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1 นางกันทิมา  แกวเดียว กองพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอรโนตบุค

2 นางพชรพร  แกวประเสริฐ กองพัฒนานักศึกษา ipad 2, กลองถายรูป

3 นายบรรจง  สมศรี กองพัฒนานักศึกษา ipot 4, กลอง, โนตบุค

4 ผศ.สุวรรณี  จันทรตา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

5 ดร.ศรัญญา  วัฒนานนท คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

6 คุณลัดดา  กาจารี คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

7 คุณมลทา  ออนโพธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร คอมพิวเตอร

8 น.ส. อําพรรัตน  พุมพา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

9 อ.วุฒิรัตน  พัฒนิบูลย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

10 นางอัมพร  สายโส คณะเทคโนโลยีการเกษตร คอมพิวเตอร

11 นางทองเพ็ชร  กาวิละ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คอมพิวเตอร

12 ดร.เกษริน  วะนะวิเชียร คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

13 นายสายัญ  หลานามวงค คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

14 ผศ. ประพันธ  ปญญาบาล คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

15 อ.รัตนภัทร  มะโนชัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

16 ดร.จําเนียร  วงษโม คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

17 อ.ทิพรัตน  ติฆะปญญา คณะเทคโนโลยีการเกษตร โนตบุค

18 น.ส.รัชสุภา  การักษ งานประกันคุณภาพการศึกษา โนตบุค, โทรศัพท

19 น.ส.นราทิพย  ทองไทย งานประกันคุณภาพการศึกษา ipad

20 น.ส.จินตนา  ตะนะวงค งานวิเคราะหนโยบาย ipad

21 น.ส.สมพร  ตะนะวงค งานวิเคราะหนโยบาย ipad

22 นายวรากร  เนือยทอง กองนโยบายและแผน Netbook

23 นางรังสินี  วิงวอน กองนโยบายและแผน Netbook

24 นางมณี  ตาจิน กองนโยบายและแผน โนตบุค, โทรศัพท

25 น.ส.ปรารถนา  นิวบุตร กองนโยบายและแผน คอมพิวเตอรตั้งโตะ

26 นางประภาพร  คณิตปญญาเจริญ กองนโยบายและแผน คอมพิวเตอรตั้งโตะ

27 ผศ.ไพจิตร  สุขสมบูรณ ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

28 ผศ.นพนันท  สุขสมบูรณ ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

29 น.ส.ปรียสุพัศ  ตายัน ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

30 นายปฏิญญา  อินทราวุธ ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

ผูเขารวมโครงการสินคาไอทีเอื้ออาทร

ศูนยคอมพิวเตอร    มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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31 นายภาสกร  สีเหลือง ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

32 นายจําเนียร  หัตถา ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

33 นายสมานมิตร  เมฆโปธิ ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

34 น.ส.ภัทรกาญจน  เองฉวน ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

35 นายรวีพันธ  หนองาม ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

36 นายวชิระ  นันตี ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

37 นางศรีนวล แกวไชยวงค ศูนยคอมพิวเตอร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

