
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ

1 รศ.ดร.นงเยาว  สวางเจริญ รองคณบดีฝายบริหาร ภาควิชาจุลชีววิทยา ผูบริหารดูแลโครงการ

2 อ.สมศักดิ์  คงแสง ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 นางจินตนา  บุญสุขศรี เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 เลขานุการภาควิชาจุลชีววิทยา

4 นางสาวกรรยา   พิทักษฉนวน พนักงานธุรการ 5 ภาควิชาจุลชีววิทยา

5 นางระเบียบ  ลือขจร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 เลขานุการภาควิชาชีวเคมี

6 นางอาภรณ  เพ็ญสวัสดิ์ พนักงานธุรการ 4 ภาควิชาสรีรวิทยา

7 นางพาชื่น  สาวิชชโก เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 เลขานุการภาควิชาเภสัชวิทยา

8 นางธรรมพร  ตรีวรพันธุ พนักงานธุรการ 5 ภาควิชาชีววิทยา

9 นางละมาย  ทองบุญ ครู ระดับ 5 ภาควิชาชีววิทยา

10 นางสาวอํานวย  โสภารัตน นักวิชาการอุดมศึกษา* ภาควิชาเคมี

11 นางอริสา  สุวรรณรัตน พนักงานธุรการ ภาควิชาเคมี

12 นางเสาวคนธ  เจียรนัย พนักงานธุรการ 5 เลขานุการภาควิชาคณิตศาสตร

13 นางสาวสุปราณี  โอวาทฬารพร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 เลขานุการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

14 นางสาวอุไร  บุษบงค พนักงานธุรการ 5 ภาควิชาฟสิกส

15 นางยืนยง  งามอุดม เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 5 เลขานุการภาควิชาวิทยาศาสตรทั่วไป 

16 นางสาวปวริศา  หอมขาว นักวิทยาศาสตร หลักสูตรวิทยาศาสตรพอลิเมอร

17 นางสาวพัชรี  ทองชวย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป เลขานุการหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพฯ

18 นางสาวนุชรีย  ชมเชย นักวิทยาศาสตร* หลักสูตรวัสดุศาสตร

รายชื่อผูเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การพัฒนาทีมงาน

วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2550

ณ โรงแรมหาดแกวรีสอรท  อ.สิงหนคร จ.สงขลา
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19 นางสาวพัฐสุดา  เอกพันธ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

20 นางเสาวลักษณ  รักตะสิงห นักวิทยาศาสตร หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร

21 ผศ.ยุทธนา  ฎิระวณิชยกุล ผศ.ระดับ 8 สถานวิจัยฯ เมมเบรน

22 นายไพบูลย   เตียวจําเริญ พนักงานธุรการ 5 รักษาการหัวหนาหนวยสารบรรณ

23 นางสาวจุรีรัตน  พรหมจิตร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หนวยสารบรรณ

24 นางสาวสุดารัตน  กอวุฒิกุลรังษี เจาหนาที่บุคคล 6 รักษาการหัวหนาหนวยการเจาหนาที่

25 นางสาววันดี  ธรรมโชติ เจาหนาที่บุคคล 5 หนวยการเจาหนาที่

26 นางสาวธารากร  ภูไพบูลย เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา

27 นางสาวอนุวดี  กาญจนะ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป งานบริการการศึกษา

28 นางพรรณี  วรรณโร พนักงานธุรการ 5 หนวยทะเบียน

29 นางปยะเนตร  ไชยกูล เจาหนาที่พิมพดีด หนวยทะเบียน

30 นางสาวกรองทิพย  ตั้งสุทธิวงศ นักวิชาการศึกษา หนวยทะเบียน

31 นายธนากร  ทองอนันต จ. วิเคราะหนโยบายและแผน7 หัวหนางานนโยบายและแผน

32 นายพงษศักดิ์  เบ็ญจพรกุลพงศ จ. วิเคราะหนโยบายและแผน 6 งานนโยบายและแผน

2



ลําดับที่ ชื่อ - สกุล ตําแหนง สังกัด หมายเหตุ

33 นางสาวกัลยรัตน  ศุทธวิโรจน เจาหนาที่บริหารงานการเงินฯ 7 หัวหนางานคลังและพัสดุ

34 นางชูศรี  มีสุปรีดิ์ นักวิชาการพัสดุ 6 หัวหนาหนวยพัสดุ

35 นางสาวเสาวลักษณ  รัตนะ นักวิชาการพัสดุ 6 หนวยพัสดุ

36 นางสาวอรอุมา  ชัยโรจน นักวิชาการเงินและบัญชี* หนวยคลัง

37 นางสาวแฉลม  ปริชญากร พนักงานธุรการ 5 พนักงานธุรการ 5 น.อาคาร

38 นายจิตร  หอทอง ชางเครื่องยนต 4 หนวยอาคารฯ

39 นางสาวฉลวย  นนทพันธ นักกิจการนักศึกษา ระดับ 6 หนวยกิจการนักศึกษา

40 นางสาวสุธิดา  คุมเคี่ยม นักวิชาการอุดมศึกษา* หนวยกิจการนักศึกษา

41 นางเจนวดี  หิรัญรัตน นักวิชาการอุดมศึกษา* หนวยประกันคุณภาพ

42 นางจิตติมา  โพธิ์เสนา เจาหนาที่วิเทศสัมพันธ ระดับ 6 หัวหนาหนวยวิเทศและประชาสัมพันธ

43 นางสาวเพ็ญประภา  รัตนแกวมุณี พนักงานพิมพดีดชั้น 2 หนวยเครื่องมือกลาง

44 นางสาวดวงฤดี  หมวกทอง นักวิทยาศาสตร ระดับ 6 หนวยเครื่องมือกลาง

45 นายแฉลม  พรหมพัฒน ครู ระดับ 5 หัวหนาหนวยโสตฯ

46 นายไมตรี  นวลพลับ พนักงานวิทยาศาสตรการแพทย 5 รักษาการหัวหนาหนวยเรือนเลี้ยงสัตวฯ

47 นางจิรัฎฐา  ชวยแกว นักวิชาการศึกษา หนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ

48 นายสันติ  บัวกิ่ง นายชางศิลป 4 หนวยโสตทัศนศึกษา เจาหนาที่ดูแลโสตฯ

49 นางรัตติยา  เขียวแปน เจาหนาที่บุคคล 6 หนวยการเจาหนาที่ เจาหนาที่ประสานโครงการ

50 นางสาวจุฑามาศ  ไพยรัตน พนักงานธุรการ หนวยการเจาหนาที่ เจาหนาที่ประสานโครงการ
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