
ลําดับที่ ชื่อ     -    นามสกุล ตําแหนง สวนงาน

1 คุณกัลยา อยูนาน หัวหนางานบัญชีบริการและพัฒนาระบบ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2 คุณกานดา ทองกลัด หัวหนางานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

3 คุณเยาวพา มังคละ หัวหนางานบริหารพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

4 คุณรุงอรุณ จงถาวรวิทยา หัวหนางานบริหารงบประมาณ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

5 คุณสมใจ ชุณหวุฒิยานนท นักวิชาการเงินและบัญช(ีชํานาญการ) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

6 คุณขวัญใจ เกิดแสง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

7 คุณขวัญเรือน จันทรเชื้อแถว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

8 คุณจงกล สมพันธแพ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

9 คุณจุฑามาศ ช.สรพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

10 คุณฐิติมา ชมจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

11 คุณดวงชีวัน ตั้งเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

12 คุณถาวร เลิศจันทึก ผูปฏิบัติงานบริหาร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

13 คุณนันทนภัส พรฉัยยา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

14 คุณประภาพร ศรีผึ้ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

15 คุณปาริชาติ เตชะนันทมณี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

16 คุณพรทิพย อินทรเขายอย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

17 คุณพรรณทิพา หลอทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

18 คุณพัทธณันท เปลงปลั่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

19 คุณรัชนีวรรณ เพชรดี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

20 คุณรุงนภา สิริกัลยาณธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

21 คุณรุงนภา จีนโสภา นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

22 คุณวิภาวัลย เกื้อเพชรแกว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

23 คุณวิลาวัณย ไมเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

24 คุณศุภวรรณ สุขสมัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

25 คุณสิริวรรณ เจริญรี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

26 คุณสุปรีดี พงศศรีเพียร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

27 คุณสุรเดช แทนคุมทอง ผูปฏิบัติงานบริหาร กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

28 คุณสุวิมล พรฉัยยา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

29 คุณอภิญญา สุราศรี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

30 คุณอมรรัตน เชยกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

31 คุณอัญชลิตา โพธิ์ศรี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

32 คุณอัญญมณี ปนวรรณา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงและซักซอมความเขาใจการปฏิบัติงานดานงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ 

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ณ หอง 322 ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ในการใหบริการรับทําวิจัยและใหบริการทางวิชาการ
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33 คุณอําไพ เขียวเมน นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

34 คุณอุไรวรรณ เชาวงศพาณิชย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

35 คุณสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

36 คุณกมลวรรณ สวัสดี นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

37 คุณฉมาภรณ ทาวพา นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

38 คุณนันทนิตร มีพรอม นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

39 คุณนิลุบล โลหะกุลวิช นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

40 คุณเพียงสกนก ศุลีรัชต นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

41 คุณสยุมพร เงินแพทย นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

42 คุณจิราภรณ ไมโรยรส หัวหนางานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย

43 คุณเครือวัลย สุขสมัย นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

44 คุณณัฐวัฒน อัครโภคิณศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน บัณฑิตวิทยาลัย

45 คุณทิวาลัย สุจินพรัหม หัวหนางานแผนและพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย

46 คุณนันทวัน สุวงศ นักวิชาการพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย

47 คุณปรานี สายประสม นักวิชาการพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย

48 คุณปทมา รอดจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

49 คุณศิรินทรญา อุณอนันต นักวิชาการพัสดุ บัณฑิตวิทยาลัย

50 คุณอําภา ศรีปญญาวุฒิคุณ นักวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย

51 คุณจินวดี อินเอี่ยม หัวหนาหนวยการเงินรับ คณะทันตแพทยศาสตร

52 คุณจุฬารัตน จันทรทอง หัวหนางานคลัง คณะทันตแพทยศาสตร

53 คุณณปภัช จันทรนคร รักษาการหัวหนางานพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร

54 คุณทัศนีย ภูฆัง หัวหนาหนวยควบคุมคลังพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร

55 คุณชลลดา เอื้อกิตติกุลชัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร

56 คุณพัชรนินท ธนทรัพยบุรโชติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร

57 คุณพีรพงษ ตัวงาม นักวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร

58 คุณรัตติพร กายเพชร นักวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร

59 คุณวาทินี เนียมกลิ่น นักวิชาการพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร

60 คุณสุวรรณา กอสุวรรณวงศ นักปฏิบัติการวิจัย (ผูชํานาญการพิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร

61 คุณหนึ่งฤทัย แปงโนจา นักวิชาการพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร

62 คุณอุฬารสม บัวมณี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร

63 คุณประภาศิริ ประทุมมาตย นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

64 คุณปทมา จุมปาลี นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย
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65 คุณพัฒนจิรา ธนทรัพยประภา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

66 คุณพิชญาสินี จิตติพิชญานันท นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

