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1 น.ส. เครือวัลย์ เสือเล็ก ส ำนักงำนคลัง

2 น.ส. เปมิกำ กอจรัญจิตต์ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

3 น.ส. เปรมกมล หลวงสนำม คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4 น.ส. เพชรลดำ เดชำยืนยง คณะวิทยำศำสตร์

5 น.ส. เรืองอุไร เพียกขุนทด ส ำนักคอมพิวเตอร์

6 นำย โจนัส สุขกุล ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

7 น.ส. กนกพร ค ำเนตร ส ำนักงำนคลัง

8 นำง กนกพร สุวรรณมำตร์ ส ำนักงำนยุทธศำสตร์

9 นำง กมลธร จรัลรัมย์ กลุ่มงำนบริกำรสุขภำพและอนำมัย

10 น.ส. กำญจนำ ปะทังวำ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

11 น.ส. กิตติญำณ์ เฟ่ืองชูนุช ส ำนักงำนยุทธศำสตร์

12 นำย กิตติพงษ์ แผ่เรืองรัตน์ ส ำนักงำนคัดเลือกและสรรหำนักศึกษำ

13 น.ส. กิตติพร วัฒนพำนิช คณะศิลปศำสตร์

14 น.ส. จำรุพรรณ รถทอง คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

15 น.ส. จิตรำ กิจศิโรรัตน์ ส ำนักงำนคลัง

16 น.ส. จิตำ อัศวภูษิตกุล สถำบันกำรเรียนรู้

17 นำย ฉัตรชัย มุ่งธัญญำ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

18 น.ส. ชณำณุช ตีระวัฒนำนนท์ ส ำนักงำนนิติกำร

19 น.ส. ณัฐกำนต์ จงประจิต ศูนย์บริกำรทำงกำรศึกษำรำชบุรี

20 นำย ณัฐพล ปล  ำภำกรณ์ ส ำนักงำนคลัง

21 ผศ.ดร. ตุลำ จูฑะรสก คณะวิทยำศำสตร์

22 นำย ทศพร บุญแท้ สถำบันวิทยำกำรหุ่นยนตร์ภำคสนำม

23 น.ส. ธนวรรณ กำญจโนภำส คณะวิศวกรรมศำสตร์

24 นำย ธนำวุธ ศรีสุข สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

25 นำย ธิติ จรำงเดช สถำบันกำรเรียนรู้

26 นำง ธิภำกร เปำนิล คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ

27 น.ส. นงค์เยำว์ จ ำปำหอม คณะวิศวกรรมศำสตร์

28 นำย นนทวัตร จันเสน ส ำนักคอมพิวเตอร์

29 น.ส. นริศรำ โทปุรินทร์ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

30 น.ส. นลินี พินเผือก คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์
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31 น.ส. นันท์นภัส มหำวัตร สถำบันกำรเรียนรู้

32 น.ส. นิชำภำ เนื องภิรมย์ ส ำนักงำนอ ำนวยกำร

33 น.ส. ปนัดดำ พ่วงพี กลุ่มงำนช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่นักศึกษำ

34 น.ส. ประภัสสรำ ทองผำสุข ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

35 ดร. ปรำรถนำ แก้วเพชร คณะพลังงำนสิ งแวดล้อมและวัสดุ

36 น.ส. ปรียำนุช เมืองประแก้ว ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

37 น.ส. ปำณิศำ เลิศทหำร สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

38 นำง ปิยำภำ ธรรมศักด์ิ ส ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ

39 นำย ปุณณรัตน์ สำสนำม ส ำนักหอสมุด

40 นำง ผ่องศรี เวศสนิท คณะวิทยำศำสตร์

41 น.ส. พรไพลิน ถำวร ส ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ

42 น.ส. พรนภำ นุชผดุง ส ำนักงำนอ ำนวยกำร

43 นำง พัชรินทร์ โสฬส ส ำนักงำนอ ำนวยกำร

44 นำง พัชรินทร์ เด่นจิตเจริญ ศูนย์นวัตกรรมนโยบำย

45 น.ส. มณทิรำ เฉลิมโยธิน คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์

46 น.ส. มำลิดำ หวังวิชำ ส ำนักงำนกิจกำรต่ำงประเทศ

47 นำง ยมิษฐำ ดำวเด่น สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

48 นำง รุ่งนภำ ศรีวรกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศำสตร์

49 น.ส. ลัดดำวัลย์ พจน์พรหมมณี ส ำนักอุทยำนวิทยำศำสตร์และอุตสำหกรรม

50 น.ส. วณิชชำ มะลูลีม ส ำนักงำนยุทธศำสตร์

51 น.ส. วณี เที ยงรัตน์ สถำบันวิทยำกำรหุ่นยนตร์ภำคสนำม

52 น.ส. วรรณำ พุ่มพวง ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

53 นำง วรำภรณ์ พีระสงครำม ส ำนักงำนจัดหำและจัดกำรสินทรัพย์

54 นำง วำสนำ นำคเกิด สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

55 นำง วิภำพรรณ อ่อนประทิน ส ำนักงำนคลัง

56 น.ส. ศิโรรัตน์ ตู้จริญ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

57 น.ส. ศิริรัตน์ ยุทธภูมิปรีชำ ส ำนักงำนมหำวิทยำลัยสัมพันธ์

58 น.ส. ศิริวรรณ ใยยะธรรม ส ำนักงำนอ ำนวยกำร

59 น.ส. ศุภลักษณ์ รักธรรม GMI

60 นำย สมศักด์ิ สลำวน ส ำนักงำนคลัง
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61 น.ส. สิริพร ทองประเสริฐ ส ำนักงำนนิติกำร

62 นำย สุกฤษณ์ สุวรรณกูฏ ส ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ

63 อ. สุกัญญำพัฒน์ ดอกกุหลำบ สถำบันกำรเรียนรู้

64 น.ส. สุกำนดำ บุณยำทร ส ำนักงำนพัฒนำทรัพยำกรบุคคล

65 ดร. สุชัญญำ วงศ์รอด คณะพลังงำนสิ งแวดล้อมและวัสดุ

66 น.ส. สุชำดำ ศำสตรำนุรักษ์กุล ส ำนักงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล

67 รศ.ดร. สุภำภรณ์ ชีวะธรักษ์ สถำบันพัฒนำและฝึกอบรมโรงงำนต้นแบบ

68 นำง สุมนำ มณีเพ็ญ ส ำนักงำนจัดหำและจัดกำรสินทรัพย์

69 น.ส. สุมิตรำ ไวยศิลป์ ส ำนักงำนคลัง

70 นำย สุรพล ศิริคุณ คณะศิลปศำสตร์

71 ดร. สุรัตน์ ชุ่มจิตต์ ศูนย์นวัตกรรมนโยบำย

72 น.ส. อณิษฐำ จูฑะรสก สถำบันนโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม73 ดร. อธิป ดุลย์จินดำชบำพร คณะวิศวกรรมศำสตร์

74 นำย อนุสรณ์ จ ำปีเรือง ส ำนักงำนกิจกำรนักศึกษำ

75 น.ส. อรสร ปรัชญพงศ์ ส ำนักงำนคลัง

76 น.ส. อัมพิกำ เกตุกรำย ส ำนักงำนยุทธศำสตร์

77 น.ส. อุไรพร อิทธิชัยเจริญ ส ำนักงำนคลัง


