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งานคลังและพัสด ุ
ยุพา  2121 
จินตนา  2122 
จิตราภรณ ์ 2113 
นิตยา  2124 
พรทิพย์  2125 
ปานดิษฐ ์ 2127 
ฑิฆัมพร  2126 
ล าไพ  2128 
พิชชาภา             2123 
งานบริหารงานวิจัย 
จิราพัชร  2131 
ยุทธพล  2109 
อิสรีย ์  2108 
ณัฐกานต์             2114 
สวัสดรีักษ์            2116 
งานสารสนเทศ 
ภากร  3309 
วรงค์                  3308 
ประทีป  3311 
ธีรวุฒ ิ  3349 
คันธรส  3101 
จาริณ ี  3102 

สุรียร์ัตน์             3310 
ส านักงานวิทยบริการ 
ศิรินพัชร  2203 
สุรีกานต์             2223 
ศุภลักษณ์            2224 
วิลินธร               2225 
สุภาวดี               2226 
งานบริการการศึกษา 
จักร ี  1105 
ธนวรรณ  1101 
วันทนีย์  1107 
อุทุมพร  1109 
สุดา  1110 
ไพลิน  1111 
ปาลิน  1113 
ศรีสภุางค ์ 1112 
หน่วยกิจการนกัศึกษา 
สุกัญญา  2129 
ภัทรพล    2130 
รัชพล                 2117 
งานสื่อสารองค์กร 
จันทิมา  1001 
นิรมล             1114 

อิสรพันธ ์  1104 
หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
ปริญญา  2104 
ธันย์ชนก  2103 
งานกายภาพและบริการ
พ้ืนฐาน 
อภิรมย ์  1116 
สุภาพ  1117 
มณีพร  1123 
สุเทศ  1122 
เสรมินิจ  1124 
พสิษฐ์                1125 
มนัส  1128 
ไพศาล  4000 
ชัชวาลย์    1128 
หน่วยยานพาหนะ 
ปัญญา  1128 
อรัญ  1128 
อโศก  1128 
หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
มณเฑียร  1103 
สมเจตน ์  4108 
 

 
งานนโยบายและแผน 
ชฎาพร  2118 
อภิสรา  2119 
ปาลิดา  2120 
วรนันท์               2101 
งานปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 
และมาตรฐานสากล 
ชุตินธร  4410 
ต้องชนะ  4407 
ยุพิน  4407 
ธัญญกานท์ 4407 
นภารัตน ์  4408 
สวรรยา  4408 
ปัทมา                 4413 
จิรวีฐ ์  4409 
ลัดดา  4409 
ห้องสมุด 
ศศินาฎ  4202 
ปิยธิดา  4204 
โชติกา  4203 
งานเลขานกุารผู้บริหาร 
ศักดิ์สิทธ์ิ  1229 

ราตร ี  1230 
งานทรัพยากรบุคคล 
สมพร  1118 
ภาณ ี  1119 
ออมจิต  1126 
สีตลา  1127 
ห้องครัว  
ห้องครัวอาคาร 4 4111 
ศูนย์วิจัย 
ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมภมูิ
สารสนเทศฯ  
(รศ.ดร.สุระ พัฒนเกียรต)ิ  
                   3343-3344              
ศูนย์วิจัยฝึกอบรมนิเวศวิทยา
อุตสาหกรรม 
(รศ.ดร.กติิกร จามรดสุิต) 
                          1329 
 
ศูนย์วิจัยสตัว์ป่าและพันธ์ุพืช
และพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติฯ  
(รศ.ดร.รัตนวัฒน ์ไชยรัตน)์ 

2206 

ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้าน
การจัดการพื้นท่ีชุ่มน้ า         
(ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย) 

            1223   
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม           
 (ดร.นรินทร์ บญุตานนท์)     

                2211 
ศูนย์วิจัยตรวจประเมินและให้
การรับรองมาตรฐานการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 
(รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต) 