38 นายสันติ  วงศใหญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

39 นางหิรัญญา  งามลอม งานบริหารงานทั่วไป มือถือ, VDO

40 น.ส.นันทกา  เรืองสิริกุล งานบริหารงานทั่วไป IP 4 S

41 นายศิรวิชญ  งามสมิทธิ์ งานบริหารงานทั่วไป IP 4 S

42 นายศิรชัช  หนองหลิ่ง งานบริหารงานทั่วไป กลอง

43 นางปุณยนุช  มณีวรรณ พัสดุ IP 4 S

44 นายณัฐวุฒิ  รินเชื้อ พัสดุ IP 4 S

45 นางพัชรินทร  ขุนเทา พัสดุ New ipad

46 นางกิ่งดาว  ปดเปา งานประชุม โนตบุค

47 น.ส.สุปราณี  สีตาบุตร งานประชุม โนตบุค

48 นางอนัญญา  แสนเงิน สภาคณาจารยฯ โนตบุค

49 น.ส.กมลวรรณ  ทาวัน งานประชุม โนตบุค

50 นายเกรียงเดช  แกวบุญปน งานนิติการ เครื่องปริ้นเอกสาร

51 น.ส.สาวิตรี  สุคําวัง งานนิติกร Tablet

52 นายสุทธิพงษ ขวดแกว คณะวิทย คอมพิวเตอรตั้งโตะ

53 น.ส.นิลวรรณ  ชมภูโคตร สถาบันภาษา คอมพิวเตอรตั้งโตะ

54 น.ส.ธัญพิชชา  อุนมอน การเจาหนาที่ ไอโฟน 4s

55 ดวงจันทร  คําขอด การเจาหนาที่ ไอโฟน 4s

56 น.ส.ชลธิชา  ประเสริฐ การเจาหนาที่ sumsung tab

57 น.ส.สายสุนีย  อินทรไชย การเจาหนาที่ ไอโฟน 4s

58 น.ส.ฉันฑาพัฒน  สมปาน งานคลัง Notebook

59 น.ส.ศิริมา  แยมชู งานคลัง Notebook

60 น.ส.สาวิตรี  กันทะวงค งานคลัง Notebook
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61 น.ส.วลีลักษณ  รินดวงดี งานคลัง คอมพิวเตอร PC

62 น.ส.นภัทร  เทียบสุภา งานคลัง Notebook

63 น.ส.รัตนศิริ  ยืนยง งานคลัง Notebook

64 น.ส.ธัญญาลักษณ  พันธทวี งานคลัง Notebook

65 น.ส.พัชราวรรณ  กันทะวงศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลองดิจิตอล

66 นางจันทรฟอง  มงคล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลองดิจิตอล

67 นายวิธธวัช  ปนทะสาย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร

68 นางเอื้อมพร  ฟูเต็มวงค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Notebook

69 นายเทวฤทธิ์  วิญญา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Notebook, กลอง

70 น.ส.ตุลาภรณ  แสนปรน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Notebook, กลอง

71 น.ส.อัจฉริยา  คํามี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลองดิจิตอล, โทรศัพทมือถือ

72 น.ส.อัญธิชา  มั่นคง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร

73 น.ส.ทัตทยา  บัญดิเรก คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลอง, ไอโฟน

74 นายพัชรสฤษด์ิ  กนิษฐเสน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลอง, ไอโฟน

75 นายอุเทน  หินออน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

76 นายสมชาย  เยี่ยงพฤกษาวัลย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Notebook

77 น.ส.พชรวลี  กนิษฐเสน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โทรศัพทมือถือ, ไอแพด

78 น.ส.บัณศิกาญจ  ตั้งภากรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลอง, Notebook

79 นายอํานาจ  สงวนกลาง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โทรศัพท, Notebook, ipad

80 นางรัชนีวรรณ  มาวงศ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร

81 นางพรสวรรค  มณีทอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ipad

82 นางอุตสาห  ยะสืบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลองดิจิตอล

83 นางสุประวีณ  แสงอรุณเฉลิม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร

84 น.ส.ประภาพร  แสงบุญเรือง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ipad, iphone

85 ผศ.ดร.ปองปรารถน  สุนทรเภสัช คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร Notebook

86 อ.รัชฏาภรณ  ทองแปน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร

87 น.ส.ปยรัตน  วงศจุมมะลิ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ipad, iphone

88 น.ส.วิไลลักษณ  พรมแสน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ipad, iphone

89 อ.ณัชนรินทร  ภาณุภัทรอนวัณน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร

90 น.ส.อัมฤตา  สารธิวงค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คอมพิวเตอร
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91 นายสมฤทธ์ิ  จันขันธ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร iphone

92 นางสิริรัตน  วาวแวว คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลองดิจิตอล

