
ท่ี ช่ือ - นามสุล ประเภทผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1 นางสาวอนงคภัส พรหมเดช นักเรียน - นักศึกษา
2 นายณรงค์ชัย บุญธรรมาภิบาล บุคคลท่ัวไป
3 นายณัฐพงศ์ สุนทรอรุณ บุคคลท่ัวไป
4 นายภวินท์  จารย์ลี บุคลากรสายวิชาการ
5 นางสาวสุภาพรรณ สัจวรรณ บุคลากรสายวิชาการ
6 นายสุรเชษฐ์ จันทร์งาม บุคลากรสายวิชาการ
7 ดร.จินตนา  สุขส าราญ บุคลากรสายวิชาการ
8 นางสาวอนุสรา  ไชยสาลี บุคลากรสายวิชาการ
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ มุขมา บุคลากรสายวิชาการ
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรางค์มณี. เดชคุ้ม บุคลากรสายวิชาการ
11 นางสุมนา จันทราช บุคลากรสายวิชาการ
12 ดร.รัชนี ปุณโณทก บุคลากรสายวิชาการ
13 นางสาวนภสรณ์  เจริญโพธ์ิ บุคลากรสายวิชาการ
14 นางสาวชนัฏา โสมณวัฒน์ บุคลากรสายวิชาการ
15 นางศศิกานต์ จรณะกรัณย์ บุคลากรสายวิชาการ
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี บุคลากรสายวิชาการ
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตานันท์ สิทธิสาร บุคลากรสายวิชาการ
18 นางสาวพัทธนันท์ รัตนวรเศวต บุคลากรสายวิชาการ
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมนึก  ธัญญาวินิชกุล บุคลากรสายวิชาการ
20 นางสุวภัทร หน่มค า บุคลากรสายวิชาการ
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาจารีย์ ประจวบเหมาะ บุคลากรสายวิชาการ
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์  เจนวิถีสุข บุคลากรสายวิชาการ
23 ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสงระวี กระจ่างศาสตร์ บุคลากรสายวิชาการ
24 นางสมลักษณ์ วัฒนสารสมบูรณ์ บุคลากรสายวิชาการ
25 นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร บุคลากรสายวิชาการ
26 นายมานพ ภู่สุวรรณ์ บุคลากรสายวิชาการ
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยจิตร สังข์พานิช บุคลากรสายวิชาการ
28 นางสาวถนอมจิตต์  สารอต บุคลากรสายวิชาการ
29 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา อ่อนศิริ บุคลากรสายวิชาการ
30 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัย  จิตต์ประสงค์ บุคลากรสายวิชาการ
31 นางณพัชญ์ปภา สว่างนุวัตรกุล บุคลากรสายวิชาการ

รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมธรรมะรับอรุณ
วันพฤหัสบดี ท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น.