67 คุณเมธาวี มวงมั่งมี นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

68 คุณรัชตพงศ วาสนาพาสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

69 คุณศิริกานต ปนบานกวย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

70 คุณศิวพร เจียเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

71 คุณอรรถพล บัวสัมฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

72 คุณกมลทิพย ดีรอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะพยาบาลศาสตร

73 คุณนิธิพรรณ ศิริพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร

74 คุณเบญจวรรณ เสาวรัตน นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

75 คุณศรีสุดา คลายคลองจิตร หัวหนางานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร

76 คุณสุนิสา รัตนวรางค นักปฏิบัติการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร

77 คุณสุพิชา วรากุลนุเคราะห นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

78 คุณอัมพร วนเศรษฐ นักวิชาการเงินและบัญช(ีผูชํานาญการ) คณะพยาบาลศาสตร

79 คุณกัณณิกา อาจอาสา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

80 คุณกันยารัตน ผองรัตนนันท หัวหนางานบัญชีและผูชํานาญการ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

81 คุณเกศราภรณ ศรีทุมมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

82 คุณชยามณี พงษไพบูลย นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

83 คุณณัฐธยาน ธนัชจิรานนท เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

84 คุณดวงกมล พรหมดวง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

85 คุณธนารีย บัวเผือน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ชํานาญการพิเศษ) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

86 คุณบรรจง จันทรังษี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

87 คุณปยนุช ศักดิ์ดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

88 คุณพัชรากร แพระบํา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

89 คุณภัทราภรณ วังหินกอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

90 คุณมุกดาลักษณ บุญทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ผูชํานาญการพิเศษ) คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

91 คุณรัชนีกร ลักษณะ พยาบาลวิจัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

92 คุณศิริลักษณ จํานงค นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

93 คุณสาลินี คงทองวัฒนา หัวหนาฝายการคลัง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

94 คุณสุรียรัตน แสนรักสงบ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

95 คุณอินทิรา มีทอง นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

96 คุณจริยา ตันจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
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97 คุณกัญญาภัค เงินอินตะ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

98 คุณจันทิมา ขุนทรง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

99 คุณเฉลิมขวัญ วามวาณิชย ผูจัดการศูนยวิจัยคลินิกศิริราช คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

100 คุณชลภัส ลิ้มปฏิภาณ พนักงานธุรการ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

101 คุณชลลดา พุกสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

102 คุณนันทนัช ชางเรือนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

103 คุณเนตรนภา ปานโต นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

104 คุณประไพพร สุขโคนา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

105 คุณเปรมฤดี นอยวัน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

106 คุณพัทธธีรา ทะแดง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

107 คุณภัทราวรรณ สมพงษ นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

108 คุณภิรตา อริธชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

109 คุณรัชนิดา วันวัฒนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

110 คุณวราภรณ อดทนดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

111 คุณวัลลภา เถาแตง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

112 คุณศรัญยธร เพ็งปรีชา นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

113 คุณศันศนีย โชคนาคะวโร นักวิชาการพัสดุ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

114 คุณสกุลรัตน จันทรแสงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

115 คุณสินีธร เพ็งปรีชา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

116 คุณสุพรรณา คําจม นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

117 คุณนิสาชล วากยะบรร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร

118 คุณสุกัญญา สุวรรณานุรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร

119 กิติสานติ์ สราญกวิน นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 

120 คุณจารุณี มีสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร 

121 คุณณัฏฐินี สุริยวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร 

122 คุณปริณดา กุลมาตย นักตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร 

123 คุณภัทราพร พิลาโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร 

124 คุณมลฤดี ธรรมรงค นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร 

125 คุณมัลลิกา กระแสสินทร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร 

126 คุณวันทนีย ชูศิริโรจน นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร 

127 คุณสิริสกุล เลี่ยมพูล เจาหนาที่บริการงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร 

128 วาที่ร.ต.กฤษฎา สุวรรณานุรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร 
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129 วาที่ร.ต.หญิง ลัดดาวัลย เปยเนตร นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 

130 คุณกุลธิดา ครุฑ นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร

131 คุณชญานรัส เกษรบัว นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

132 คุณธัญญลักษณ วงษปาน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

133 คุณปวีณา ทองมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

134 คุณยุวดี บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

135 คุณวรจรรย ไวยวาศ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

136 คุณสุพรรษา หวังมีสุข เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร

137 คุณสุพัตรา ภูซอน นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

138 คุณอรนุชา อภิบุญญาวรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

139 คุณอรุณี จินะกา รักษาการในตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

140 คุณจิตรา สุริยะ หัวหนางานคลัง คณะเวชศาสตรเขตรอน

141 คุณปวีณา สิทธิโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะเวชศาสตรเขตรอน

142 คุณปณณวิช ปรางอําพร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเวชศาสตรเขตรอน

143 คุณพัชรา กอนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเวชศาสตรเขตรอน

144 คุณมนตรี หนูจันทร นักวิชาการพัสดุ (ผูชํานาญการ) คณะเวชศาสตรเขตรอน

145 คุณวิทวัส นันตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะเวชศาสตรเขตรอน

146 คุณอังคณา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเวชศาสตรเขตรอน

147 คุณกนกรัตน รีป นักวิชการศึกษา คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

148 คุณกฤษณี เสนาเกา นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

149 คุณเกษร แกมเชย นักวิชาการพัสดุ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

150 คุณธัญญรัตน พุมผกา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

151 คุณวรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

152 คุณวราภรณ รุจิระวาณิชย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

153 คุณวาสินี มีวัฒนะ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

154 คุณอุดมศรี วัฒนสืบแถว นักวิชาการพัสดุ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

155 คุณนภัสรวี เจริญสวัสดิ์ หัวหนางานนักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร

156 คุณอรุณี ฉองสวนออย หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร

157 คุณอัญชลินทร กรมาทิตยสุข หัวหนางานคลัง พัสุและจัดหา คณะสัตวแพทยศาสตร

158 คุณศิริพรรณ เกตุแกว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร

159 รศ.จรรยา  เสียงเสนาะ ผูจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร

160 คุณนภาพร มวงสกุล เลขานุการคณะฯ คณะสาธารณสุขศาสตร
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161 คุณสุดใจ ประทีปทอง หัวหนางานนโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร

162 คุณกชกร เพ็ชรพลาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร

163 คุณกัลยลักษณ  เอี่ยมสําลี เจาหนาที่การเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร

164 คุณปรีดา เสรีขจรกิจเจริญ นักวิชาการพัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร

165 คุณยุพิน  คําศิริ เจาหนาที่พัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร

166 คุณอุษา  บรรลือ เจาหนาที่บัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร

167 คุณยุทธพล ผองพลีศาล เจาหนาที่วิจัย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

168 คุณยุพา วิระยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

169 คุณลําไพ โพธิ์เข็ม นักวิชาการพัสดุ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

170 คุณศุภลักษณ วัฒนาเฉลิมยศ เจาหนาที่วิจัย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

171 คุณศริวัลย ไพบูลย หัวหนางานแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยราชสุดา

172 คุณออมเดือน ชาติวิทยา หัวหนางานคลังและพัสดุ วิทยาลัยราชสุดา

173 คุณธัชกมล ปรองดอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิทยาลัยราชสุดา

174 คุณวลัยลักษณ สิริไพโรจน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วิทยาลัยราชสุดา

175 คุณศลิษา ศรีอินทร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยราชสุดา

176 คุณศิริลักษณ แสงจันทร นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยราชสุดา

177 คุณณัฐพล ตันสุพล นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

178 คุณนราธิป นิติธาดากูล นีกวิชากานเงินและบัญชี วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

179 คุณพรทิพย ปลื้มสุดใจ นักสิชาการพัสดุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

180 คุณภคสุภา ขําตนวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

181 คุณกวินารัตน สุทธิสุคนธ นักปฏิบัติการวิจัย(ผูชํานาญการพิเศษ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

182 คุณเกรียงศักดิ์ ธรรมอภิพล นักปฏิบัติการวิจัย(ผูชํานาญการพิเศษ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

183 คุณดุษณี ดํามี นักวิชาการศึกษา(ผูชํานาญการพิเศษ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

184 คุณพวงเงิน ธนูพันธ นักวิชาการเงินและบัญช(ีผูชํานาญการ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

185 คุณพัฒนรัตน รางเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

186 คุณวรรณา บุญศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญช(ีผูชํานาญการ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

187 คุณสุคนธ หงษไกรเลิศ นักวิชาการพัสดุ(ผูชํานาญการ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

188 คุณพลอยชมพู สุคัสถิตย เลขานุการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

189 คุณจารุวรรณ จารุภูมิ หัวหนางานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

190 คุณกุลวธู วจนสาระ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

191 คุณชาลินี เสือกลับ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

192 คุณณัฐิดา ศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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193 คุณแพรวนภา บาลนคร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

194 คุณวิไลพร พุมแดง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

195 คุณสมปรารถนา นามขาน เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

196 คุณอนุสรณ เทียนงูเหลือม นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

197 คุณเอื้อมเดือน แกวสวาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

198 คุณวิไล อัครพัฒน หัวหนาเจาหนาที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

199 คุณขนิษฐา จีนสงวน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

200 คุณณัฐญามล เสงเสน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

201 คุณนพพล พูลสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

202 คุณจุไรรัตน ชนสุต นักวิชาการพัสดุ สถาบันโภชนาการ

203 คุณณัชชา ดีพสิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันโภชนาการ

204 คุณธนเดช ถีถาวร พนักงานพัสดุ สถาบันโภชนาการ

205 คุณธนาวดี ศิริอักษรศิลป นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันโภชนาการ

206 คุณศิริอร จรรณา พนักงานพัสดุ สถาบันโภชนาการ

207 คุณหทัยทิพย อุปริมวงศกร นักวิชาการพัสดุ สถาบันโภชนาการ

208 คุณอรุณรัตน โพธิรัชต นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันโภชนาการ

209 คุณใกลรุง ศรีกกเจริญ นักวิชาการศึกษา สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

210 คุณณัฐติยา เดชพรหม นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

211 คุณนารีรัตน เนียมทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

212 คุณผองศรี สวางสุขสกุล นักวิชาการพัสดุ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

213 คุณพัชรชวัล พึ่งถนอมจิตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

214 คุณพิชชาภัทร หาญปราบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

215 คุณภาดา ทองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

216 คุณรตินันทร จีนสมุทร ผูปฏิบัติงานบริหาร สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

217 คุณสุรีรัตน ชินกุลประสาน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

218 คุณอมรรัตน ออนจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

219 คุณอัญชลิกา ยวนะปุณฑ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

220 คุณอํานาจ ชะนะมา ผูชวยวิจัย หนวยบริหารจัดการนวัตกรรมและบริการวิชาการ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

221 คุณเมธีณัฐ รัตนกุล หน.งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

222 คุณชัชชนัน เทพพานิช นักวิชาการบัญชีและการเงิน สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

223 คุณณัฐพร เพ็ชรสี่หมื่น นักวิชาการพัสดุ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

224 คุณดวงเดือน สิทธิธาดาสกุล นักวิชาการพัสดุ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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225 คุณปุณยวีร อิสริยะพร เจาหนาที่ฝกอบรม สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

226 คุณศิริลักษณ คําวร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

227 คุณสาลินี จันทรเจริญ เจาหนาที่วิจัย สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

228 คุณสุภาวดี มานะศิริ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

229 คุณออมรักษ ผานภพ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

230 คุณชลิกา นิ่มจั่น ผูปฏิบัติงานบริหาร ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

231 คุณชอเพชร จิตวิขาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

232 คุณธนาภรณ ชูโต ผูปฏิบัติงานบริหาร ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

233 คุณสุธีรา ศรีมาลา นักวิชาการพัสดุ ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

234 คุณสุนิษา ยังอยู นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

235 คุณกมลเนตร เจริญเอม นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

236 คุณพัชรินทร สายขุน นักวิชาการพัสดุ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

237 คุณวรกมลวรรณ สุวรรณนอย นักวิชาการพัสดุ ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

238 คุณวิภาณี ชินชํานาญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

239 คุณสุพิชฌาย ปุยรักษา นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

240 คุณจิตาภา  สัจจโสภณ  เลขานุการ หอสมุดฯ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

241 คุณกิ่งเพชร ปลื้มเงิน นักวิชาการพัสดุ(ผูชํานาญการ) หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

242 คุณสุชาดา ดวงสนิท นักวิชาการพัสดุ(ผูชํานาญการพิเศษ) หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

243 คุณสุทธิณี ฝุนครบุรี นักวิชาการพัสดุ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

244 คุณอัจฉราพร อัศเวศน นักวิชาการเงินและบัญชี หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

245 คุณอาภา หงษอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

246 คุณเอกอรุณ ลลินโท นักวิชาการเงินและบัญชี หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

247 คุณณัชชา พวงสมบัติ นักวิชาการพัสดุ (หัวหนาหนวย) วิทยาลัยนานาชาติ

248 คุณกนกวรรณ แสงอนันต นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

249 คุณกฤษณ ปยะรัตนพิพัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

250 คุณจันทรจิรา พงษบัณฑิตวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

251 คุณทิพวิมล บัวชุม นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

252 คุณนิสากร แซอื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

253 คุณประวิทย หงิมหยุน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

254 คุณรุจิรา สุคัมภีร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

255 คุณศิริพร เสนาะคํา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

256 คุณสาวิตรี พิชญชัย นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ
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257 คุณสิตา วิชญากิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

258 คุณอมรรัตน สุขโหมด นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยนานาชาติ

259 คุณอรุณี กอสวัสดิ์พัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

260 คุณปรารถนา ทศานนท รองคณบดีฝายการคลัง วิทยาลัยดุริยางคศิลป

261 คุณเพลินพิศ เพ็งสุวรรณ ผูชวยคณบดีฝายงบประมาณและพัสดุ / หัวหนางานพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป

262 คุณกนกเนตร แกวเขียว หัวหนางานบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