                 2304 
ศูนย์การศึกษาวิจัยฯเพื่อการ
จัดการลุ่มน้ าอย่างบรูณาการ
ในพืน้ท่ีภาคเหนือ 
(ผศ.ดร.ธรรมรัตน์ พุทธไทย) 

                 1223 

อพัเดท  วนัท่ี 18/12/2558      งานสือ่สารองค์กร 
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กัมปนาท  ภักดีกุล  1212 
กอบแก้ว  มโนมัยพิบูลย์  2207 
กาญจนา  นาคะภากร  1240 
กิติกร  จามรดุสิต   2309 
เกษม  กุลประดิษฐ์  1216 
กุลวดี  แก่นสันติสุขมงคล  1237 
กันต ์ ปานประยูร  2215 
กมลาภรณ์  คนองเดช  1316 
จ าลอง  อรุณเลิศอารีย์  1215 
จงดี  โตอ้ิม   1232 
จารุวรรณ  วงค์ทะเนตร  1318 
จุฬาภรณ ์ ก าเนิดเพชร  2312 
นรินทร์  บุญตานนท์  2211 
นาฏสุดา  ภูมิจ านงค ์  2311 
นวลจันทร์  สิงห์คราญ  2210 
บัณฑิต  ชาญณรงค์  2306 
บุญลือ  คะเชนทร์ชาติ  1219 
เบญจภรณ์  ประภักดี  1319 
ประพฤติ  เกิดสืบ  1322 
ปิยะกาญจน ์ เที้ยธิทรัพย์  1321 
ปรียาพร  เกิดฤทธิ์  2213 

ปรมิตา  พันธ์วงศ์  1313 
พัฒน  ทวีโภค   1314 
พิจักษณ์  หิญชีระนันทน์  1213 
มณฑิรา  ยุติธรรม  2201 
รัตนะ  บุลประเสริฐ  2209 
รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์                      2206 

รัชพงษ ์ กลิ่นศรีสุข  1233 
ลือพล  ปุณณกันต์    1234 
วิมล  สอนแจ่ม   2305 
วีรฉัตร์  ฉัตรปัญญาเจริญ  2313 
ศรัณยา  สุจริตกุล  2218 
สยาม  อรุณศรีมรกต  2304 
สัญชัย  สูติพันธ์วิหาร  2323 
สุระ  พัฒนเกียรติ  1221 
สุวลักษณ์  สาธุมนัสพันธุ์  2007 
หะริน  สัจเดย์   1311 
อัจฉรา  อัศวรุจิกุลชัย  2308 
อัจฉราพร  ข าโสภา  1317 
ภัทราวุธ  พุสิงห์   2216 
พูนเพิ่ม  วรรธนะพินทุ  1329 
ภาณุวัฒน์  ประเสริฐพงษ์  1329 

ณภัสนันท์  พสุการัชต์ชัย  2310 
สุรีย์วัลย์  สิทธิจันดา  1325 
ธรรมรัตน์ พุทธไทย                   1223 
จิรทยา พันธ์สุข                        2214 
เพียงใจ พีระเกียรติขจร              2205 
นวพร   กาญจนศิรานนท์            2204 
สุกัญญา เสรีนนท์ชัย                  1324 
แพรวา วงศ์บุรี    1226 
นพพล  อรุณรัตน์                      1326 
อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน         1222 
อนพัช มีม่ังคั่ง                          1315 
วิชญา รงค์สยามานนท์                2215 
Thomas Neal Stewart             2325 
ชิษณุพงศ์   ประทุม                   1238 
ศิรสิทธิ์   วงศ์วาสนา                  3344 
ธัญภัทร ศาสตระบุรุษ                 1310 
ภัทรา เสมอวงษ์                        1325  
บริพัตร ศิริอรุณรัตน์                   1221  
กฤตณะ พฤกษากร                     2202 
วันวิสาข์ ปั้นศักดิ์                        1235 