93 นายอัคจร  แมะบาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลองดิจิตอล

94 อ.ณรงค  เครือนันตา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม wifi

95 อ.ธนวรกฤต  โอฬารธนพร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

96 น.ส.นันทวิกา สุทธิพันธ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

97 น.ส.ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

98 อ.ศักด์ิชัย ศรีมากรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

99 อ.สลิล  โทไวยะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

100 อ.ญาดา เขื่อน ใจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

101 อ.เฉลิมชัย  สุขจิตต ครุศาสตร โนตบุค, เครื่องอัดเสียง

102 นายปรีชา วรรณเลิศ สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

103 นางดาริน มุกดาเนตร สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

104 นางสาวมลธิรา ธรรมวงศชัย สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

105 นายจํารัส แกวใบงาม สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

106 นายเจริญ หมั่นทํา สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

107 น.ส.วิสาสินี สําเนียง สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

108 น.ส.สุติธร ญาติวงค สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

109 นายไพรวัลย  ปานะโปย สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

110 น.ส.กานตสินี  ไชยวัง สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

111 นายสุทธิพงษ  ปะละนาน สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

112 น.ส.ณัฐนพิน  ขันนาแล สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

113 อ.จิระประภา  คําราช สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

114 ดร.จุติมา  เมทนีธร สํานักวิทยบริการฯ คอมพิวเตอร

115 อ.ไพรินทร  บุหลัน ครุศาสตร โนตบุค, กลอง, ไอแพด

116 อ.เกษตร  วงศอุปราช ครุศาสตร Harddisk External

117 อ.อดุลย  ปญญา ครุศาสตร ipad

118 อ.ธนาพันธุ  ณ เชียงใหม ครุศาสตร กลอง

119 อ.พิชชา  ถนอมเสียง ครุศาสตร Galaxy Note

120 อ.อนงครัตน  รินแสงปน ครุศาสตร ipad
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121 น.ส.กชพรรณ  เขมเกื้อกูล ครุศาสตร คอมพิวเตอร

122 อ.บุษราคัม  อินทสุก ครุศาสตร โนตบุค

123 อ.อุดมรัตน  มะโนสรอย ครุศาสตร ipad

124 อ.บงกชกร  ศุภเกษร ครุศาสตร กลอง, ฮารดดิสก

125 อ.วิไลวรรณ  กลิ่นถาวร ครุศาสตร ฮารดดิสก, ipad

126 อ.อรทัย  เลาอลงกรณ ครุศาสตร ipad

127 ผศ. ดร.จรีรัตน ครุศาสตร โนตบุค

128 อ.สุภาภรณ  มาชัยวงค ครุศาสตร โนตบุค

129 อ.ปณตนนท  เถียรประภากุล ครุศาสตร กลอง VDO

130 อ.เกษทิพย  ศิริชัยศิลป ครุศาสตร New ipad

131 อ.ปณิสรา  จันทรปาละ ครุศาสตร New ipad

132 อ.ชรัญรักษ  ปญญามูลวงษา ครุศาสตร คอมพิวเตอร

133 อ.ชุติมา  คําบุญชู ครุศาสตร โนตบุค

134 อ.ดารุณี  นิพัทธศานต ครุศาสตร New ipad

135 อ.ภาวิตา  วัฒนาภิรมยสกุล ครุศาสตร กลองถายรูป

136 อ.สุจิตรา  ปนดี ครุศาสตร โทรศัพท, printer

137 นางอิสริยภรณ  วานิชพิพัฒน ครุศาสตร โนตบุค

138 นางวิมลรัตน  หนองาม ครุศาสตร ipad

139 อ.สุธิดา  พลชํานิ ครุศาสตร printer laser

140 อ.เกศนีย  พิมพพก ครุศาสตร กลอง

141 อ.ประนอม  วงศหมื่นรัตน ครุศาสตร โนตบุค

142 นางนารี  บุบผากอง ครุศาสตร โนตบุค

143 นางเจมขวัญ  ศรียอด ครุศาสตร โนตบุค

144 อ.สมชาย  เมืองมูล ครุศาสตร ipad

145 อ.นภาลัย  ขัติยะ ครุศาสตร คอมพิวเตอร

146 อ.ภัทราภรณ  คําลือสาย ครุศาสตร Notebook

147 ผศ.เบญจวรรณ  เลาลลิต วิทยาการจัดการ อุปกรณถายภาพ

148 นางฐิติกานต  สุริยะสาร วิทยาการจัดการ โนตบุค

149 นายกิตติคุณ  เกริงกําจรกิจ วิทยาการจัดการ โนตบุค

150 นางจารุวรรณ  ลิมปไพบูลย วิทยาการจัดการ โนตบุค
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151 ดร.ไพฑูร  อินตะขัน วิทยาการจัดการ โนตบุค

152 น.ส.สุธีรา  ทิพยวิวัฒนพจนา วิทยาการจัดการ โนตบุค

153 น.ส.พิมาย  วงคทา วิทยาการจัดการ อุปกรณคอมพิวเตอร

154 รศ.สุวรรณี  โพธิศรี วิทยาการจัดการ โนตบุค

155 น.ส.วีรพร  สุพจนธรรมจารี วิทยาการจัดการ โนตบุค

156 น.ส.กรรณิการ  สายเทพ วิทยาการจัดการ อุปกรณคอมพิวเตอร

157 น.ส.ฤาชุตา  เนตรจัด วิทยาการจัดการ โนตบุค, Tablet

158 น.ส.พอใจ  สิงหเนตร วิทยาการจัดการ โนตบุค

159 น.ส.พรชนก  ทองลาด วิทยาการจัดการ อุกรณคอมพิวเตอร

160 น.ส.นงนุช  สอนสุวิทย วิทยาการจัดการ อุกรณคอมพิวเตอร

161 นายประเสริฐ  ยังปากน้ํา วิทยาการจัดการ โนตบุค

162 น.ส.สุคนธทิพย  สุภาจันทร วิทยาการจัดการ อุปกรณคอมพิวเตอร

163 น.ส.นุสรา  แสงอราม วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร

164 นายฐานันดร  โตะถม วิทยาการจัดการ โนตบุค

165 นางประภา  ไชยมงคล วิทยาการจัดการ โนตบุค

166 น.ส.อัจฉราภรณ  มลิวงค วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร

167 นางจรรยา  ทะปะละ วิทยาการจัดการ อุปกรณคอมพิวเตอร

168 นางกาญจนา  คุมา วิทยาการจัดการ อุปกรณคอมพิวเตอร

169 ผศ.ทัศนียรัตน  แววสวางวงค วิทยาการจัดการ โนตบุค

170 น.ส.กนกอร  ศิริฐิติ วิทยาการจัดการ โนตบุค

171 นางเนตรดาว  โทธะรัตน วิทยาการจัดการ โนตบุค

172 ผศ.ดร.ดวงจันทร  เดี่ยววิไล สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

173 นางกัลยา  เขื่อนแกว สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

174 นายจตุพร  จันทรมา สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

175 นางอภัสนันท  วัฒนศิริศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

176 นางดวงใจ  ปเย สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

177 นางธัญญาพัทธ  ทิพยสุภวงค สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

178 น.ส.ทิพรัตน  ติฆะปญญา สถาบันวิจัยและพัฒนา โนตบุค

179 นายลิขิต  ศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา iphone

180 น.ส.อัมพร  แกวหนองยาง กองบริการการศึกษา ซัมซุงกาแลคซี่แทป7.7
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181 น.ส.นิตยา  ไชยปญญา กองบริการการศึกษา ซัมซุงกาแลคซี่แทป7.7