263 คุณทิพยรัตน เพชรมุณี หัวหนางานการเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป

264 คุณคณาศิริ เจริญพร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

265 คุณนิชาวรินทร บวรโฆสิตพงศ นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป

266 คุณปยะฉัตร แกวทาไม นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ผูชํานาญการ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป

267 คุณภารดี สวัสดิ์มี นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป

268 คุณรัตนวรรณ ศุภราช นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

269 คุณลักษณา ทองวงษญาติ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

270 คุณวันดี นุชพะเนียด นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยดุริยางคศิลป

271 คุณวารุณี คุมกระทึก นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

272 คุณจิดาภา อวมเจริญ เจาหนาที่การเงิน วิทยาลัยการจัดการ

273 คุณภีรพรรณ พัฒนจันทร เจาหนาที่พัสดุ วิทยาลัยการจัดการ

274 คุณศรัญญา ออนละมูล นักบัญชี วิทยาลัยการจัดการ

275 คุณวันทนีย โกมลบุตร นักวิชาการเงินและบัญช(ีหัวหนางานคลัง) วิทยาลัยศาสนศึกษา

276 คุณเกศินี สุกแสงศรี นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยศาสนศึกษา

277 คุณฑิตฐิญดา เขื่อนเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยศาสนศึกษา

278 คุณพรประภัสสร กิตติกรวโรฒน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยศาสนศึกษา

279 คุณนีรชา กลิ่นพยอม นักวิชาการเงินและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

280 คุณอนงค ตังสุหน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

281 คุณอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง เจาหนาที่วิจัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

282 คุณฐิติวรดา วัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร

283 คุณณิชาภา พินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร

284 คุณเดโชพล บุนนาค นักวิชาการพัสดุ คณะศิลปศาสตร

285 คุณอรกานต เปรมเจริญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะศิลปศาสตร

286 คุณทิพยรัตน ละอองลักขณา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

287 คุณธีรพล เส็งสมวงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

288 คุณบังอร กรวิรัตน นักวิชาการสถิติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



ลําดับที่ ชื่อ     -    นามสกุล ตําแหนง สวนงาน

ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงและซักซอมความเขาใจการปฏิบัติงานดานงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ 

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ณ หอง 322 ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   เวลา 9.00 น. - 12.00 น.

ในการใหบริการรับทําวิจัยและใหบริการทางวิชาการ

289 คุณปาริฉัตร จันทรรักษ นักทรัพยากรบุคคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

290 คุณพเยาว ทิวาภรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

291 คุณพลช ตรีเมฆ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

292 คุณพิทยารัตน ละอองนวล ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

293 คุณสมพร บํารุงศรี นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

294 คุณสุวิมล เวหากิจ นักวิชาการสถิติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

295 คุณอรอนงค นีระบาล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

296 คุณนิสากร แข็งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตกาญจนบุรี 

297 คุณปุณณดา อําพันธทอง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป วิทยาเขตกาญจนบุรี 

298 คุณมนันยา หนูขาว นักวิเคราะหนโยบายและแผน วิทยาเขตกาญจนบุรี 

299 คุณลานทิพย หินออน นักวิชาการพัสดุ วิทยาเขตกาญจนบุรี 

300 คุณนพรัตน นาคไรขิง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะกายภาพบําบัด

301 คุณพรรัตน ผองเคหา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะกายภาพบําบัด

302 คุณภัทรวดี ผูมีสัตย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกายภาพบําบัด

303 คุณวนิดา แกวชะอุม เจาหนาที่วิจัย คณะกายภาพบําบัด

304 คุณศิรินทรณษา ปญญา นักวิชาการพัสดุ คณะกายภาพบําบัด

305 คุณชัชวาลย ภาคธรรม นักวิชาการพัสดุ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

306 คุณชุติภากาญจน ประจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

307 คุณฐิติกานต บุตรพึ่ง นักวิชาการเงินเเละบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

308 คุณยุวดี อนุตตรังกูร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

309 คุณญาอาภา บุปผาดารัตน นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

310 คุณรุงฤดี กุลจิตติเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

311 คุณธิรดา กันยายน คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

312 คุณสุทิศา   นาคเรืองศรี เจาหนาที่บริหารสินทรัพยฯ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

313 คุณกาญจนาฏ ภัทรเกษวิทย เจาหนาที่บริหารสินทรัพยฯ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

314 คุณชัญญภัสส  พลศร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

315 คุณยุวลักษณ  โสภณดิษย นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

316 คุณพวงชมภู ทําทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม



ลําดับที่ ชื่อ     -    นามสกุล ตําแหนง สวนงาน

1 คุณขวัญใจ เกิดแสง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

2 คุณขวัญเรือน จันทรเชื้อแถว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

3 คุณดวงชีวัน ตั้งเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

4 คุณนันทนภัส พรฉัยยา นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

5 คุณประภาพร ศรีผึ้ง นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

6 คุณรัชนีวรรณ เพชรดี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

7 คุณรุงนภา จีนโสภา นักวิชาการพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

8 คุณวิภาวัลย เกื้อเพชรแกว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

9 คุณสมใจ ชุณหวุฒิยานนท นักวิชาการเงินและบัญช(ีชํานาญการ) กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

10 คุณสุปรีดี พงศศรีเพียร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

11 คุณอภิญญา สุราศรี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

12 คุณอมรรัตน เชยกลิ่น นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง สํานักงานอธิการบดี

13 คุณสุวรรณา เจนสวัสดิ์พงศ ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

14 คุณกมลวรรณ สวัสดี นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

15 คุณฉมาภรณ ทาวพา นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

16 คุณนันทนิตร มีพรอม นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

17 คุณนิลุบล โลหะกุลวิช นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

18 คุณเพียงสกนก ศุลีรัชต นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

19 คุณสยุมพร เงินแพทย นักตรวจสอบภายใน ศูนยตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี

20 คุณจิราภรณ ไมโรยรส หัวหนางานคลัง บัณฑิตวิทยาลัย

21 คุณเครือวัลย สุขสมัย นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

22 คุณปทมา รอดจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

23 คุณจินวดี อินเอี่ยม หัวหนาหนวยการเงินรับ คณะทันตแพทยศาสตร

24 คุณจุฬารัตน จันทรทอง หัวหนางานคลัง คณะทันตแพทยศาสตร

25 คุณทัศนีย ภูฆัง หัวหนาหนวยควบคุมคลังพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร

26 คุณชลลดา เอื้อกิตติกุลชัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร

27 คุณพัชรนินท ธนทรัพยบุรโชติ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร

ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงและซักซอมความเขาใจการปฏิบัติงานดานงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ 

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ณ หอง 322 ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา    เวลา 13.00 น. - 17.00 น.

ในการใหบริการรับทําวิจัยและใหบริการทางวิชาการ



ลําดับที่ ชื่อ     -    นามสกุล ตําแหนง สวนงาน

ประชุมเพื่อรับฟงการชี้แจงและซักซอมความเขาใจการปฏิบัติงานดานงบประมาณ บัญชี การเงิน และพัสดุ 

วันศุกรที่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2561

ณ หอง 322 ชั้น 3 อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา    เวลา 13.00 น. - 17.00 น.

ในการใหบริการรับทําวิจัยและใหบริการทางวิชาการ

28 คุณพีรพงษ ตัวงาม นักวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร

29 คุณรัตติพร กายเพชร นักวิทยาศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร

30 คุณสุวรรณา กอสุวรรณวงศ นักปฏิบัติการวิจัย (ผูชํานาญการพิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร

31 คุณหนึ่งฤทัย แปงโนจา นักวิชาการพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร

32 คุณอุฬารสม บัวมณี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะทันตแพทยศาสตร

33 คุณประภาศิริ ประทุมมาตย นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

34 คุณปทมา จุมปาลี นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

35 คุณพัฒนจิรา ธนทรัพยประภา นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

36 คุณพิชญาสินี จิตติพิชญานันท นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

37 คุณเมธาวี มวงมั่งมี นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

38 คุณรัชตพงศ วาสนาพาสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

39 คุณศิริกานต ปนบานกวย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

40 คุณศิวพร เจียเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคนิคการแพทย

41 คุณอรรถพล บัวสัมฤทธิ์ นักวิชาการพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย

42 คุณนิธิพรรณ ศิริพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะพยาบาลศาสตร

43 คุณเบญจวรรณ เสาวรัตน นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

44 คุณศรีสุดา คลายคลองจิตร หัวหนางานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร

45 คุณสุพิชา วรากุลนุเคราะห นักวิชาการพัสดุ คณะพยาบาลศาสตร

46 คุณอัมพร วนเศรษฐ นักวิชาการเงินและบัญช(ีผูชํานาญการ) คณะพยาบาลศาสตร

47 คุณกัณณิกา อาจอาสา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี

48 คุณกัญญาภัค เงินอินตะ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

49 คุณจันทิมา ขุนทรง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

50 คุณชลลดา พุกสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

51 คุณเนตรนภา ปานโต นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

52 คุณเปรมฤดี นอยวัน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

53 คุณรัชนิดา วันวัฒนกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

54 คุณวราภรณ อดทนดี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
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55 คุณสุพรรณา คําจม นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล

56 คุณนิสาชล วากยะบรร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร

57 คุณสุกัญญา สุวรรณานุรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเภสัชศาสตร

58 คุณมลฤดี ธรรมรงค นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร 

59 คุณวันทนีย ชูศิริโรจน นักวิชาการเงินและบัญชี (ชํานาญการพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร 

