
ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด
1 นายพงศกร แสงหงษ์  - วทิย์ 31 อาจารยส์ัญญา พรหมภาสิต 10 เทคโน

2 อาจารยพ์ทิัก อนิทับ  - เทคโน 32 อาจารยธ์ัชนิติ วรีะศิริวฒัน์ 11 ครศุาสตร์

3 นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  - เทคโน 33 นายทวทิัต ริว้มงคล 12 วิจัย

4 นายพชัร ไวกสิกรรม  - นิติกร 34 นายจักกริช มีสี 13 วิจัย

5 นายมนตรี ปานจนี  - โรงยมิฯ 35 นายสุธี ขุนพิลึก 14 ตึก 14

6 นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์  - ICT 36 นายอานนท์ ปลื้มเนตร 15 ครศุาสตร์

7 อาจารยว์ิโรจน์ ชูสงฆ์  - เทคโน 37 อาจารยป์ระจักษ์ กึกก้อง 16 วิทยาการ

8 นายพรหมธร พลูสุข  - ครุศาสตร์ 38 นายณะราธิ น้อยม่วง 17 กองพัฒฯ

9 นายสุพจน์ โสมค าภา  - วิจัย 39 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 18 ครุศาสตร์

10 นายนก กระต่ายทอง  - วทิยบริการ 40 นายเกษม คะใจ 19 คอกวัว

11 นายเอนก หาลี  - วทิยาศาสตร์ 41 อาจารยม์นตรี หลินภู 20 ครศุาสตร์

12 นายฉตัรชัย วงษ์กนัหา  - เทคโน 42 นายประทีป เพ็ญแจ้ง 21 วิทย์

13 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล  - กองแผน 43 นายกิตติ นุชเทียน 22 ไฟฟ้า

14 นายทศพร ศีลอวยพร  - อาคารสถานที่ 44 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม 23 ครศุาสตร์

15 นายทวิช ปิน่วิเศษ  - วิจยั 45 นายจตุรงค์ สีม่วง 24 ไฟฟ้า

16 นายปฐมพงษ์ สุดเขยีว  - AV 46 อาจารยศุ์ภวฒัน์ วสิิฐศิริกุล 25 ครศุาสตร์

17 นายจกัรพนัธ์ ธงทอง  - อาคารสถานที่ 47 นายสุริยา คชฤทธิ์ 26 AV

18 อาจารยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ  - ครุศาสตร์ 48 อาจารยณ์ัฐพงศ์ บญุครอบ 27 มนุษย์

19 นายไกรสร  สิงหไ์ฝแก้ว  - ศูนยว์ทิย์ 49 อาจารยม์นตรี ใจแน่น 28 การจัดการ

20 นายสายชล อว่มสถติย์  - วทิย์ 50 อาจารยจ์ักรพันธ์ หวาจ้อย 29 วิทยาการ

21 นายเสนอ กอ้ล่อ  - คอกววั 51 นายธีรชัย ชวดดา 30 อาคาร

22 นายค ากอง จูมจตุรัส 1 อาคาร 52 นายเสน่ห์ สุกสด 31 ประปา

23 นายมนัส หล่อทอง 2 ประปา 53 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจดัการ

24 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล 3 AV 54 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนุษย์

25 นายสนาม สุขส าราญ 4 อาคารสถานที่ 55 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครุศาสตร์

26 นายพีระพล ฮงุหวล 5 ICT 56 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

27 นายอภิชาติ โตยิ่ง 6 ฝ่ายยานฯ 57 นายวันเฉลิม พนูใจสม  - ict

28 นายชัยฤทธิ์ ค าบวั 7 ฝ่ายอาคาร 58 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

29 นายตั้ม ค าพ่วง 8 มนุษย์

30 อาจารยว์ชัรัศน์ ศรีวริิยะกิจ 9 มนุษย์

       

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี เดือน สิงหำคม 2558



ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด

1 อาจารยเ์อกวินิต พรหมรักษา  - วิทยาการ 34 นายสมคเณย์ ตู้ทอง 8 ศูนย์ภาษา

2 นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง  - วิทย์ 35 นายบญุเก้ือ คงคะลี 9 ภารโรง

3 อาจารยพ์ลากร ทิพยม์าลา  - มนุษย์ 36 นายวจิิตร โภคากร 10 ส านักวิทยฯ

4 นายนิมนต์ โชหนู  - อาคาร 37 นายคมกริช กลิ่นอาจ 11 ส่งเสรมิ

5 นายกติติวัฒน์ ข าทอง  - ไฟฟ้าฯ 38 นายวศิรุต ดีจิ๋ว 12 กองพัฒ

6 นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ  - อาคาร 39 นายชาญชัย กาญจนจันทร์ 13  -

7 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช  - ฝ่ายอาคาร 40 อาจารยฤ์ทธิรงค์ เกาฎีระ 14 เทคโน

8 อาจารยอ์ษัฎางค์ บุญศรี  - คณะเทคโน 41 อ.กล้าณรงค์ สุทธิรอด 15 มนุษย์

9 อาจารยอ์ทิธิพล เหลาพรม  - คณะเทคโน 42 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา 16 มนุษย์

10 อาจารย์บญุญวฒัน์ ศรีวังราช  - มนุษย์ 43 นายมนตรี กาไสย 17 ส านักวิทยฯ

11 นายกฤษณะ จนัทร  - ศูนยอ์าเซียน 44 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน 18 เทคโน

12 นายชัยวัฒน์ ชาวไร่  - ไฟฟ้า 45 อาจารยกี์รศักดิ์ พะยะ 19 วิทย์

13 นายซวน ทองอยู่  - อาคาร 46 นายสัญญา กลิ่นเรณู 20  -

14 นายสุดเขต รัฐพรไพบูลย์  - ภารโรง 47 อาจารยจ์ิรพงษ์ ยนืยง 21 มนุษย์

15 อาจารยช์ูวิทย์ ไชยเบ้า  - ครุศาสตร์ 48 อาจารยว์รวฒิุ บตุรดี 22 เทคโน

16 นายชาดา พรมทับ  - วิทย์ 49 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่ 23 เทคโน

17 นายสมศักด์ิ วันเชื้อ  - ภารโรง 50 อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง 24 ครุศาสตร์

18 อาจารยอ์นัน หยวกวัด  - เทคโน 51 อาจารยเ์มืองจันทร์ พะยอม 25 มนุษย์

19 นายมาโนช เพง็พนัธ์  - วิทย์ 52 อาจารยป์ระพัชร์ ถูกมี 26 วิทย์

20 อาจารยจ์ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์  - มนุษย์ 53 อาจารยส์มศักดิ์ พวงใส 27 เทคโน

21 อาจารยก์ารันต์ เจริญสุวรรณ  - การจัดการ 54 นายมนตรี ประชุม 28 ไฟฟ้า

22 อาจารยป์ระพล จติคติ  - การจัดการ 55 อาจารยเ์พ่ง วศินวงศ์สวา่ง 29 อาคาร

23 นายชัยเดช ขตัติยะ  - ส่งเสริม 56 นายเกียรติพล          พลไกร 30 นิเทศ

24 อาจารยธ์ัชชัย ช่อพฤกษา  - เทคโน 57 อาจารยกิ์ตติณัฏฐ์ ศิริรัตน์ 31 มนุษย์

25 อาจารยว์ัลลภ ทิพยสุ์คนธ์  - ครุศาสตร์ 58 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

26 นายเรวัฒ วงศ์ษา  - พละ 59 นายภิเชต ภูแ่กว้  -  -

27 อาจารยอ์นุลักษณ์ อาสาสู้ 1 มนุษย์ 60 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

28 อาจารยนิ์รุตติ์ พิพรรธนจินดา 2 คณะวิทย์ 61 อาจารยพ์จน์ธรรม ณรงค์วิทย์  - เทคโน

29 อาจารย์ศุภโชคชยั     นันทศรี 3 วทิยาการ 62 นายวิเชษฐ เครือวัลย์  - พัสดุ

30 อาจารยเ์อกวฒิุ โลหะการก 4 ดนตรี

31 นายอนุชิต อ่อนเกตุ 5 วิทย์

32 นายจิรพงษ์ เทียนแขก 6 มนุษย์

33 อาจารยท์วโิรฒ ศรีแก้ว 7 ครุศาสตร์

       

