รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบงานด้วยการจัดการกระบวนการทั้งองค์กร
วันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 24-25 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ ห้อง BSc3 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ลําดับที่

ภาควิชา

ชื่อ-สกุล

1

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ

คณบดี

2

รศ.ลัดดา เอกสมทราเมษฐ์

รองคณบดี

3

ผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการพิเศษ

4

รศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ์

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

5

รองศาสตราจารย์ ดร. พงศธร อมรพิทักษ์สุข

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

6

อาจารย์สมศักดิ์ คงแสง

รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สนับสนุนการเรียนการสอน

7

ผศ.ดร. เยาวภา สุขพรมา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชชัย พุทซ้อน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานที่

9

ผศ.ดร. สวัสดี ยอดขยัน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และการอนุรักษ์พลังงาน

10

ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

11

ผศ.ดร.นรารักษ์ หลีสกุล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

12

ดร.สิงโต บุญโรจน์พงศ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

13

นางสาวปิยากร บุญยัง

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

14

ดร.กิติพล นวลทอง

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

15

ผศ.ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

16

อ. สมชัย ยืนนาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

17

ผศ.ดร.สหัช จันทนาอรพินท์

ภาควิชาชีววิทยา

18

ดร.ศันสรียา วังกุลางกูร

ภาควิชาชีววิทยา

19

ผศ.ดร.จรัล ลีรติวงศ์

ภาควิชาชีววิทยา

20

รศ.ดร.พรศิลป์ ผลพันธิน

ภาควิชาชีววิทยา

21

รศ.ดร.สุชาดา จันทร์พรหมมา

ภาควิชาเคมี

22

ดร.มรกต แก้วเพชร

ภาควิชาเคมี

ลงชื่อ

ลําดับที่

ภาควิชา

ชื่อ-สกุล

23

ผศ.ดร.จุฑานัฎ แก้วบํารุง

ภาควิชาเคมี

24

รศ.ดร.พรทิพย์ ประพันธ์พจน์

ภาควิชาชีวเคมี

25

รศ.ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ์

ภาควิชาฟิสิกส์

26

ผศ.ดร.สุทธิดา รักกะเปา

ภาควิชาฟิสิกส์

27

รศ.สมสมร ชิตตระการ

ภาควิชาเภสัชวิทยา

28

ผศ.สุภาภรณ์ การเสนารักษ์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

29

ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร

ภาควิชาเภสัชวิทยา

30

นางสาวศรัณยา นพสุวรรณ

ภาควิชาเภสัชวิทยา

31

ผศ.อภิรดา ธาดาเดช

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

32

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ กานต์สมเกียรติ

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

33

ผศ.ดร.วราพร วรรณนา

ภาควิชาเทคโนโลยีวภาพฯ

34

ผศ.อดุลย์ เที่ยงจรรยา

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

35

ผศ.ดร.พรสุดา บ่มไล่

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

36

ผศ.ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

37

ดร.ธวัช ชนะดี

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ

38

รศ.ดร.ศิริพันธุ์ หิรัญญะชาติธาดา

ภาควิชาสรีรวิทยา

39

รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์

ภาควิชาสรีรวิทยา

40

ดร.จารุทรรศน์ พัฒนพันธ์ชัย

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

41

นางสาวภุมริน ทนหมัด

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

42

นายธนากร ทองอนันต์

งานนโยบายและแผน

43

นายพงษธร คําบัว

งานนโยบายและแผน

44

นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะ

หน่วยพัสดุ

45

นางสาวจุรีรัตน์ พรหมจิตร

หน่วยพัสดุ

46

นางนาฏยา กัณหาเจริญพงศ์

หน่วยคลัง

47

นางสาวบุญไสว ซุ้นสุวรรณ

หน่วยคลัง

ลงชื่อ

ลําดับที่

ภาควิชา

ชื่อ-สกุล

48

นางอรอุมา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

49

นางสาวชัญชิสา ทันพรม

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

50

นางสาวกุสุมา อชิรเสนา

หน่วยการเจ้าหน้าที่

51

นางสาวศิริพร เทพอรัญ

หน่วยการเจ้าหน้าที่

52

นางสาวสุพิชชา นพจนสุภาพ

หน่วยสารบรรณ

53

นางสาวกฤตยภร คุ่มเคี่ยม

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

54

นางสาวนฤมล ไพโรจน์

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

55

นางสาวรัตนา ขาวกริบ

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

56

นางสาวพรรนีย์ พูลสวัสดิ์

หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

57

นายพงศธร เตชะวัชรานนท์

หน่วยกิจการนักศึกษา

58

นางสาวผณิกา เชาวเหม

หน่วยกิจการนักศึกษา

59

นางสาววรรณิพา ประเสริฐ

หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

60

นางสาวธนภัทร สุระกุล

หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

61

นางสมจิต วิจิตร

หน่วยวิจัย บัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการ

62

นายธันยโรจน์ อินสุวรรโณ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

63

นางสาวทัศนวรรณ แก้วศรีหน่อ

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

64

นายอรรถสิทธิ์ รองสวัสดิ์

หน่วยโสตทัศนศึกษา

65

นายอดิศร วังปรีชา

หน่วยโสตทัศนศึกษา

66

นายมนูญ นวลพลับ

หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์

67

นางสาวเจนวดี หิรัญรัตน์

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

68

นางสาวธัญญาภรณ์ บุญเพ็ชร

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

69

นางสาวศิโรรัตน์ ดิสโร

หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

70

คุณขวัญฤดี คล้ายแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

71

ดร.อธิป สกุลเผือก

คณะเภสัชศาสตร์

72

ดร.เกษมสิริ จันทรโชติ

คณะเภสัชศาสตร์

ลงชื่อ

ลําดับที่

ภาควิชา

ชื่อ-สกุล

73

นางสาวปาณิสรา บุญสนอง

คณะเภสัชศาสตร์

74

ผศ.ดร.ทัศนีย์ นะแส

คณะพยาบาลศาสตร์

75

ผศ.ปุญญาภา รุ่งปิตะรังสี

คณะพยาบาลศาสตร์

76

ผศ.ดร.อรวรรณ หนูแก้ว

คณะพยาบาลศาสตร์

77

นางสาวชาลิสา วงศ์สายะ

คณะพยาบาลศาสตร์

78

นางสาวรัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์

คณะพยาบาลศาสตร์

79
80
81
82
83
84
85

คณะศิลปศาสตร์

ลงชื่อ