60 คุณยุบล สุขประเสริฐ นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร 

61 คุณชญานรัส เกษรบัว นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

62 คุณธัญญลักษณ วงษปาน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

63 คุณปวีณา ทองมา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

64 คุณยุวดี บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

65 คุณวรจรรย ไวยวาศ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

66 คุณอรนุชา อภิบุญญาวรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร

67 คุณอรุณี จินะกา รักษาการในตําแหนงหัวหนางานคลังและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

68 คุณจิตรา สุริยะ หัวหนางานคลัง คณะเวชศาสตรเขตรอน

69 คุณปวีณา สิทธิโสภา นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะเวชศาสตรเขตรอน

70 คุณปณณวิช ปรางอําพร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเวชศาสตรเขตรอน

71 คุณพัชรา กอนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเวชศาสตรเขตรอน

72 คุณมนตรี หนูจันทร นักวิชาการพัสดุ (ผูชํานาญการ) คณะเวชศาสตรเขตรอน

73 คุณวิทวัส นันตะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะเวชศาสตรเขตรอน

74 คุณอังคณา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเวชศาสตรเขตรอน

75 คุณธัญญรัตน พุมผกา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

76 คุณวรรณวิมล สิทธิโชคสัมพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

77 คุณวราภรณ รุจิระวาณิชย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

78 คุณวาสินี มีวัฒนะ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

79 คุณนภัสรวี เจริญสวัสดิ์ หัวหนางานนักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร

80 คุณอรุณี ฉองสวนออย หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร

81 คุณอัญชลินทร กรมาทิตยสุข หัวหนางานคลัง พัสุและจัดหา คณะสัตวแพทยศาสตร
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82 คุณศิริพรรณ เกตุแกว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร

83 รศ.จรรยา  เสียงเสนาะ ผูจัดการ คณะสาธารณสุขศาสตร

84 คุณนภาพร มวงสกุล เลขานุการคณะฯ คณะสาธารณสุขศาสตร

85 คุณสุดใจ ประทีปทอง หัวหนางานนโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร

86 คุณกชกร เพ็ชรพลาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร

87 คุณกัลยลักษณ  เอี่ยมสําลี เจาหนาที่การเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร

88 คุณปรีดา เสรีขจรกิจเจริญ นักวิชาการพัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร

89 คุณยุพิน  คําศิริ เจาหนาที่พัสดุ คณะสาธารณสุขศาสตร

90 คุณอุษา  บรรลือ เจาหนาที่บัญชี คณะสาธารณสุขศาสตร

91 คุณยุพา วิระยาลัย นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

92 คุณลําไพ โพธิ์เข็ม นักวิชาการพัสดุ คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร

93 คุณศลิษา ศรีอินทร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยราชสุดา

94 คุณณัฐพล ตันสุพล นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

95 คุณนราธิป นิติธาดากูล นีกวิชากานเงินและบัญชี วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

96 คุณพรทิพย ปลื้มสุดใจ นักสิชาการพัสดุ วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

97 คุณภคสุภา ขําตนวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา

98 คุณดุษณี ดํามี นักวิชาการศึกษา(ผูชํานาญการพิเศษ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

99 คุณพวงเงิน ธนูพันธ นักวิชาการเงินและบัญช(ีผูชํานาญการ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

100 คุณพัฒนรัตน รางเล็ก นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

101 คุณวรรณา บุญศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญช(ีผูชํานาญการ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

102 คุณสุคนธ หงษไกรเลิศ นักวิชาการพัสดุ(ผูชํานาญการ) สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

103 คุณจารุวรรณ จารุภูมิ หัวหนางานคลังและพัสดุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

104 คุณกุลวธู วจนสาระ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

105 คุณชาลินี เสือกลับ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

106 คุณณัฐิดา ศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

107 คุณแพรวนภา บาลนคร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

108 คุณวิไลพร พุมแดง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
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109 คุณขนิษฐา จีนสงวน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

110 คุณณัฐญามล เสงเสน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

111 คุณนพพล พูลสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

112 คุณณัชชา ดีพสิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันโภชนาการ

113 คุณอรุณรัตน โพธิรัชต นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันโภชนาการ

114 คุณผองศรี สวางสุขสกุล นักวิชาการพัสดุ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

115 คุณพิชชาภัทร หาญปราบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

116 คุณภาดา ทองศรี นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

117 คุณสุรีรัตน ชินกุลประสาน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

118 คุณอมรรัตน ออนจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

119 คุณอัญชลิกา ยวนะปุณฑ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

120 คุณชัชชนัน เทพพานิช นักวิชาการบัญชีและการเงิน สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

121 คุณดวงเดือน สิทธิธาดาสกุล นักวิชาการพัสดุ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

