิชิต เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

23 น.ส. ณฐพร อ่ิมมาก นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
24 น.ส. เสาวนี พรมแก้ว นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
25 นาย อโณทัย เพชรพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
26 น.ส. นันทิกร หินอ่อน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
27 น.ส. ปิยนาฏ ขจรศักดิ์สิริกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
28 น.ส. วาสนา เพชรกาศ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว สํานักงานคณบดี
29 นาย ธนิษณัฏฐ์ ชัยเนตร ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน(ไอทีสแควร์)

30 น.ส. ปิยดา ศรีเมือง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน(ไอทีสแควร์)
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31 นาย ศตพล ศิริบํารุงชาติ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน(ไอทีสแควร์)

32 นาง ศิริพร ยงปิยานันท์ หัวหน้าฝ่ายประสานงานและสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฏิบัติการธุรกิจการบิน(ไอทีสแควร์)

33 น.ส. กรชวัล กาญจนภักดิ์ พนักงานต้อนรับส่วนหน้า วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฎิบัติการมุกสมุย รีโชลเทล

34 นาง นงลักษณ์ จันทะวงศ์ แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์ปฎิบัติการมุกสมุย รีโชลเทล

35 นาย จิรัชย์ พูนเอียด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
36 น.ส. เสาวนีย์ นุชภู่ นักวิชาการหอพัก วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
37 นาย เทอดศักดิ์ มีแสง คนสวน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
38 นาย ธเนศ ศรียาภัย ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบํารุง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
39 นาง เทวา เป่ียมประถม แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
40 นาง นภวรรณ สุขศรีแก้ว แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
41 นาง นฤมล เจริญไชย แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
42 น.ส. นํ้ามนต์ บุญหลง แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
43 น.ส. ประคัด ศรีสุราช แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
44 นาง อมรรัตน์ อัมพร แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
45 นาง อารีย์ นกแก้ว แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
46 นาย เจษฎา สีเทา นักจัดการยานพาหนะ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
47 นาย ทองสุข วรรณคํา เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
48 นาย สมมาตย์ นกแก้ว เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
49 นาย อรัญ นกแก้ว เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
50 นาย สามิตร อัมพร พนักงานขับรถยนต์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
51 น.ส. อนุรัก เนียมมูสิก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
52 นาย ภัสสรกรณ์ สุวรรณนาค พ่อบ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศุนย์เกาะสมุย
53 นาง สีสมพร สุดริยา แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
54 นาย ธวัส พูลจันทร์ นักจัดการภูมิทัศน์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
55 นาง สุวิภา อนุประดิษฐ์ แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
56 นาง วรรฤดี อินแป้น แม่บ้าน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว ศูนย์เกาะสมุย
57 น.ส. อรอุมา นํ้าตาลพอด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา
58 นาย วสันต์ มูเก็ม ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
59 นาย ดุษฎี ช่วยพรัด นิติกร สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
60 น.ส. ศลักษณ์พร ติ้วพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน
61 น.ส. ศิริลักษณ์ ทองใหม่ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี กองกลาง
62 นาย กฤษณ์พงษ์ แก้วอ่อน บุคลากร สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
63 น.ส. อารยา สังข์ชัย บุคลากร สํานักงานอธิการบดี กองการเจ้าหน้าท่ี
64 น.ส. กานดา มีชัย นักวิชาการพัสดุ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
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65 น.ส. ปิยะมาศ สายสอน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
66 น.ส. อรทัย เพชรทอง เจ้าพนักงานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี กองคลัง งานพัสดุ
67 ว่าที่ร.ต.หญิง อัจฉราวรรณ บุญมาก ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี กองบริการวิชาการพัฒนาท้องถ่ิน

68 นาย ปรเมษฐ์ นันทสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
69 นาย พรทวี พระวิวงค์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
70 น.ส. วิภา สุขการัก นักสุขศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
71 น.ส. เสาวนีย์  สีหา สีหา นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
72 น.ส. อุบลวรรณ บุญแก้ว นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา
73 นาย ธีรภัทร อาศิรพจน์ นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์พ่ือนใจฯ 

