
ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด
1 นำยพงศกร แสงหงษ์ 25 วิทย์ 31 อาจารยสั์ญญา พรหมภาสิต  - เทคโน

2 อำจำรยพิ์ทัก อินทับ 26 เทคโน 32 อาจารยธ์ัชนิติ วีระศิริวัฒน์  - ครุศาสตร์

3 นำยรุง่โรจน์ สงวนวัฒนำ 27 เทคโน 33 นายทวิทัต ร้ิวมงคล  - วิจัย

4 นำยพัชร ไวกสิกรรม 28 นิตกิร 34 นายจกักริช มีสี  - วิจัย

5 นำยมนตรี ปำนจีน 29 โรงยมิฯ 35 นายสุธี ขนุพิลึก  - ตึก 14

6 นำยณัฐพงษ์ สินศรำนนท์ 30 ICT 36 นายอานนท์ ปล้ืมเนตร  - ครุศาสตร์

7 อาจารยว์ิโรจน์ ชูสงฆ์  - เทคโน 37 อาจารยป์ระจกัษ์ กกึกอ้ง  - วิทยาการ

8 นายพรหมธร พูลสุข  - ครุศาสตร์ 38 นายณะราธิ น้อยม่วง  - กองพัฒฯ

9 นายสุพจน์ โสมค าภา  - วจิยั 39 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ  - ครุศาสตร์

10 นายนก กระต่ายทอง  - วิทยบริการ 40 นายเกษม คะใจ  - คอกววั

11 นายเอนก หาลี  - วิทยาศาสตร์ 41 อาจารยม์นตรี หลินภู  - ครุศาสตร์

12 นายฉตัรชัย วงษ์กนัหา  - เทคโน 42 นายประทีป เพ็ญแจง้  - วทิย์

13 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล  - กองแผน 43 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้า

14 นายทศพร ศีลอวยพร  - อาคารสถานที่ 44 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครุศาสตร์

15 นายทวิช ปิ่นวิเศษ  - วิจยั 45 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้า

16 นายปฐมพงษ์ สุดเขยีว  - AV 46 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครุศาสตร์

17 นายจกัรพันธ์ ธงทอง  - อาคารสถานที่ 47 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

18 อาจารยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ  - ครุศาสตร์ 48 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนษุย์

19 นายไกรสร  สิงหไ์ฝแกว้  - ศูนยว์ิทย์ 49 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - การจัดการ

20 นายสายชล อ่วมสถติย์  - วิทย์ 50 อาจารยจ์กัรพันธ์ หวาจอ้ย  - วิทยาการ

21 นายเสนอ กอ้ล่อ  - คอกวัว 51 นายธีรชัย ชวดดา  - อาคาร

22 นายค ากอง จมูจตุรัส  - อาคาร 52 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

23 นายมนัส หล่อทอง  - ประปา 53 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน 1 การจัดการ

24 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล  - AV 54 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ 2 มนุษย์

25 นายสนาม สุขส าราญ  - อาคารสถานที่ 55 อาจารยเ์ลเกีย เขียวดี 3 ครุศาสตร์

26 นายพีระพล ฮุงหวล  - ICT 56 นายชุน ประสงค์ดี 4 อาคาร

27 นายอภิชาติ โตยิง่  - ฝ่ายยานฯ 57 นายวันเฉลิม พูนใจสม 5 ict

28 นายชัยฤทธิ์ ค าบัว  - ฝ่ายอาคาร 58 นายวิรุฬ เมฆา 6 AV

29 นายต้ัม ค าพ่วง  - มนษุย์

30 อาจารยว์ัชรัศน์ ศรีวิริยะกจิ  - มนุษย์

       

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ ์ชำย อำคำรภูมิภำคพิทยำเดอืน กันยำยน 2558



ผู้ปฏิบตัหิน้าทีเ่วรรักษาการณ ์ชาย อาคารภูมิภาคพิทยา เดอืน กันยายน 2558
ล าดับ วันที่ สังกัด ล าดับ วันที่
59 อาจารยอ์านนท์ วงษ์มณี 7 เทคโน