122 คุณศิริลักษณ คําวร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

123 คุณชลิกา นิ่มจั่น ผูปฏิบัติงานบริหาร ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

124 คุณสุนิษา ยังอยู นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา

125 คุณกมลเนตร เจริญเอม นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

126 คุณสุพิชฌาย ปุยรักษา นักวิชาการเงินและบัญชี ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ

127 คุณจิตาภา  สัจจโสภณ  เลขานุการ หอสมุดฯ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

128 คุณกิ่งเพชร ปลื้มเงิน นักวิชาการพัสดุ(ผูชํานาญการ) หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

129 คุณณัชชา อินทรโชติ ผูปฏิบัติงานบริหาร หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

130 คุณรสสุคนธ คณนาวุฒิ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

131 คุณสุชาดา ดวงสนิท นักวิชาการพัสดุ(ผูชํานาญการพิเศษ) หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

132 คุณสุทธิณี ฝุนครบุรี นักวิชาการพัสดุ หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

133 คุณอัจฉราพร อัศเวศน นักวิชาการเงินและบัญชี หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

134 คุณอาภา หงษอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล

135 คุณเอกอรุณ ลลินโท นักวิชาการเงินและบัญชี หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล
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136 คุณกนกวรรณ แสงอนันต นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

137 คุณกฤษณ ปยะรัตนพิพัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

138 คุณจันทรจิรา พงษบัณฑิตวัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

139 คุณทิพวิมล บัวชุม นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

140 คุณนิสากร แซอื้อ นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

141 คุณประวิทย หงิมหยุน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

142 คุณรุจิรา สุคัมภีร นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

143 คุณศิริพร เสนาะคํา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

144 คุณสิตา วิชญากิจกุล นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

145 คุณอรุณี กอสวัสดิ์พัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยนานาชาติ

146 คุณปรารถนา ทศานนท รองคณบดีฝายการคลัง วิทยาลัยดุริยางคศิลป

147 คุณกนกเนตร แกวเขียว หัวหนางานบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

148 คุณทิพยรัตน เพชรมุณี หัวหนางานการเงิน วิทยาลัยดุริยางคศิลป

149 คุณปยมาภรณ ศรีจินดา นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

150 คุณปยะฉัตร แกวทาไม นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ผูชํานาญการ) วิทยาลัยดุริยางคศิลป

151 คุณรัตนวรรณ ศุภราช นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

152 คุณวารุณี คุมกระทึก นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยดุริยางคศิลป

153 คุณจิดาภา อวมเจริญ เจาหนาที่การเงิน วิทยาลัยการจัดการ

154 คุณภีรพรรณ พัฒนจันทร เจาหนาที่พัสดุ วิทยาลัยการจัดการ

155 คุณศรัญญา ออนละมูล นักบัญชี วิทยาลัยการจัดการ

156 คุณวันทนีย โกมลบุตร นักวิชาการเงินและบัญช(ีหัวหนางานคลัง) วิทยาลัยศาสนศึกษา

157 คุณฑิตฐิญดา เขื่อนเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาลัยศาสนศึกษา

158 คุณนีรชา กลิ่นพยอม นักวิชาการเงินและพัสดุ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

159 คุณอนงค ตังสุหน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

160 คุณฐิติวรดา วัฒนากร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร

161 คุณณิชาภา พินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร

162 คุณทิพยรัตน ละอองลักขณา นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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163 คุณธีรพล เส็งสมวงศ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

164 คุณพเยาว ทิวาภรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

165 คุณพลช ตรีเมฆ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

166 คุณพิทยารัตน ละอองนวล ผูปฏิบัติงานบริหาร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

167 คุณสมพร บํารุงศรี นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

168 คุณอรอนงค นีระบาล นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

169 คุณนิสากร แข็งงาน นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตกาญจนบุรี 

170 คุณนพรัตน นาคไรขิง นักวิเคราะหนโยบายและแผน คณะกายภาพบําบัด

171 คุณพรรัตน ผองเคหา เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป คณะกายภาพบําบัด

172 คุณวนิดา แกวชะอุม เจาหนาที่วิจัย คณะกายภาพบําบัด

173 คุณชุติภากาญจน ประจันทร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

174 คุณยุวดี อนุตตรังกูร เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค

175 คุณญาอาภา บุปผาดารัตน นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

176 คุณรุงฤดี กุลจิตติเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ

177 คุณสุทิศา   นาคเรืองศรี เจาหนาที่บริหารสินทรัพยทางความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

178 คุณกาญจนาฏ ภัทรเกษวิทย เจาหนาที่บริหารสินทรัพยทางความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

179 คุณชัญญภัสส  พลศร นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

180 คุณยุวลักษณ  โสภณดิษย นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

181 คุณพวงชมภู ทําทอง นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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