182 น.ส.ศิริพร  ควรคิด กองบริการการศึกษา กลองถายรูป

183 น.ส.ณัฐกานต  วงควารใจ กองบริการการศึกษา โทรศัพท

184 นางทัศนีย  หนอแกว กองบริการการศึกษา ซัมซุงกาแลคซี่แทป7.7

185 นางดวงทิพย  รัตนชมภู กองบริการการศึกษา ซัมซุงกาแลคซี่แทป7.7

186 นายปรัชญา  วัฒนธรรม กองบริการการศึกษา Notebook

187 นายพัฒนศักดิ์  ไชยาสืบ สํานักงานอธิการบดี คอมพิวเตอร

188 นายชัยวัฒน  สัตยซื่อ กองพัฒนานักศึกษา กลองดิจิตอล, โทรศัพทมือถือ

189 นายกฤษฎา  ธีระตระกูล กองพัฒนานักศึกษา กลองดิจิตอล

190 นายกฤษฎา  แสนศรีมล กองพัฒนานักศึกษา คอมพิวเตอร

191 น.ส.เปรมกมล  สานํา กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพทมือถือ

192 น.ส.อลิศรา  ศรีกระจาง กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพทมือถือ

193 น.ส.นงเยาว  ตะนะวงค กองพัฒนานักศึกษา ทีวีสี LCD,เครื่องเลน VCD

194 นายเอกชัน  หาญปนบุตร กองพัฒนานักศึกษา กลองถายรูป

195 น.ส.พิชญาภา  สีตาบุตร กองพัฒนานักศึกษา ipad

196 นางกันทิมา  แกวเดียว กองพัฒนานักศึกษา โนตบุค

197 นายอรรณพ  ณะรศ กองพัฒนานักศึกษา ทีวีสี LCD,เครื่องเลน VCD

198 นายศรายุทธ  มาลัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

199 น.ส.พัชรินทร  ใบจันทร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

200 นายอดุลย  ทรายตัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค, กลอง,เลนส,กระเปาใสโนตบุค

201 นายศุภวุฒิ  ผากา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทรศัพท

202 อ. จักรกฤษณ  ฮั่นยะลา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค, เครื่องปริ้น

203 นางลาวัลย  ศรีเดช เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

204 อ. ธิติมา  คุณยศย่ิง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

205 นายถิรวิทย  เปงอินตา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม new ipad

206 อ. ธนชนม  กาวสมบูรณ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

207 อ. วิเชษฐ  ย้ิมละมัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ipad, iphone

208 อ. ปฐมพงศ  พรหมมาบุญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เครื่องปริ้น, โทรศัพท

209 น.ส. ศิริมา  เอมวงษ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค, คอมพิวเตอร

210 นายธรรมรัฐ  ปานคํา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค, คอมพิวเตอร
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211 นายสมพร  ติ๊บขัด เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค, โทรศัพท

212 นายวินัย  ตะแสง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

213 นายพงษศักด์ิ  อยูมั่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คอมพิวเตอร

214 ดร.ธานินทร  คูพูลทรัพย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

215 นายนราธิป  วงษปน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม wifi

216 อ. ประสงค  หนอแกว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค

217 นายยุทธนา  ไวประเสริฐ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม smart TV

218 อ. แวอีเลียส  บินโซดาโอะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม tablet

219 อ. ดอนสัน  ปงผาบ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม โนตบุค, TV

220 นายวีรชัย  สวางทุกข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม smart phone

221 อ. นิวัติ  กิจไพศาลกุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ipad

222 น.ส.รุงระวี  ปวนปนวงค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม iphone, โนตบุค