60 นายวิทยา  ไพรมณี 8 โรงอาหาร

61 นายฉัตรฉรินทร์ ฉิมทอง 9 ครศุาสตร์

62 อาจารยไ์ตรรงค์ เปลี่ยนแสง 10 ครศุาสตร์

63 นายปณัยกร ธรรมสอน 11 ส่งเสรมิ

64 นายขวัญ พิกุลทอง 12 จดัหารายได้

65 อาจารยบ์รรเจิด วรรณะ 13 ดนตรี

66 อาจารยว์ิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 14 ครุศาสตร์

67 นายประชีพ กาญจนจันทร์ 15 อาคาร

68 นายประวัติ เรือ่ศรีจันทร์ 16 ฝ่ายอาคาร

69 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 17 ครุศาสตร์

70 นายด ารงค์ เฉยปัญญา 18 เทคโน

71 นายภูเบศ ละอินทร์ 19 วิทยบริการ

72 อาจารยย์ทุธนา พันธม์ี 20 ครุศาสตร์

73 อาจารยบ์ัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 21 เทคโน

74 อาจารยช์ูเกียรติ เน้ือไม้ 22 การจัดการ

75 อาจารยส์มโภชน์ วงษ์เขียด 23 เทคโน

76 นายวสันต์ ค าสนอง 24 ศูนย์ภาษา

 

       

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด
1 อำจำรยเ์อกวินิต พรหมรักษำ 17 วิทยำกำร 34  -
2 นำยธศิีษฏ์ กระต่ำยทอง 18 วิทย์ 35 นายสมคเณย์ ตู้ทอง  - ศูนยภ์าษา

3 อำจำรยพ์ลำกร ทิพยม์ำลำ 19 มนุษย์ 36 นายบุญเกือ้ คงคะลี  - ภารโรง

4 นำยนิมนต์ โชหนู 20 อำคำร 37 นายวิจติร โภคากร  - ส านักวทิยฯ

5 นำยกิตติวัฒน์ ข ำทอง 21 ไฟฟ้ำฯ 38 นายคมกริช กล่ินอาจ  - ส่งเสริม

6 นำยณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 22 อำคำร 39 นายวิศรุต ดีจิว๋  - กองพัฒ

7 นำยชัยรัตน์ ศรีวงศ์รำช 23 ฝ่ำยอำคำร 40 นายชาญชัย กาญจนจนัทร์  -  -

8 อำจำรยอั์ษฎำงค์ บุญศรี 24 คณะเทคโน 41 อาจารยฤ์ทธิรงค์ เกาฎีระ  - เทคโน

9 อำจำรยอิ์ทธพิล เหลำพรม 25 คณะเทคโน 42 อ.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  - มนุษย์

10 อำจำรยบ์ญุญวัฒน์ ศรีวังรำช 26 มนุษย์ 43 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา  - มนุษย์

11 นำยกฤษณะ จันทร 27 ศูนยอ์ำเซียน 44 นายมนตรี กาไสย  - ส านักวทิยฯ

12 นำยชัยวัฒน์ ชำวไร่ 28 ไฟฟ้ำ 45 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน  - เทคโน

13 นำยซวน ทองอยู่ 29 อำคำร 46 อาจารยก์รีศักด์ิ พะยะ  - วทิย์

14 นำยสุดเขต รัฐพรไพบูลย์ 30 ภำรโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อาจารยช์ูวิทย์ ไชยเบ้า  - ครุศาสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นายชาดา พรมทับ  - วทิย์ 49 อาจารยว์รวุฒิ บุตรดี  - เทคโน

17 นายสมศักด์ิ วันเชื้อ  - ภารโรง 50 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่  - เทคโน

18 อาจารยอ์นัน หยวกวัด  - เทคโน 51 อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง  - ครุศาสตร์

19 นายมาโนช เพ็งพันธ์  - วทิย์ 52 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พะยอม  - มนุษย์

20 อาจารยจ์ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์  - มนุษย์ 53 อาจารยป์ระพัชร์ ถกูมี  - วทิย์

21 อาจารยก์ารันต์ เจริญสุวรรณ  - การจดัการ 54 อาจารยส์มศักด์ิ พวงใส  - เทคโน

22 อาจารยป์ระพล จติคติ  - การจดัการ 55 นายมนตรี ประชุม  - ไฟฟ้า

23 นายชัยเดช ขตัติยะ  - ส่งเสริม 56 อาจารยเ์พ่ง วศินวงศ์สว่าง  - อาคาร

24 อาจารยธ์ัชชัย ช่อพฤกษา  - เทคโน 57 นายเกยีรติพล          พลไกร  - นิเทศ

25 อาจารยว์ัลลภ ทิพยสุ์คนธ์  - ครุศาสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นายเรวัฒ วงศ์ษา  - พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ 1 เทคโน

27 อาจารยอ์นุลักษณ์ อาสาสู้  - มนุษย์ 60 นายภิเชต ภู่แกว้ 2  -

28 อาจารยน์ิรุตต์ิ พิพรรธนจนิดา  - คณะวทิย์ 61 นายเจด็จ สินพากร 3 เทคโน

29 อาจารย์ศุภโชคชัย     นันทศรี  - วิทยาการ 62 อาจารยพ์จน์ธรรม ณรงค์วิทย์ 4 เทคโน

30 อาจารยเ์อกวุฒิ โลหะการก  - ดนตรี 63 นายวิเชษฐ เครือวัลย์ 5 พสัดุ

31 นายอนุชิต อ่อนเกตุ  - วทิย์

32 นายจริพงษ์ เทียนแขก  - มนุษย์

33 อาจารยท์วิโรฒ ศรีแกว้  - ครุศาสตร์

       

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ ์ชำย อำคำรส ำนักงำนอธกิำรบด ีเดอืน กันยำยน 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ผู้ปฏิบตัหิน้าทีเ่วรรักษาการณ ์ชาย อาคารส านักงานอธกิารบด ีเดอืน กันยายน 2558
ล าดับ วันที่ สังกัด ล าดับ วันที่ สังกัด

64 อาจารยนิ์ติพันธ์ บุตรฉุย 6 ครศุาสตร์

65 นายกิตติกร กล้าแข็ง 7 กองพัฒฯ  
66 อาจารยว์ชิระ พิมพ์ทอง 8 ครศุาสตร์
67 นายนรงค์ศักดิ์ จันทร์ปา 9 วิทย์
68 นายอิสราวัชร เฟ่ืองอ่ิม 10 มนุษย์
69 อาจารยธ์งเทพ ชูสงฆ์ 11 เทคโน
70 อาจารยเ์สริมศักดิ์ รูปต่่า 12 มนุษย์
71 อาจารยส์ันติ คู่กระสังข์ 13 วิทยาการ
72 นายโชติศักดิ์ แตงโม 14 ศูนย์เวช
73 นายวิชชยา ค าสนอง 15 ศิลปะ
74 อ.ธนกิจ โคกทอง 16 เทคโน

       

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วันที่
61 น.ส.วาณี ทิมทอง ไฟฟ้า นางสาวกติิยา ลาเต๊ะ วจิยั  -
62 อาจารยศ์รินญา หวาจอ้ย ครุศาสตร์ นางวาสนา มณีสัย ครุศาสตร์  -
63 น.ส.ภัทรวรรณ์ ไชยภักด์ิ ครุศาสตร์ อาจารยสุ์รีรัตน์ ระบอบ มนุษย์  -
64 อาจารยว์รพรรณ กระต่ายทอง ครุศาสตร์ นางสาวกลัยารัตน์ มาลาศรี ครุศาสตร์  -
65 น.ส.วาสนา จนัทร์ผ่อง ประชาสัมพันธ์ น.ส.วรรณภา รอดจนัทร์ ประชาสัมพันธ์  -
66 น.ส.สลิตา เหลืองวิเศษ กองพัฒ อาจารยศุ์ภรดา สุขประเสริฐ ครุศาสตร์  -
67 อาจารยอ์ภิชญา พัดพิน วทิย์ อาจารยน์งลักษณ์ จิว๋จู วทิยาการจดัการ  -
68 นางบานเยน็ ชื่นชู คหกรรม น.ส.สุกแกว้ นาไร่แกว้ วทิยาการจดัการ  -
69 อาจารยส์าวิตรี สุวรรณ เทคโน อาจารยพ์ัชรา ม่วงการ วทิย์  -
70 นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์ มนุษย์ อำจำรยนิ์ศำชล เถิงจ๋ำง มนุษย์ 1
71 น.ส.เมศิยำ อ่อนตำ เทคโน น.ส.มณฑำ ไม้ป่ำ โรงน  ำดืม่ 2
72 อำจำรยพิ์มพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว กำรจัดกำร อำจำรยอ์ ำไพ แสงจันทร์ไทย เทคโน 3
73 อำจำรยป์ำริชำต เตชะ ครศุำสตร์ น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม พัสดุ 4
74 น.ส.จุฑำมำศ นวลแก้ว วิทยบรกิำรฯ อำจำรยม์ำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์ มนุษย์ 5
75 อำจำรยธ์วชินี ลำลิน มนุษย์ วิทยาการจัดการ 6
76 อำจำรยร์ัชดำภรณ์ รักษ์ชน มนุษย์ อำจำรยว์นัสนันท์ นุชนำรถ มนุษย์ 7
77 อำจำรยพ์ลอยพรรณ สอนสุวิทย์ วิทยำกำรจัดกำร น.ส.กนิษฐำ ก่ิงกังวำลย์ เลขำฯ 8
78 น.ส.พันทิพำ เยน็ญำ ส ำนักประกันฯ น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ ส ำนักประกัน 9
79 น.ส.ภัทรวดี ไกรจันทร์ ธรุกำร อำจำรยว์ำสนำ มีศิลป์ มนุษย์ 10
80 อำจำรยอ์นันธติรำ ดอนบันเทำ วิทยำกำรจัดกำร อำจำรยอิ์สรำพร อ่อนบุญ มนุษย์ 11
81 อำจำรยอ์มรำ ทองใส ครศุำสตร์ อำจำรยอุ์ไรวรรณ ศรีไชยมูล ครศุำสตร์ 12
82 อำจำรยป์รำณี เลิศแก้ว ครศุำสตร์ อำจำรยก์ษมำ สุรเดชำ ครศุำสตร์ 13
83 อำจำรยส์ิริวรรณ สิรวณิชย์ ครศุำสตร์ อำจำรยน์งลักษณ์ จันทร์พิชัย วิทยำศำสตร์ 14
84 อำจำรยนิ์ภัชรำพร สภำพพร วิทยำศำสตร์ อำจำรยข์วัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ วิทยำศำสตร์ 15
85 น.ส.สตรีรัตน์  สุขเรือง กจ. น.ส.ยอดสร้อย ภู่สงค์ พัสดุ 16
86 อำจำรยส์ุคนธธ์ำ พุ่มเมือง มนุษย์ อำจำรย์กรรณกิำร์ อุสสำสำร มนุษย์ 17
87 นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั ง มนุษย์ อำจำรยป์ำริชำติ สำยจันดี มนุษย์ 18
88 อำจำรยช์ุตินธร ฉิมสุข มนุษย์ น.ส.ผดุงพร พันธพื์ช ทะเบียน 19
89 อำจำรยอ์ำทิตยำ ธำนีรัตน์ มนุษย์ อำจำรยพ์รชนัน สุขประเสริฐ มนุษย์ 20
90 อำจำรยพ์รชนก นุ่มน้อย มนุษย์ น.ส.นงนุช ดวงอ่อน วิทย์ 21
91 อำจำรยอ์รัญญำรัตน์ ศรีสพัุฒนำกุล มนุษย์ อำจำรยต์รรกพร สุขเกษม มนุษย์ 22
92 น.ส.กิตติยำ ลำเต๊ะ วิจัย อำจำรยว์ำสนำ อำจสำลิกรณ์ มนุษย์ 23
93 อำจำรยพิ์มพ์ชนก เนยพลับ ครุศำสตร์ นำงสำววิรำพัตร กำวิละพันธ์ ปชส. 24