74 นาย โสรธัส ปุ่นสุวรรณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
75 ผศ. พจนีย์ สุวัฒนานุกร นักบริหารอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
76 นาย จเร อินทมาศ เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
77 นาย เจษฎา สุวรรณรัตน์ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
78 นาย ทศพร นามคํา นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
79 นาย ภูวพันธ์ คงวิจิตร นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
80 นาย ยอดชาย รอบคอบ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
81 นาย วิทยา แพเดช นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
82 นาย สากล ด้วงศรี นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
83 นาย สิทธิชัย ถ่ินระยะ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
84 นาย สุนันท์ พุทธพงค์ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
85 นาย สุรสิทธ์ิ วงค์ประเสริฐ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
86 นาย อมรินทร์ ตินา นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
87 นาย เอกชัย เพ็ชรรัตน์ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
88 น.ส. กมลวรรณ แพเดช เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
89 นาง จิดาภา ศิริสุข เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
90 น.ส. ฐิติมา ใจเขียนดี นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
91 นาง ดวงพร เฝือไชยศรี แม่บ้าน สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
92 นาง ทิพวรรณ เพชรชํานาญ เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
93 นาง ธนัญญา สมศรีโย เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
94 นาง ภิญญาพัชร์ คงชาตรี เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
95 นาง ยุพดี วงค์เมือง เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
96 นาง รัตนพร โปยิ้ม เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
97 นาง สมจิตร หินอ่อน เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
98 นาง สุกัญญา พันธ์คง เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
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99 นาง สุจิตตรา วัฒนานนท์ เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
100 น.ส. สุดาวรรณ์ ลิ่วเวหา นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
101 นาง สุภาพร ปานจินดา เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
102 นาง สุพัฒตรา ทองพัฒน์ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
103 นาง อานุ เจริญสิน เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
104 น.ส. อารีย์ คงอินทร์ เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
105 นาย นเรศ พันธ์คง เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า-ประปา สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
106 นาย วีระศักดิ์ บัวเพชร เจ้าพนักงานไฟฟ้า-ประปา สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
107 น.ส. วิลาวัลย์ ศรีฟ้า ช่างเขียนแบบ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
108 ดร. นิโรจน์ ไทยทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
109 นาง นิสา สาโรชวงศ์ สถาปนิก สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
110 นาย สุภัทร์ ศรีนวล นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
111 นาย ลิขิต พัฒน์แช่ม คนงาน สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
112 นาย เฉลิมพงศ์ ศิริสมบูรณ์ นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
113 นาย วิเชษฐ์ ปานดํา นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
114 น.ส. ปานณี รุ่งกระจ่าง เจ้าหน้าที่จัดการอาคารและบริเวณ สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
115 นาย สันติ สุขประชา คนงาน สํานักงานอธิการบดี กองอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
116 นาย กรณ์ หินอ่อน นักจัดการยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
117 นาย พัฒพงค์ ขวัญศรีเพ็ชร์ นักจัดการยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
118 นาย ไพฑูล เข็มพันธ์ุ นักจัดการยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
119 นาย สัมพันธ์ ขาวประดิษฐ นักจัดการยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
120 นาย อภิรักษ์ จันทร์ส่งแก้ว นักจัดการยานพาหนะ สํานักงานอธิการบดี งานยานพาหนะ
121 นาย โอภาส ม่วงรักษ์ พนักงานขับรถยนต์ สํานักงานอธิการบดี งานยายพาหนะ
122 นาย ไกรสินธ์ุ กรดเกล้า เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
123 นาย จเร บุญมี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
124 นาย ประวัติ ฉัยยาจิตต์ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
125 นาย ภูวนาถ คงวิจิตร เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
126 นาย ศิลปชัย ชนะพาล เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
127 นาย สิทธิชัย ไตรรัตนประทาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
128 นาย โอพาศ จามิตร์ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
129 นาย วิศรุต ขํายินดี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สํานักงานอธิการบดี งานรักษาความปลอดภัย
130 น.ส. ขนิษฐา เมืองระรื่น เจ้าหน้าท่ีบ่มเพาะธุรกิจ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
131 น.ส. ฐิติมา บุญยัง ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
132 น.ส. ขนิษฐา สาริท เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี ศูนย์อาเซ่ียนศึกษา
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133 ว่าที่ร.ต. ณัฏฐพัฒน์ รัตนพงค์ ช่างเทคนิค สํานักงานอธิการบดี สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
134 น.ส. รัตนา เช้ือศักดิ์ ช่างเทคนิค สํานักงานอธิการบดี สถานีวิทยุเพ่ือการศึกษา
135 น.ส. อังสนา แสงมณี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

136 น.ส. ธันยพร ณ สงขลา นักตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน
137 นาง โสภา ปุ่นสุวรรณ ผู้อํานวยการกองตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบภายใน
138 น.ส. พิมพ์ชนก มีเดช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โครงการจัดต้ังสถาบันภาษา
139 นาย วิสุทธ์ิ สุวัฒนานุกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
140 ว่าที่ ร.ต. ทนงศักดิ์  ป่ินแก้ว ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์
141 นาย พัฒนชัย นาคโสภา นักจัดการภูมิทัศน์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
142 นาง สุภาวรรณ เทพทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
143 นาย อพิสิทธิ ชมเชย เจ้าหน้าท่ีโสตทัศนูปกรณ์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักงานผู้อํานวยการ
144 นาง กิตติยา ใจช่ือ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
145 น.ส. แก้วใจ ทองนา ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
146 นาง โชคดี กรดเกล้า ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
147 น.ส. ธนิดา พัฒนแช่ม ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
148 นาง ประภา สุทธิราช ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
149 น.ส. มณฑาทิพย์ พัฒนสิงห์ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
150 น.ส. เยาวดี รุ่งเรือง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
151 น.ส. สุนิษา คงแก้ว ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
152 น.ส. อุทุมพร ศรีวิเศษ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
153 นาย ณัฐนัย พิลึก ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หอสมุดกลาง
154 นาย ณรงค์ ด้วงทองกุล นักวิชาการศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