223 อ.เยาวเรศ  ชูศิริ วิทยาศาสตร คอมพิวเตอรตั้งโตะ

224 น.ส.หฤทัย  ไทยสุชาติ วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร

225 อ.สุขี  สุขดี วิทยาศาสตร เครื่องปริ้น

226 อ.ปมณท  ภูมาศ วิทยาศาสตร ipad

227 นางศรีพรรณ  มาปลูก วิทยาศาสตร โนตบุค

228 นายพิภพ  แซตั้ง วิทยาศาสตร โนตบุค

229 น.ส.ปวีณา  ประวิง วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร

230 น.ส.ปทมา  อภิชัย วิทยาศาสตร โทรศัพทมือถือ

231 อ.ชนันกาญจน  สุวรรณเรือง วิทยาศาสตร tablet

232 นายวีรศักด์ิ  ฟองเงิน วิทยาศาสตร tablet

233 อ.พันสรวง  อุดมพุทธิเมฆากุล วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร PC

234 ดร.สําเริง  กระฉอดนอก วิทยาศาสตร PC, โนตบุค

235 ผศ.สมัย  ศรีสวย วิทยาศาสตร โนตบุค

236 น.ส.อังคนา  เช้ือเจ็ดตน วิทยาศาสตร ipad

237 นายเอกสิทธิ์  ไชยปน วิทยาศาสตร กลองวีดีโอ

238 นายศาสตรา  ลาดปะละ วิทยาศาสตร ipad

239 อ.พิกุล  แสงงาม วิทยาศาสตร tablet

240 นายปกรณ  สันตกิจ วิทยาศาสตร โนตบุค
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241 ผศ.ดร.อภิรักษ  ชัยเสนา วิทยาศาสตร กลองถายรูป

242 ผศ.ปรีชา  โพธิ์แพง วิทยาศาสตร ipad

243 นางรัชนี  คะระวาด วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร PC, โนตบุค

244 อ.ไชยวุฒิ  โกเมศ วิทยาศาสตร โนตบุค

245 อ.เยาวลักษณ  งามแสนโรจน วิทยาศาสตร Tablet

246 นายภาคภูมิ  ปนนพศรี วิทยาศาสตร Tablet

247 นางสาวจุฑารัตน   ตันติวุฒิปกรณ วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร PC, โนตบุค, iphone

248 นางกนกวรรณ  พันยาง วิทยาศาสตร คอมพิวเตอร PC, โนตบุค, 

249 คุณรุจิราภรณ  แสงอินทร วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร

250 อ อุษา โบสถทอง วิทยาการจัดการ คอมพิวเตอร

251 ดร.ชัยนันทธรณ  ขาวงาม มนุษยศาสตร โนตบุค, กลอง, ipad

252 น.ส.นิศาชล  พรมดี มนุษยศาสตร คอมพิวเตอร, ipad

253 อ.เอื้อมพร  ฟูเต็มวงค มนุษยศาสตร โนตบุค, ipad

254 อ.ปวีณา  งามประภาสม มนุษยศาสตร Printter, กลอง

255 อ.กิ่งแกว  ทิศตึง มนุษยศาสตร Printter, กลอง

256 อ.ฤทัย  พานิช มนุษยศาสตร ipad

257 อ.วรญา  รอดวินิจ มนุษยศาสตร iphone

258 อ.นริศรา  ภาษิตวิไลธรรม มนุษยศาสตร ipad

259 อ.สุภาพ  ตะใจ มนุษยศาสตร iphone

260 อ.ชลาพันธ  อุปกิจ มนุษยศาสตร กลองถายรูป

261 อ.เฉลิมชัย  สุขจิตต ครุศาสตร โนตบุค, เครื่องอัดเสียง

262 น.ส.นนทยา  จินะปน ศูนยภาษา iphone, ipad

263 น.ส.โสภาพันธ  กองแสน ศูนยนักศึกษานานาชาติ กลองดิจิตอล, tablet

264 น.ส.อริศรา  พรหมคําปา ศูนยภาษา โทรศัพทมือถือ

265 สิบเอกผริตเดช แกวบุญเรือง สํานักงานอธิการบดี คอมพิวเตอร PC

266 นายสุทธพงษ  พุธมา สํานักงานอธิการบดี คอมพิวเตอร PC

267 ดร.วิไลลักษณ  จั่นวงษ สิทธิประโยชน คอมพิวเตอร PC




