




ล ำดบัที่ วันที่ ล ำดบัที่ วันที่

1 รศ.วิสิฐ            ธัญญะวัน - 23 อำจำรย์พิชติ พจนพำที 12

2 รศ.ดร.วชิระ วิชชุวรนันท์ - 24 ผศ.ไพชยนต ์   สิริเสถียรวัฒนำ 13

3 ผศ.ชัชชัย พวกดี - 25 ผศ.บุณยกฤต        รัตนพันธุ์ 14

4 ผศ.สุชิน รอดก ำเหนิด - 26 ผศ.ดร.นพคุณ       ชทูัน 15

5 ผศ.ดร.ชัยรัตน์ บุมี - 27 ผศ.วัลลภ      ทองอ่อน 16

6 ผศ.นรุตม์ บุตรพลอย - 28 รศ.สฤษณ์          พรมสำยใจ 17

7 นำยภำนุพงศ์ สืบศิริ - 29 ผศ.ธงชยั         ชอ่พฤกษำ 18

8 ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬำร - 30 อำจำรย์เสถียร         ทีฑำ 19

9 ผศ.วชิระ      สิงห์คง - 31 ผศ.ดร.ประดษิฐ์ นำรีรักษ์ 20

10 ผศ.โยธิน       ป้อมปรำกำร - 32 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 21

12 อำจำรย์ยุตธิรรม ปรมะ 1 33 นำยอเนก บัวส ำลี 22

13 รศ.ดร.พงศ์ชยั          กลิ่นหอม 2 34 อำจำรย์อนุลักษณ์ อำสำสู้ 23

14 ผศ.พรหมเมศ วีระพันธ์ 3 35 ดร.ศุภโชคชยั นันทศรี 24

15 ผศ.ศิลป์ณรงค์ ฉวีพัฒน์ 4 36 ดร.ประจักษ์ กึกก้อง 25

16 รศ.ดร.บัณฑิต        ฉตัรวิโรจน์ 5 37 อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน 26

17 ผศ.วชริะ เลี่ยมแก้ว 6 38 อำจำรย์กำรันต์ เจริญสุวรรณ 27

18 ดร.วิทยำ คำมนีุ 7 39 ผศ.แดนชยั เครื่องเงิน 28

19 ผศ.ดร.บุญล้อม ดว้งวิเศษ 8 40 ดร.พิษณุ บุญนิยม 29

20 ผศ.อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ ำ 9 41 ผศ.ดร.ภูมพัิฒน์ รักพรมงคล 30

21 ผศ.ณัฐธิกำนต์ ปิน่จุไร 10 42 ดร.กมลวัฒน์ ภูวิชติ 31

22 อำจำรย์นพรัตน์ ไชยวิโน 11 43 ผศ.ดร.พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล -

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณ์ชำย ประจ ำเดอืนตลุำคม 2560

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

26 ตลุำคม 2560 พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช

23 ตลุำคม 2560 วันปิยมหำรำช

13 ตลุำคม 2560 วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช



ล ำดบั วันที่ สังกัด
153 อาจารย์ภูมินทร์ ตันอุตม์ 1 วิทย์
154 ผศ.วชิระ สิงห์คง 2 วิทย์
155 ผศ.ดร.นิรุตต์ิ พิพรรธนจินดา 3 วิทย์
156 อาจารย์ประสิทธิ ์ สิทธิดา 4 มนุษย์
157 นายสุฤทธิ์ ต๊ะใจ 5 อาคาร
158 นายสุชาติ กุลฉิม 6 อาคาร
159 นายอนุวัฒน์ แนไพร 7 กองพัฒฯ
160 นายอนุวัฒน์ ศรศรี 8 อาคาร
161 นายวทัญญู สังข์ค า 9 อาคาร
162 นายแทน ค าปะพันธ์ 10 อนุบาล
163 นายวัฒนา บุญจันทร์ 11 ครุ
164 นายถนอม ใจฟู 12 มนุษย์
165 นายธาดา พรมทับ 13 วิทย์
166 นายสมชาย ศิริไพบูลย์ 14 วิทย์
167 นายปัญญา พิโยค 15 วิทยบริการ
168 นายอภิรักษ์ กุลสุ 16 วิทยบริการ
169 นายเสกสรรค์ ทองนาค 17 วิทยบริการ
170 นายเอกลักษณ์ หลิมมงคล 18 วิจัย
171 นายสุรเชฐ ขอนทอง 19 วิจัย
172 นายธนาวุฒิ พูนรอดแก้ว 20 วิทยบริการ
173 อาจารย์ศรวัส ศิริ 21 ครุ
174 อาจารย์ปฐมพงษ์ เทีย่งเพชร 22 วิทย์
175 อาจารย์สุพล เพ็ชรบัว 23 ครุ
176 อาจารย์เมธี มธุรส 24 ครุ
177 ดร.ประจบ ขวัญมั่น 25 ครุ
179 อาจารย์นเรศ ข าเจริญ 26 วิทย์
180 อาจารย์จตุรงค์ ธงชัย 27 เทคโน
181 อาจารย์มานิต ก๋าแก้ว 28 เทคโน
182 อาจารย์ฉัตรชัย อยู่เกิด 29 มนุษย์
183 อาจารย์พนัส เพ็งเลิก 30 มนุษย์
184 นายณัฐพล วรรร์สุทธะ 31 วิทยาการ

ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ีประจ ำเดอืนตลุำคม 2560

13 ตลุำคม 2560 วันคล้ำยวันสวรรคต พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช
23 ตลุำคม 2560 วันปิยมหำรำช
26 ตลุำคม 2560 พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภูมพิลอดลุยเดช