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่เวรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรภมูิภำคพิทยำ เดือน สิงหำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
32 น.ส.คัทลียา ปัญญาอดู เทคโน น.ส.บวรลักษณ์ แสงกล้า ไฟฟ้า  -
33 นางคมบาง พรมมา วิทย์ น.ส.ดวงตา อนันต์ศิริ วิทยาการจัดการ  -
34 น.ส.สมคิด โสฬส วิทยาศาสตร์ น.ส.มาลี บ่อน้อย โรงยิมส์  -
35 น.ส.ศศิวรรณ หมื่นเอ ส่งเสริม นางเมทินี               ทวีผล เคมี  -
36 น.ส.ศิชา ขวัญออ่น กองแผน น.ส.กรรณิกา อนิแผลง งานเจ้าหน้าที่  -
37 นางสาวกญัญาพชัร์ แกว้ล้อม สภาฯ อาจารยศ์ศิวรรณ พลายละหาร เทคโน  -
38 นางดวงรัตน์ มาขนุทด ตึก 12 น.ส.บุญยนื โสฬส วิทยบริการ  -
39 น.ส.สายทอง เสือสูงเนิน ศูนย์วิทย์ นางสมรัก อมรมิต ศูนย์วิทย์  -
40 อำจำรยม์ัทรี ขำวจุ้ย วิทยำกำรจัดกำร นำงนริศรำ อินทร์น่วม วิทยบริกำร 1
41 น.ส.ประยรู แช่มช้อย วิจัย น.ส.ชุติมำ ทอสำร วิจัย 2
42 น.ส.ธฤษวรรณ         ธรรมสอน ส ำนักศิลปะ น.ส.สุวลัย อินทรัตน์ สน.ศิลปะ 3
43 น.ส.สุมำภรณ์ บดีรัฐ วิจัย น.ส.สุพรรษำ สมหำรวงค์ ศูนย์ภำษำ 4
44 น.ส.ยวุธิดำ พรมสำยใจ เทคโน นำงสุพิชำ พรมสำยใจ เทคโน 5
45 นำงอรวรรณ คชฤทธิ์ วิทยบริกำร น.ส.สรัลชนำ น  ำเงินสกุณี วิทยบริกำร 6
46 น.ส.อุมำพร ขุนพิลึก กำรเงิน นำงฐำปณีย์ ศรีสมุทร หอรำชำวดี 7
47 อำจำรยพ์บพร เอ่ียมใส เทคโน น.ส.ยพิุน ค ำมูล วิทยำศำสตร์ 8
48 อำจำรยอ์รทัย  บญุเทีย่ง ครุศำสตร์ อำจำรยช์ำลิสำ ศิริธรรมเกตุ มนุษย์ 9
49 นำงสุมำพร จั่นศรี มนุษย์ นำงรัชดำ เกษำพร มนุษย์ 10
50 นำงวำสนำ มณีโชติ ศูนย์วิทย์ น.ส.รุง่ทิพย์ แสนพรมมี ศูนย์วิทย์ 11
51 น.ส.ชุลีพร แสงสุวรรณ์ ส่งเสริม น.ส.เกศกนก ไทยแท้ พัสดุ 13
52 อำจำรยว์รรณวณัช ด่อนคร้ำม วิทยำกำรจัดกำร น.ส.อรปรียำ ค ำเเพ่ง ICT 14
53 น.ส.สุนีย์ ใจฟู ศูนย์กำรศึกษำฯ อำจำรยธ์ัญรดี บญุปนั วิทยำกำรจัดกำร 15
54 น.ส.มำลัย สถำพร ห้องพยำบำล น.ส.ปรำณี แผนดี ห้องพยำบำล 16
55 อำจำรยจ์ุฑำทิพย์ โอบอ้อม ครศุำสตร์ น.ส.ฉะอ้อน พิมพิสำร เทคโน 17
56 น.ส.ศิริกัญญำ เจนเขตกิจ กองแผน น.ส.วลิำวลัย์ ปิน่มณี กองแผน 18
57 อำจำรยภ์ำเกล้ำ ภูมิใหญ่ วิทยำศำสตร์ อำจำรยท์ิพวรรณ    ศิบญุนันท์ วิทยำกำรจัดกำร 19
58 นำงอุ่นเรือน นำคเกื อ องค์กำรนักศีกษำ นำงมัลลิกำ ชนะชัย โรงอำหำร 20
59 อำจำรยอ์นุธิดำ เพชรพิมูล วิทยำกำรจัดกำร อ.เทพกำญจนำ เทพแก้ว ครุศำสตร์ 21
60 อำจำรยว์ำสนำ อำจสำลิกรณ์ มนุษย์ อำจำรยส์ุวภัทร พิรณฤทธิ์ มนุษย์ 22

12 วันหยดุวันแม่แห่งชำติ
       

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่ เวรรักษำกำรณ์หญิง ประจ ำเดือน สิงหำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วนัที่

61 น.ส.วำณี ทิมทอง ไฟฟ้ำ นำงสำวกิติยำ ลำเต๊ะ วิจัย 23
62 อำจำรยศ์รินญำ หวำจ้อย ครุศำสตร์ นำงวำสนำ มณีสัย ครุศำสตร์ 24
63 น.ส.ภัทรวรรณ์ ไชยภักดิ์ ครุศำสตร์ อำจำรยส์ุรีรัตน์ ระบอบ มนุษย์ 25
64 อำจำรยว์รพรรณ กระต่ำยทอง ครุศำสตร์ นำงสำวกัลยำรัตน์ มำลำศรี ครุศำสตร์ 26
65 น.ส.วำสนำ จันทร์ผ่อง ประชำสัมพันธ์ น.ส.วรรณภำ รอดจันทร์ ประชำสัมพันธ์ 27
66 น.ส.สลิตำ เพชรบรูณ์ กองพัฒ อำจำรยศุ์ภรดำ สุขประเสริฐ ครุศำสตร์ 28
67 อำจำรยอ์ภิชญำ พัดพิน วิทย์ อำจำรยน์งลักษณ์ จิ๋วจู วิทยำกำรจัดกำร 29
68 นำงบำนเยน็ ชื่นชู คหกรรม น.ส.สุกแก้ว นำไร่แก้ว วิทยำกำรจัดกำร 30
69 อำจำรยส์ำวติรี สุวรรณ เทคโน อำจำรยพั์ชรำ ม่วงกำร วิทย์ 31
70 นางขนิษฐา ศิริรัตน์ มนุษย์ อาจารยน์ิศาชล เถงิจา๋ง มนุษย์  -
71 น.ส.เมศิยา ออ่นตา เทคโน น.ส.มณฑา ไม้ป่า โรงน ้าด่ืม  -
72 อาจารยพ์มิพผ์กา วงศ์กองแกว้ การจัดการ อาจารยอ์้าไพ แสงจนัทร์ไทย เทคโน  -
73 อาจารยป์าริชาต เตชะ ครุศาสตร์ น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม พัสดุ  -
74 น.ส.จฑุามาศ นวลแกว้ วิทยบริการฯ อาจารยม์าลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ มนุษย์  -
75 อาจารยธ์วชินี ลาลิน มนุษย์ วิทยาการจดัการ  -
76 อาจารยรั์ชดาภรณ์ รักษ์ชน มนุษย์ อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ มนุษย์  -
77 อาจารยพ์ลอยพรรณ สอนสุวิทย์ วิทยาการจัดการ น.ส.กนิษฐา กิ่งกงัวาลย์ เลขาฯ  -
78 น.ส.พนัทิพา เยน็ญา ส้านักประกันฯ น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ ส้านักประกัน  -
79 น.ส.ภัทรวดี ไกรจนัทร์ ธุรการ อาจารยว์าสนา มีศิลป์ มนุษย์  -
80 อาจารยอ์นันธิตรา ดอนบันเทา วิทยาการจัดการ อาจารยอ์สิราพร ออ่นบุญ มนุษย์  -
81 อาจารยอ์มรา ทองใส ครุศาสตร์ อาจารยอ์ไุรวรรณ ศรีไชยมูล ครุศาสตร์  -
82 อาจารยป์ราณี เลิศแกว้ ครุศาสตร์ อาจารยก์ษมา สุรเดชา ครุศาสตร์  -
83 อาจารยสิ์ริวรรณ สิรวณิชย์ ครุศาสตร์ อาจารยน์งลักษณ์ จนัทร์พชิัย วิทยาศาสตร์  -
84 อาจารยน์ิภัชราพร สภาพพร วิทยาศาสตร์ อาจารยข์วัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์  -
85 น.ส.สตรีรัตน์  สุขเรือง กจ. น.ส.ยอดสร้อย ภูส่งค์ พัสดุ  -
86 อาจารยสุ์คนธ์ธา พุม่เมือง มนุษย์ อาจารย์กรรณิการ์ อุสสาสาร มนุษย์  -
87 นางสาวอภิญญา แซ่ยั ง มนุษย์ อาจารยป์าริชาติ สายจนัดี มนุษย์  -
88 อาจารยช์ุตินธร ฉมิสุข มนุษย์ น.ส.ผดุงพร พนัธ์พชื ทะเบียน  -
89 อาจารยอ์าทิตยา ธานีรัตน์ มนุษย์ อาจารยพ์รชนัน สุขประเสริฐ มนุษย์  -
90 อาจารยพ์รชนก นุ่มน้อย มนุษย์ น.ส.นงนุช ดวงออ่น วิทย์  -
91 อาจารยอ์รัญญารัตน์ ศรีสุพฒันากุล มนุษย์ อาจารยต์รรกพร สุขเกษม มนุษย์  -
92 นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล วิทยฯ นางสาวเกศรินทร์ ทนุการ วิทยฯ  -
93 อาจารยพ์มิพช์นก เนยพลับ ครุศาสตร์ นางสาววิราพตัร กาวิละพนัธ์ ปชส.  -

12 วันหยดุวันแม่แห่งชำติ
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ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล

อาจารย์ชลธิชา         แสงงาม




