
ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 1 ผศ.ดร.วาริท  เจาะจิตต์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
( 1 คน)

ทวิติยาภรณ์มงกุฏไทย (ท.ม.) 1 รศ.ดร.สมนึก  เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ ส านักวิชาการจัดการ
( 8 คน) 2 ผศ.ดร.ผดุงศักด์ิ  สุขสอาด ส านักผู้บริหาร

3 ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
4 ผศ.ดร.ภูวดล  บางรักษ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี ส านักผู้บริหาร
6 ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ศูนย์บริการการศึกษา
7 รศ.ดร.นัยนา  หนูนิล ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
8 ดร.เปรมฤดี  นุ่นสังข์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 1 ดร.ปิลันธน์  แสนสุข ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
(12 คน) 2 ผศ.ดร.สราวุธ  จันทเขต ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3 รศ.ดร.สรศักด์ิ  ด่านวรพงศ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
4 รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5 ผศ.ดร.นิสา  แซ่หลี ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
6 ผศ.ดร.สมจินตนา  คุ้มภัย ส านักวิชาการจัดการ
7 ดร.เย่ียมดาว  ณรงคะชวนะ ส านักวิชาการจัดการ
8 ผศ.ดร.หทัยชนก  คมเม่น ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
9 นางสาวธนภร  เจริญธัญสกุล ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

10 รศ.ดร.นฤมล  มาแทน ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11 รศ.ดร.สายฝน  เอกวรางกูร ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
12 ผศ.ดร.อรเพ็ญ  สุขะวัลลิ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 1 นายชัยรัตน์  กาญจนอารี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
( 22 คน) 2 ผศ.ดร.สุฤกษ์  คงทอง ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

3 ผศ.ดร.อรรถโส  ข าวิจิตร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
4 รศ.ดร.นิรันดร  มาแทน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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ล าดับท่ี ช่ือ - สกุล ช้ัน สังกัด



ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) 5 รศ.ดร.ฉัตรชัย  กัลยาณปพน ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
( 22 คน) 6 ผศ.ดร.กิตติพงษ์  ไหลภาภรณ์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

7 ผศ.ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
8 นายจักริน  วีแก้ว ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
9 รศ.ดร.จ านงค์  ธนะภพ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

10 รศ.ดร.เสน่ห์  รุจิวรรณ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
11 รศ.ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
12 ผศ.ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ์ ส านักผู้บริหาร
13 นางจุฑารัตน์  ธานีรัตน์ หน่วยตรวจสอบภายใน
14 ผศ.ดร.ภัทร์นรินทร์  ศุภกร ส านักวิชาศิลปศาสตร์
15 ผศ.ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์
16 ผศ.ดร.มนตรา  ไชยรัตน์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
17 ผศ.ดร.ศิริอุมา  เจาะจิตต์ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
18 นางเจนจิรา  แก้วรัตน์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
19 ดร.วาริ  ว่องวโรปกรณ์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์
20 ผศ.ดร.พนิดา  แช่มช้าง ส านักวิชาการจัดการ
21 ดร.นิษฐิดา  สุดใหม่ ส านักวิชาการจัดการ
22 ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส  พงศกรรังศิลป์ ส านักวิชาการจัดการ

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 1 ว่าท่ี พ.ต.ณรงค์  มุขวัฒน์ ส่วนอาคารสถานท่ี
(58 คน) 2 นายปิยวัชน์  คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา

3 นายพิพัฒน์พันธ์ุ  สุวรรณอักษร ส่วนพัสดุ
4 ผศ.ดร.สัจจพันธ์  ลีละตานนท์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นายชวพงษ์  นุ้ยสุข ส านักวิชาการจัดการ
6 นายวชรวรรษ  พรหมมา ส านักวิชาการจัดการ
7 ผศ.จิรพัฒน์  นาวารัตน์ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
8 นายจิรวัฒน์  แสงทอง ส านักวิชาศิลปศาสตร์
9 ดร.ธวัชชัย  ลักเซ้ง ส านักวิชาสหเวชศาสตร์

10 ผศ.ดร.ประชิด  สระโมฬี ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
11 ผศ.ดร.สุธน  ศรีวะโร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
12 ผศ.ดร.ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล ส านักวิชาศิลปศาสตร์
13 ผศ.ดร.วิทยา  อาภรณ์ ส านักวิชาศิลปศาสตร์
14 ดร.ชัยโรจน์  ใหญ่ประเสริฐ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)



จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 15 ดร.อดิศักด์ิ  การบรรจง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
(58 คน) 16 นางสาวศิริมาศ  พนมวัน ณ อยุธยา ส านักวิชาการจัดการ