     

ผู้ปฏิบตัหิน้ำที ่เวรรักษำกำรณห์ญงิ ประจ ำเดอืน กันยำยน 2558

ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล

อำจำรย์ชลธิชำ         แสงงำม



ล ำดับ สังกัด สังกัด วันที่
94 นางสาวจันทิมา ก้อนจันทร์เทศ มนุษย์ นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล เลขาฯ 25

95 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ วิทยาการ น.ส.มุกดา สุวรรณธนิกา กจ. 26

96 อาจารยย์ลดา กระต่ายทอง ครศุาสตร์ อาจารยส์รินญา ตะอูบ ครศุาสตร์ 27

97 อาจารยร์าตรี บุมี คณะวิทย์ฯ อาจารยช์ลชลิตา แตงนารา ครศุาสตร์ 28

98 อาจารยพ์รนรินทร์ สายกลิ่น คณะเทคโน อาจารยป์ระทับใจ ทัศนแจ่มสุข มนุษย์ 29

99 อาจารยร์าตรี โพธิร์ะวัช วิทย์ อาจารยศ์ศิธร ศิริรัตน์ มนุษย์ 30

100 อาจารยน์ารถนรี พอใจ มนุษย์ อาจารยสิ์ริรัตน์ แสงทอง มนุษย์  -

101 อาจารยสิ์ริไพลิน สิงห์อินทร มนุษย์ อาจารยป์นัดดา พาณิชยพันธุ์ มนุษย์  -

102 นางเอื้อง แกว้สันเที๊ยะ ทีปังกรฯ น.ส.เพชรลัดดา โพธิสิ์งห์ FM  -

103 น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์ พัสดุ อาจารยส์มหญิง กลัป์เจริญศิลป์ ครุศาสตร์  -

104 นางมาลัย กล่ินศรีสุข อาคาร นางสาวพิมลวรรณ ดีเมฆ ศูนยก์ารแพทยฯ์  -

105 นางสาวสุดารัตน์ ใบโม้ เทคโนฯ น.ส.รุ่งทิวา  เหมือนอ่อง มนุษย์  -
106 อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ ครุศาสตร์  อ.ธิดารัตน์  พรหมมา ครุศาสตร์  -
107 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด ครุศาสตร์ อ.กาญจนา เวชบรรพรต ครุศาสตร์  -
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