32 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชุดา ธนมิตรามณี บุคลากรสายวิชาการ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภัสสร ต่ืมสูงเนิน บุคลากรสายวิชาการ
34 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐพล ศรประเสริฐ บุคลากรสายวิชาการ
35 นางสาวกฤษณา มณีรัตน์ บุคลากรสายวิชาการ
36 นายก่อกุล กีฬาพัฒน์ บุคลากรสายวิชาการ
37 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรโชติ สัตตาคม บุคลากรสายวิชาการ
38 นายชินกร    จิรขจรจริตกุล บุคลากรสายวิชาการ
39 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีอุดร แซ่อ้ึง บุคลากรสายวิชาการ
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญธิศร  สิริทรัพย์เจริญ บุคลากรสายวิชาการ
41 นางสาวสิริทิพ วะศินรัตน์ บุคลากรสายวิชาการ
42 นายสันติภูมิ ราชวิชา บุคลากรสายวิชาการ
43 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณรัตน์ คล้ายพงษ์ บุคลากรสายวิชาการ
44 นางสาวปภาดา นาวากาญจน์ บุคลากรสายวิชาการ
45 นางสาวมัทนพัชร แพรเจริญ บุคลากรสายวิชาการ
46 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธน วงค์แดง บุคลากรสายวิชาการ
47 นายพงศกร  ศรี รงค์ ทอง บุคลากรสายวิชาการ
48 นางสาววันชลี เพ็งพงศา บุคลากรสายวิชาการ
49 นายเสกข์์วิศิษย์ แสงฟ้าธนสุข บุคลากรสายวิชาการ
50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณา  วิโรจน์แดนไทย บุคลากรสายวิชาการ
51 นายธนภัทร จินตกุล บุคลากรสายวิชาการ
52 รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ บุคลากรสายวิชาการ
53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทวิกา ประดิษฐบาทุกา บุคลากรสายวิชาการ
54 รองศาสตราจารย์วิลาวัณย์ จารุอริยานนท์ บุคลากรสายวิชาการ
55 นายศาศวัต เพ่งแพ บุคลากรสายวิชาการ
56 นางสาวทิพย์วรินทร ดุสิตาศิริสกุล บุคลากรสายวิชาการ
57 นายอมรเทพ สกุณา บุคลากรสายวิชาการ
58 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลพรรณ  เจสะวะ บุคลากรสายวิชาการ
59 นางสาวเพลินพิศ ยะสินธ์ิ บุคลากรสายวิชาการ
60 นางสาวสุพรรณี  ปลัดศรีช่วย บุคลากรสายวิชาการ
61 นางสาวใจราช พรหมรักษ์ บุคลากรสายวิชาการ
62 ผศ.ดร.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ บุคลากรสายวิชาการ
63 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรมล ชอุ่ม บุคลากรสายวิชาการ
64 นางสาวธิษตยา รุ่งเดช ธ นา ลัย บุคลากรสายวิชาการ
65 นายไพโรจน์ สมุทรักษ์ บุคลากรสายวิชาการ
66 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรางค์ ธรรมโวหาร บุคลากรสายวิชาการ
67 นางสาวไอยย์ศรัย พีรภาพรกุล บุคลากรสายวิชาการ



68 นายก้องสยาม ลับไพรี บุคลากรสายวิชาการ
69 นายบุญช่วย แก้วศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
70 นางสาวภัสพร วรรณูปถัมภ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
71 นางสาววันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
72 นางกัลญา ชมกล่ิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
73 นางสาวมาริษา พรมจันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
74 นางสาวสุพรรษา สะพานพงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
75 นายชวินทร์ หลานดินทองดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
76 นางสาวสมศรี  ถ่ินแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
77 นายชนะภัย ทะมาตร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
78 นางสาวรภิตพร  เสตะปุระ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
79 นายสมาน ถาวรณา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
80 นายธนกฤต ทองรอด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
81 นางสาวจีรวรรณ  จีรวรางกูร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
82 นางมลฤดี  โตษณีย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
83 นายอภิชาติ รักพานิช บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
84 นางสาวทิพวัลย์  สาสาย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
85 นางสาววรรณเศรษฐ์ สวัสด์ิถาวร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
86 นางภัทราวรรณ  ธัญธนาพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
87 นางสาวฉวีวรรณ รอดพล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
88 นางปนัดดา สกุลขอเจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
89 นางจุฑาทิพย์ แก้วละมุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
90 นางวิภากมล งามล้ า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
91 นางรัชนี  เวียงสิมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
92 นางศิริพร  เพียรสุขประเสริฐ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
93 นางสาวพรศรี  จิตรดา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
94 นางสาวรัตนาภรณ์ แสนดวง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
95 นางสาวมนสา ก ากับกิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
96 นายปรีชา  พิทักษ์พล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
97 นางณัฐภษา  ชุ่มเย็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
98 นายชุมพล เดชะค าภู บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
99 นายสิทธิสารท เฉียบแหลม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
100 นางสาวสุพรรณา   พราวแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
101 นางสาวสกนธ์รัตน์ ชัยศรีรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
102 นางสาวปราณี จิตรเย็น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
103 นางสาววิลาวัลย์ โพธ์ิด ากล่ า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