17 นางกรรณิการ์ จันทรปาน คงอินทร์ ส่วนกิจการนักศึกษา
18 นางสาวรจเรศ  ณรงค์ราช ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
19 ผศ.ดร.วนิดา  ล่ิมม่ัน ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
20 นางสาวศิริคุณ  พันธ์รังษี ส านักวิชาศิลปศาสตร์
21 ผศ.ดร.ไพรินทร์  ศรีสินทร ส านักวิชาศิลปศาสตร์
22 ผศ.รัชดา  สุวรรณเกิด ส านักวิชาการจัดการ
23 ดร.สาลินี  ไชยกูล ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
24 ผศ.ดร.มาลาตี  ตาเยะ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
25 ดร.ชลกานต์  เบ็ญจศักด์ิ ส านักวิชาการจัดการ
26 ผศ.ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
27 ดร.ทวีลักษณ์  พลราชม ส านักวิชาศิลปศาสตร์
28 นางนลินี  ทินนาม ส านักวิชาการจัดการ
29 นางสาวพัฒน์ธิดา  ทองขาว ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 นางสาววรางคณา  ศรีหมอก ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
31 ดร.พัชรินทร์  นิลมาท ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
32 ผศ.ดร.จิรารัตน์  สองสี ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
33 ผศ.ดร.สุจิตรา  สมุหเสนีโต ส านักวิชาแพทยศาสตร์
34 ผศ.ดร.ดุษฎี  ชินนาพันธ์ ส านักวิชาแพทยศาสตร์
35 ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
36 ดร.บุษบรรณ  สุขกาญจน์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
37 ผศ.ดร.อัปสร  บุญยัง ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
38 ผศ.รัชฎาทิพย์  อุปถัมภ์ประชา ส านักวิชาการจัดการ
39 ผศ.ดร.นุรดีนา  จารง ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
40 ดร.ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
41 นางสาวสายพิชญ์  สัจจวิเศษ ส านักวิชาการจัดการ
42 ผศ.ดร.ชุติมา  จันทรัตน์ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
43 นางสาวทิพวรรณ  บุญสนอง ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์
44 ดร.ธิดา  โสตถิโยธิน ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
45 ผศ.พญ.วันดี  ช้ันประเสริฐภิญโญ ส านักวิชาแพทยศาสตร์
46 ผศ.พญ.นนทพรรณ  ผาสุข ส านักวิชาแพทยศาสตร์
47 ดร.กุลวดี  กาญจนะ ส านักวิชาแพทยศาสตร์



จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 48 ผศ.สิริรักษ์  มู่เก็ม ส านักวิชาแพทยศาสตร์
(58 คน) 49 ผศ.นันท์นภัส  เพชรคงทอง ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

50 ผศ.ภริตพร  แก้วแกมเสือ ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

51 ผศ.นันธิดา  จันทร์ศิริ ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
52 ดร.ดวงใจ  ผิวค า ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
53 ผศ.ดร.อัปษร  สัตยาคม ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
54 นางสาวสุผาณิต  วิเศษสาธร ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

55 ผศ.พญ.นภารัตน์  สุขเกล้ียง ส านักวิชาแพทยศาสตร์
56 พญ.พิระดา  ยินเจริญ ส านักวิชาแพทยศาสตร์
57 ผศ.ดร.นิรัติศัย  รักมาก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
58 ผศ.ดร.พุทธิพร  ธนธรรมเมธี ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) 1 นายธีรวัฒน์  ศรีบุญเอียด ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
( 43 คน) 2 นายบรรจงวิทย์  ย่ิงยงค์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

3 นายธีระศักด์ิ  ด่านสกุล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
4 นายธรณิศ  หาญใจ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
5 นายน าชัย  แซ่หลี ศูนย์บริการการศึกษา
6 นายสมเกียรติ  ก้งซุ่น ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นายอภิรุณ  บุษยากุล ส่วนอาคารสถานท่ี
8 นายวัฒนา  ชฎากรณ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 นายไพรวัลย์  เกิดทองมี โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย ขยะอันตรายและขยะท่ัวไป

10 นายไพศาล  สาริกา ส่วนกิจการนักศึกษา
11 นายภราดร  จีนชาวนา ส่วนกิจการนักศึกษา
12 นายวันชัย  ไตรรัตน์ โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว
13 นายภาณุวัฒน์  ช่วยอนันต์ ส่วนอาคารสถานท่ี
14 นายวิเชียร  สุขสบาย ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม
15 นายไพโรจน์  เต็มเป่ียม ส่วนอาคารสถานท่ี
16 นางวรรณพร  หริรักษ์ ส่วนการเงินและบัญชี
17 นางกาญจนา  จิตวิโชติ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
18 นางสาวปิยาพัชร  เซ่งจ้ิน ศูนย์บริการการศึกษา
19 นางสาวจิรารัตน์  ตัณฑวรานนท์ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
20 นางปารมี  รุ่งนิรันดรกุล ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
21 นางวารุณี  ยอดราช ศูนย์บริการการศึกษา

จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.)



จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) 22 นางปทุม  รักษ์ทอง ศูนย์บริการการศึกษา
( 43 คน) 23 นางสุวภา  วรรณเพชร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล

24 นางสาวประภา  มายิ ส่วนกิจการนักศึกษา
25 นางปรีดา  โชติช่วง หน่วยตรวจสอบภายใน
26 นางสาวอาภาภัทร  โรจนราธา หน่วยตรวจสอบภายใน
27 นางสาวณิรดา  เพ็ชรคงทอง ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
28 นางสาวปริณดา  แสงอุไร ส่วนการเงินและบัญชี
29 นางมัลลิกา  คุณารักษ์ ส่วนอาคารสถานท่ี
30 นางสาวแสงนภา  ตันสกุล อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31 นางวรรณี  เหมือนเพชร ศูนย์บริการการศึกษา
32 นางสาวฤดียา  พัฒนแก้ว ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
33 นางพรทิพย์  เก้าซ้วน ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
34 นางสาวนุสนธ์  สงเอียด สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
35 นางสาวชณัญชิตา  วิชัยดิษฐ์ ศูนย์บริการการศึกษา
36 นางสุชญา  กาญจนวงศ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37 นางสุริษา  หาญใจ ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
38 นางปทิตตา  จิวธนาธิปสกุล ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
39 นางรชาญา  ศิริกุลชัยกิจ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
40 นางฉัตรหทัย  สุวรรณมาลัย หน่วยตรวจสอบภายใน
41 นางอรุณรัตน์  ฉลาดดี ส่วนกิจการนักศึกษา
42 นางอัญธิษา  ตรึกตรอง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ
43 นางสาวจรวยพร  รอบคอบ ส านักวิชาสหเวชศาสตร์

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 1 นายสมศักด์ิ  ปอปาน ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
( 40 คน) 2 นายเพชรดนัย  ว่องไวรัตนกุล ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

3 นายวีระชาติ  รานวล ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 นายอรุณ  พลอยมี ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5 นายพงศ์ธน  ฤดีอัครเสรี ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
6 นายอรุณ  นาคาพงศ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7 นายสุวัฒน์  เกิดมณี ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
8 นายเมษา  สินทบทอง ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
9 นายไพฑูร  เทพภักดี ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

10 นายปรเมนทร์  รักษ์ดี หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)



เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 11 นายเลอศักด์ิ  มุติชุน ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
( 40 คน) 12 นายธนชัย  ค าสมาน ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา

13 นายศรัณย์  เพียงจันทร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
14 นายรักษพล  ก้อนอ าพร ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
15 นายอวยพร  เรืองศรี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
16 นายโอม  สุขปลอด ส่วนกิจการนักศึกษา
17 นายชาญชัย  ตันติวัฒโนดม ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
18 ว่าท่ี ร.ต.เสกมนต์  หม่อมวิญญา ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
19 นายโองการ  กุลสมบัติ ศูนย์บริการการศึกษา
20 นายธีระ  พรหมมาศ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 นางกอบสุข  อรชร ส่วนกิจการนักศึกษา
22 นางสาวใบบุญ  ทองชูด า ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม
23 นางสาวณัฐฐิรา  รัฐวิเศษ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 นางวราภรณ์  ผลสมบูรณ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25 นางดารารัตน์  ห่อเพชร ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 นางสาววิศวียา  เนาวนัติ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
27 นางสุคณา  ศรีทับ ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
28 นางภิรมล  รักเถาว์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29 นางสาวสุกัลยา  ถาวรพล ศูนย์กิจการนานาชาติ
30 นางจุไร  หม่ืนนรา ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
31 นางสาวสุรัตนา  ชูเชียร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
32 นางอรอนงค์  สุขปลอด ส่วนกิจการนักศึกษา
33 นางสาวนิตยา  แก่นบุญ ส่วนกิจการนักศึกษา
34 นางณัชธัญนพ  สุขใส ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
35 นางสาวสุดารัตน์  ช้างโรง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
36 นางสาววลัยพร  เนียมเล็ก ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
37 นางจรี  ไกรเทพ ส่วนการเงินและบัญชี
38 นางนฤมล  ชฎากรณ์ ส่วนการเงินและบัญชี
39 นางสาววรรณา  มัคราช ส่วนพัสดุ
40 นางวิภาพร  พลหาญ ส่วนพัสดุ

เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) 1 นายจ าลอง  ภักดีวานิช ส่วนอาคารสถานท่ี
( 69 คน) 2 นายสมชาย  ยศกิจ ส่วนอาคารสถานท่ี

เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.)



เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) 3 นายสุภาพ  โนรัตน์ ส่วนอาคารสถานท่ี
( 69 คน) 4 นายไพรวัลย์  รูปโอ ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและส่ิงแวดล้อม

5 นายสารัตน์  นาคพ่ีน้อง ส านักวิชาการจัดการ
6 นายโกสินธ์ุ  ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
7 นายคุณชิต  สุขพัฒนศรีกุล ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
8 นายเอกสิทธิ  ผจงจิตยางกูร ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
9 นายจิรพงศ์  ชูเก้ือ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

10 นายอาทิตย์  รักษ์วงศ์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
11 นายธีรพงศ์  หนูปลอด ส่วนส่ือสารองค์กร
12 นายเอกชัย  นุ่มเจริญ ส่วนกิจการนักศึกษา
13 นายเฉลิม  เต๊ะสนู ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 นายสมปอง  เรืองประเสริฐ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
15 นายสุทธิรักษ์  จริตงาม ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
16 นายสมศักด์ิ  ประทุมทอง ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
17 นายกรีฑา  พลขันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
18 นายนิติธร  ชูศรี ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19 นายนันทวัฒน์  ฟองมณี ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
20 นายพิรศุษม์  เกตุเลิศประเสริฐ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
21 นางสาวจริยา  รัตนพันธ์ุ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
22 นางสาวสาวิตรี  โชตยาสีหนาท ส านักวิชาการจัดการ
23 นางวันดี  มาลารัตน์ ส านักวิชาการจัดการ
24 นางสาวยุนี  พฤกษากิจ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25 นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
26 นางป่ินเพชร  ภักดีณรงค์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
27 นางวิจิตรา  ทองเทพ ส านักวิชาการจัดการ
28 นางสาวศิราณีย์  กาฬจันโท ส่วนพัสดุ
29 นางสาวสุภาพร  ทองจันทร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
30 นางสาวปัญจรัตน์  สุขใส ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

31 นางวรพิดา  คงช่วย ส่วนกิจการนักศึกษา
32 นางสาววิมลลักษณ์  ธีรวัจน์ ส่วนกิจการนักศึกษา
33 นางสาวขนิษฐา  จิตรหลัง ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
34 นางสาวรุจิรา  เต็มราม ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
35 นางนิตยา  ทองปะนะ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา



เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย (บ.ม.) 36 นางจิรา  กาญจนภักด์ิ ส านักวิชาเภสัชศาสตร์
( 69 คน) 37 นางสาวจิรา  จอกทอง ส่วนอ านวยการและสารบรรณ

38 นางสาวระวิวรรณ  พุฒทอง สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
39 นางสาวสุนันทา  รักชอบ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
40 นางสาวอารียา  ย่ีสุ่นทรง ส านักวิชาสหเวชศาสตร์
41 นางอรวรรณ  สิงหสุวรรณ ส่วนอ านวยการและสารบรรณ
42 นางสาวสุเมตตา  อุราโรจน์ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
43 นางช่ืนณัสฐา  เสนาะโสตร์ ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
44 นางสาวธินาพร  สุทธิวิริยะ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
45 นางคอลีเยาะ  สาแมง ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
46 นางสาวสุกัญญา  สุวรรณปาน สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
47 นางสาวโปติกา  โชติพงศ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
48 นางสาวหทัยรัตน์  หงษ์พฤกษ์ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
49 นางปรียาภัทร  จันทร์บูรณ์ ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

50 นางสาวนัสราห์  จ าปากลาย ศูนย์บรรณสารและส่ือการศึกษา
51 นางจุรีย์พร  แก้วเกิด ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
52 นางทัตพิชา  ศิริรักษ์ ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
53 นางสาวปิยะนุช  เรืองแก้ว ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
54 นางสาวรุ่งฤดี  ก้ิมเส้ง สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
55 นางสาวจุฬาพร  พันธ์ก าเหนิด ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
56 นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
57 ว่าท่ีร้อยตรี รัตนา  จันทร์นาม ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
58 นางพักตร์ผ่อง  รัตนพันธ์ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
59 นางสาวอัมพลิกา  นุ่นสังข์ ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
60 นางสาวติยาพร  ชูช่วย ส านักวิชาการจัดการ
61 นางจีรังกานต์  ปักเข็ม อุทยานพฤกษศาสตร์
62 นางสาวสุนิสา  โคจีจุล ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
63 นางณัฐวรรณ  แก้วรัตน์ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
64 นางสาวนิตยา  รูปโอ ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
65 นางสาวสุจิดา  ย่องจีน บัณฑิตวิทยาลัย
66 นางสาวเสาวรส  ไชยโม ส่วนอ านวยการและสารบรรณ
67 นางสาวอาภาภรณ์ จิตต์ประไพ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน
68 นางสาวภัสราภรณ์  พุมดวง ส านักวิชาการจัดการ
69 นางสาวกนิษฐา  ทองใบ ส านักวิชาการจัดการ


