
ล ำดบัที่ วันที่

1 ผศ.วิสิฐ            ธญัญะวัน 1,2,3

2 ผศ.ดร.วชริะ วิชชวุรนันท์ 4,5,6

3 รศ.มัย ตะตยิะ 7,8,9

4 ผศ.ชชัชยั พวกดี 10,11,12

5 รศ.ดร.ไพโรจน์ เนียมนำค 13,14,15

6 รศ.ดร.ทวนทอง เชำวกีรตพิงศ์ 16,17,18

7 อ.สุชนิ รอดก ำเหนิด 19,20,21

8 รศ.ดร.ปำจรีย์ ผลประเสริฐ 22,23,24

9 ผศ.ปรัชญำ ชะอุ่มผล 25,26,27

10 ดร.ชยัรัตน์ บมุี 28,29,30

4 มนีำคม วันหยดุวันมำฆบชูำ

ชื่อ - สกุล

หัวหน้ำผู้ตรวจเวร ประจ ำเดอืน มีนำคม 2558



ล ำดบัที่ วันที่ ล ำดบัที่ วันที่

1 ผศ.นรตุม์ บุตรพลอย 10 23 อาจารย์ณัฐธกิานต์ ปิ่นจุไร  -

2 รศ.กวี          ครองแก้ว 11 24 อาจารย์นพรัตน์ ไชยวโิน  -

3 ผศ.สุรชยั       โกศิยะกุล 12 25 อาจารย์พิชิต พจนพาที  -

4 นำยภำนุพงศ์ สืบศิริ 13 26 ผศ.ไพชยนต์    สิริเสถียรวฒันา  -

5 ผศ.ก่อเกียรติ วิทยรตัน์ 14 27 ผศ.บุณยกฤต        รัตนพันธุ์  -

6 ผศ.ไพโรจน์ เอกอุฬำร 15 28 ผศ.อนุชา เกตุเจริญ  -

7 ผศ.วชริะ      สิงห์คง 16 29 ผศ.อนุ ธัชยะพงษ์ 1

8 อำจำรย์โยธิน       ป้อมปรำกำร 17 30 ผศ.ดร.นพคุณ       ชทูัน 2

9 อำจำรย์อภชิำติ บวบขม 18 31 อาจารย์วัลลภ      ทองอ่อน 3

10 รศ.ธวัช วีระศิรวิัฒน์ 19 32 ผศ.สฤษณ ์         พรมสายใจ 4

11 อำจำรย์ยุตธิรรม ปรมะ 20 33 รศ.ดร.ระมดั          โชชยั 5

12 อำจำรย์วิจิตร          ฤทธิธรรม 21 34 ผศ.ดร.ปรชีา ปัญญา 6

13 รศ.ดร.พงศ์ชยั          กลิ่นหอม 22 35 ผศ.ธงชยั         ชอ่พฤกษา 7

14 อำจำรย์พรหมเมศ วีระพันธ์ 23 36 อาจารย์เสถียร         ทีฑา 8

15 อำจำรย์ศิลป์ณรงค์ฉวีพัฒน์ 24 37 ผศ.บุญเลิศ สงวนวัฒนา 9

16 ผศ.ดร.บัณฑิต        ฉตัรวิโรจน์ 25

17 ผศ.วชริะ เลี่ยมแก้ว 26 4 มีนาคม วันหยุดวันมาฆบูชา

18 ดร.วิทยำ คำมนีุ 27

19 ผศ.วิษณุ บัวเทศ 28

20 อำจำรย์บุญล้อม ดว้งวิเศษ 29

21 อำจำรย์อนุสิษฐ์ พันธ์กล่ ำ 30

22 อำจำรย์วสันต์ เพชรพิมลู 31

ผู้ตรวจ เวรรักษำกำรณช์ำย ประจ ำเดอืน มีนำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดบั วันที่ ล ำดบั วันที่

1 นำงมะลิวัลย์ รอดก ำเหนิด 14 28 ผศ.ดร.ขวญัดาว   แจ่มแจ้ง  -

2 น.ส.จันทรจ์ีรำ โยหงษ์ 15 29 ผศ.ชาลี              ตระกูล  -

3 น.ส.ปรำงทิพย์ น  ำเงนิสกุลณี 16 30 รศ.อรณุลักษณ ์ รตันพันธุ์ 1

4 ผศ.ม.ล.ปัทมำวดี สิงหจำรุ 17 31 ผศ.อุมาพร    ฉตัรวิโรจน์ 2

5 ผศ.ดร.สุนทร ี  ดวงทิพย์ 18 32 ผศ.พัทธนันท์     วงษ์วิชยุตม์ 3

6 น.ส.นฤมล ส่งตำ่ย 19 33 ผศ.พธูร าไพ     ประภสัสร 4

7 ผศ.วิไลวรรณ     กระตำ่ยทอง 20 34 ดร.สุภาพร  พงศ์ภญิโญโอภาส 5

8 อำจำรย์สุมำลี          วิทยรตัน์ 21 35 ผศ.ปาณสิรา  จรสัวิญญู 6

9 ผศ.อรอนงค์     แจ่มผล 22 36 ผศ.ราตร ี           สิทธิพงษ์ 7

10 อำจำรย์เยำวลักษณ ์ ใจวิสุทธิห์รรษำ 23 37 ผศ.ดร.เพชรา          บุดสีทา 8

11 ผศ.ดร.รชันี            นิธำกร 24 38 ผศ.ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท์ 9

12 ผศ.มณัฑนำ   จรยิรตัน์ไพศำล 25 39 ผศ.อังสุรยี์         พันธ์แก้ว 10

13 อำจำรย์อรวรรณ      สุ่มประดษิฐ์ 26 40 ผศ.อิสรยี์       ดอ่นครา้ม 11

14 นำงบุษบำ เหมอืนวิหำร 27 41 อาจารย์สายพิณ   พิกุลทอง  กูรงุ 12

15 ผศ.ดร.ณฐัรดำ วงษ์นำยะ 28 42 นางเพ็ญนภา ศรทีับทิม 13

16 นำงปวีณณฏัฐ์ คงสมนำม 29

17 อำจำรย์สำยพิณ     เขยีวมลู 30 4 มีนาคม วันหยุดวันมาฆบูชา

18 ผศ.ดร.ยุภำดี ปณะรำช 31

19 ผศ.อมรา       ครองแก้ว  -

20 ผศ.ดร.สุณี        บุญพิทักษ์  -

21 อาจารย์ปรียานุช พรหมภาษิต  -

22 อาจารย์ธดิารัตน์ ทวทีรัพย์  -

23 อาจารย์พัจนภา เพชรรัตน์  -     

24 อาจารย์สุรินทร์ เพชรไทย  -

25 ผศ.ถมรัตน์ ชื่นเชย  -

26 ผศ.ศรีรัตน์ เจิงกล่ินจันทร์  -

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ตรวจเวรรักษำกำรณห์ญงิ ประจ ำเดอืน มีนำคม 2558