104 นางสาวอาราดา คู่เจริญถาวร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
105 นายชัชวาลย์ ถาวรสุทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
106 นายทวิช บุญสวัสด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
107 นายอิทธิรงค์ จงใจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
108 นายทรงศักด์ิ ทิมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
109 นายสัมฤทธ์ิ เหมือนประโคน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
110 นายสมคิด  พิศโสระ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
111 นายอทิพันธ์ ศรีโพธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
112 นางสาวแสงทิตย์   บุญสาม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
113 นายสังสรรค์ แก้วหน่อ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
114 นางสาวอรทัย  พลหงษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
115 นางกันยารัตน์ ภาคาเขตร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
116 นางสาวจ าลอง รอดแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
117 นางสาวจณิสตา ใจห้าว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
118 นางสาวยุภาลัย เตียงนิล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
119 นางภริดา พานิชเจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
120 นางสาวอมรรัตน์  คล้ยสินธ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
121 นางสาวนันทภัค ครองปัญญา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
122 นายบุญชัย ลาภศรีสวัสด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
123 นางธัญยรัตน์   พณิชธนบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
124 นายวิษณุ   จิตตรุ่งเรือง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
125 นางสายพิณ  คล้ามอ่ า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
126 นางสาวทิชากร จอนสูงเนิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
127 นางสาวกุลพัชร พูลเกษม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
128 นางสาวบุษบา ผลาผล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
129 นางสาวสังวาลย์ สิทธิธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
130 นางสาวชลธิชา มรรคผล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
131 นางอารมย์  ภู่พงศ์อนันต์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
132 นางสาวศศิวิมล สิทธิบูรณะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
133 นางสาวชุลีกร เทพเฉลิม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
134 นางสาวกตัญญู กองหาญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
135 นายสิทธิศักด์ิ ใจหลัก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
136 นางสุกัญญา  ทรายเพชร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
137 นางชุตอมา บุญเก้ือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
138 นางสาววรรณิษา วงค์รอด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
139 นางสาววรรณศิริ อ่างแก้ว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



140 นางสาววาสนา บุญหม่ืน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
141 นางสาวสุรภา  ศรีลาศักด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
142 นางสาวธันชนก รัตนะคุณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
143 นางสุทธิดา  เซ็นหลวง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
144 นายมนต์ชัย   แย้มสิย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
145 นางสาวทิพย์รัตน์ วัฒนธัญญกรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
146 นางอัญชนา  พิศโสระ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
147 นายพุฒิวงศ์ มันดินแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
148 นางสาวหทัยรัตน์ เส้งช่วย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
149 นางสาวจารุวรรณ จันทมาลา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
150 นางสาวอ้อมฤทัย แสงแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
151 นางสาวจารุวรินทร์ พาทีสุนทรศิริ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
152 นางสาวสมพร ร์่งฤทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
153 นางสาวศิโรธร บัวม่ัน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
154 นายวิรัช ฉัตรประเสริฐ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
155 นางสาวปุณณภา เบญจเสวี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
156 นางสาวอัญชิสา ช่วยทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
157 นายกวินพร ช่อผูก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
158 นายสพลดนัย เหรียญเจริญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
159 นางสาวิตรี   นราประสิทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
160 นางวนิดา โลหกิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
161 นางสาวประภารัตน์ พันธุลี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
162 นางสาวรัตนา  วิรบุญชัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
163 นางสาวสุรัชนา ศิลปวัฒนวิทยา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
164 นางนฤมล ร่วมจิตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
165 นางสาวสุกฤตยา  พุ่มพะเนิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
166 นางสาวมัทณีญา พหุมณีทรัพย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
167 นางสาวกาญจนา เทพธานี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
168 นางเสาวรีย์ วงษ์พนัส บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
169 นางสาววาสนา เดชะดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
170 นางสาววาสนา   ลักขะนัติ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
171 นายไพทูล  มันดินแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
172 นายพัชร ไวกสิกรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
173 นางสาวรัชณีวรรณ  ธาดาอักษรณรงค์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
174 นายณรงค์ฤทธ์ิ ใจรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
175 นางสาวพรศิริ ทองน้อย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



