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รายชื่อบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

ลาดับที่
พนักงานมหาวิทยาลัย
1
นางอาภรณ์ เอี่ยมนิรัตน์
2
นางบุญธรรม พงษ์ไทย
3
นางสารวย แก้วสีขาว
4
นางมยุรี ฮาตแสนเมือง
5
นายสายัณห์ ศรีเพชร
6
นางนาถฤดี เกียรติพนมแพ
7
นางจันทร์หอม คาภู
8
นางเอมอร ทุยบึงฉิม
9
นายดาริ กูลประสิทธิ์
10
นายสมศักดิ์ สุดสาย
11
นางโลมใจ สินเธาว์
12
นายมนัส จันทหาร
13
นายวศิน พรหมคลัง
14
นางดวงฤดี จังตระกูล
15
นายเสกสิทธิ์ สังคีรี
16
นายธนาดูล คาแพง
17
นางสาวธิดารัตน์ แซ่ซือ
18
นางอนัญญา ชินวงษ์ อินทรสา
19
นางกรพัชรา ปุ๋ยภูงา
20
นางวลาลักษณ์ ช่างสากล
21
นางสาวชลธิศา พลทองมาก
22
นางสาวรสรินทร์ สาที
23
นางสาววิไลย์รัตน์ จารูญศิริ
24
นางสาวพิสมัย สายสุด
25
นางสาวศศิธร ไขชัยภูมิ
26
นางสาวกรสิริ ไสยรส
27
นางสาวสุชีวา ว่องไว
28
นางสาวธัญวรัตน์ ลุนสาร
29
นางสาวสุภาพร ปัญญา
30
นางอริสรา อุดจันทร์
31
นางสาวดรุณี ชูคันหอม
32
นายทรงเดช ทวีพร
33
นางคมขา ชัยนิคม
34
นายศุภกร ขรรค์แก้ว
35
นางรัดดา อุ่นจันที

ผู้บริหาร
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปชานาญการ
บุคลากรชานาญการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปชานาญการ
ช่างเทคนิคชานาญงาน
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชานาญการ
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหารชานาญงาน
ผู้ปฏิบัตงิ านบริหารปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร์ชานาญงาน
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการพิเศษ
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ
ผู้ปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร์ชานาญงาน
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัตกิ าร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบตั ิการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
นักกายภาพบาบัดปฏิบัติการ
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
พนักงานห้องปฏิบัติการชานาญงาน
พนักงานผลิตทดลองปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัตงิ านห้องสมุดชานาญงาน

หมายเหตุ

สังกัดสานักหอสมุด
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ข้าราชการ
36
นายธนบดี สุวรรณศร
37
นางสาวสุทธิลักษณ์ พัดเพ็ง
ลูกจ้างประจา
1
นายวีรศักดิ์ โคตฮุย
2
นางตะวัน พลทองมาก
3
นางปดารณี พวกพระลับ
4
นางจงจิตร บุตรทะสี
5
นางจันทร์ทิพย์ จันทร์สว่างพงศ์
พนักงานราชการ
1
นายบุญฤทธิ์ หลอดคา
2
นายชาญวิทย์ วงศ์ศรีรักษา
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ประเภทชั่วคราว)
1
นางสาววิลาวรรณ สีคุณแสน
2
นางสาววันวิสาข์ ไชยฤทธิ์
3
นางสาวลักษณารีย์ จันทร์โก๊ะ
4
นายธรรมการ ใจเพ็ชร์
5
นายสาโรจน์ สาลีพนั ธ์
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ประเภทโครงการ)
1
นางสาวนฤมล ดอนบันเทา
2
นายเชิดชูเกียรติ พงษ์ไทย
3
นางสาวจีระนันท์ ชมที
4
นายพงษ์ประทีป พลยางนอก
5
นางสาวพัชณี วงษ์อานวย
6
นางสาวสิมาพร พรหมเมตตา
7
นางวชิราภรณ์ ทวีนันท์
8
นายอนุพงษ์ พันธ์สุวรรณ
9
นางสาววรรณภา ยาวะโนภาส
10
นายปรัชญา กาละดี
11
นางสาวญาสุมนิ ท์ ปะเมธา
ลูกจ้างโครงการของคณะ
1
นางสติ ขุนเวียงจันทร์
2
นายบุญไทย ขันขจร
3
นายดวน สมหนองโข่ย
4
นางสาวสุพัตรา บุญสุภา
พนักงานมหาวิทยาลัย
ข้าราชการ

ผู้ปฏิบัตงิ านวิทยาศาสตร์ชานาญงาน
บรรณารักษ์ชานาญการพิเศษ

สังกัดสานักหอสมุด

ช่างฝีมือทั่วไป ช 3
พนักงานธุรการ ส 2
พนักงานธุรการ ส 4
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส 3
ช่างเทคนิค
ช่างเทคนิค
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานวิจัย
พนักงานขับรถยนต์
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป
นักวิทยาศาสตร์
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
พนักงานธุรการ

สังกัดศูนย์วิจัย
สังกัดศูนย์วิจัย
สังกัดศูนย์วิจัย
สังกัดศูนย์วิจัย
สังกัดกลุ่มวิจัย
สังกัดศูนย์วิจัย
สังกัดศูนย์วิจัย

พนักงานห้องปฏิบัติการ
คนสวน
คนสวน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทั่วไป

จานวน 35 คน (สังกัดคณะ 34 คน สังกัดสานักหอสมุด 1 คน)
จานวน 2 คน (สังกัดคณะ 1 คน สังกัดสานักหอสมุด 1 คน)
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ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ
ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างโครงการของคณะ
รวมทั้งสิ้น

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5 คน
2 คน
16 คน (สังกัดคณะ 9 คน สังกัดศูนย์วิจัย/กลุ่มวิจัย 7 คน)
4 คน
64 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ธันวาคม 2560