176 นางสาวชฎาทิพย์ ศรีคิรินทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
177 นางสาวขวัญหล้า  ชัยชนะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
178 นายจิรวุฒิ เชยกล่ิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
179 นางสาวมณฑารัตน์  ชูพินิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
180 นายจิรวุฒิ เชยกล่ิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
181 นางสาวบุปผา จันทร์สุวรรณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
182 ว่าท่ีร.ต.หญิงสุนทรี รักซ้อน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
183 นายกิติณัฐ์ ศรีมูล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
184 นางสาวดวงฤดี พรมขวัญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
185 นางนิติยา ค าสอาด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
186 นายอนันต์ พ่ึงอ านวย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
187 นางสาวกิฑาทิพย์  ตันสิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
188 นางสาวสุพัตรา วันพุดชา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
189 นางพนิดา สกุณา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
190 นายภุมรินทร์ อ่องสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
191 นางสาวอุไร ร่ืนฤทธ์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
192 นางสาวณาตยา มาเมืองกล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
193 นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
194 นางสาวแพรตะวัน นิธิอัครนันท์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
195 นางสาวดนิตา แสงสาคร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
196 นางสาวฐิติยา ศรีทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
197 Mr.Somchai Rattanaporncheevakul บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
198 นางจุฑามาศ พูลยรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
199 นางสาวส าราญ  เจรญสุขเช้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
200 นางสาวรัชนี ตันพันเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
201 นางสาวอัชรา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
202 นางทรรศนีย์  ยอดเย่ียมแกร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
203 นางสาวดารัณ  ดอนหัวล่อ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
204 นางสาวกมลลักษณ์ สิงห์ป้อง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
205 นายติณณ์ วิไลข า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
206 นางสาวศิริรัตน์  ตรีภุมมรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
207 นางสาวมารยาท  วงษ์พวง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
208 นางสาวธันย์รดี  เกตุนวม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
209 นายนิวัฒน์ สนสกล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
210 นางสาวจิรภา  หล้าบา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
211 นางสาวชโลธร เจริญศิลป์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



212 นางสาวนัฏฐิกา วิลัยหล้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
213 นางสาวรัฐกมลฉัตร พงธนพัฒน์ปภาดา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
214 นางสาวรัฐกมลฉัตร พงธนพัฒน์ปภาดา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
215 นายวีระชัย ตระหง่านกิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
216 นางสาวยุพาพร รัตนจันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
217 นางยุตะนันท์  ไชยพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
218 นางสาวอัจฉรา หัมพานนท์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
219 นางสาวพัชรินทร์ ชินบรรเทา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
220 นายฤทธ์ิ  มุขเงิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
221 นางประภาพันธ์  ปานดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
222 นางสาวพรทิพย์  ไกรถาวร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
223 นางสาวสุชาดา  พูนพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
224 นายโสภณ พรมมา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
225 นายธนาเสฎฐ์ ผลเงาะ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
226 นายพลพิพัฒน์ สาราศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
227 นางสาวสิริกาญจน์ ทองมาก บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
228 นางสาวพิมพิศา สหะวรกุลศักด์ิ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
229 นางผกา  มันดินแดง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
230 นางสาวรัตนา  เกล็ดพรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
231 นางสาวมณีรัตน์  ชูหิรัญ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
232 นายประพร วรรณบุษราคัม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
233 นางสาวอาภาภรณ์ ภาคีญาณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
234 นางสาวพัชรี ส าเภาทอง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
235 นายเสนีย์  แนวทัศน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
236 นางสาวภัสสร เกตุบัวหลวงชัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
237 นางสาวสุภาพร วงษ์พวง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
238 นายธนพล เฉลียวจิตวณิช บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
239 นางสาววรรดี นพรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
240 นายกฤษฎา พูลยรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
241 นางสาวนิภาภัทร์ ศาลิคุปต บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
242 นายวิฑูรย์ นามแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
243 นางสาวณภัทวรรณ   ไกรพุดซา บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
244 นางสาวกานต์พิชญ์ศล ยศยืนยง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
245 นางมันทนา พันธ์ุรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
246 นางสาวจันทนา มิทยานนท์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
247 นางสาวเสาวลักษณ์ พระนอน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ



248 นายพิทยา  เรืองเดช บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
249 นางสาวอนงคภัส พรหมเดช นักเรียน - นักศึกษา
250 นายณรงค์ชัย บุญธรรมาภิบาล บุคคลท่ัวไป
251 นายณัฐพงศ์ สุนทรอรุณ บุคคลท่ัวไป


