
ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด
1 นายพงศกร แสงหงษ์  - วิทย์ 31 อาจารยส์ัญญา พรหมภาสิต 25 เทคโน

2 อาจารยพ์ิทัก อินทับ  - เทคโน 32 อาจารยธ์ชันิติ วีระศิริวัฒน์ 26 ครุศาสตร์

3 นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  - เทคโน 33 นายทวิทัต ริว้มงคล 27 วิจัย

4 นายพัชร ไวกสิกรรม  - นติิกร 34 นายจักกริช มีสี 28 วิจัย

5 นายมนตรี ปานจนี  - โรงยมิฯ 35 นายสุธี ขุนพิลึก 29 ตกึ 14

6 นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์  - ICT 36 นายอานนท์ ปลื้มเนตร 30 ครุศาสตร์

7 อาจารยว์ิโรจน์ ชูสงฆ์ 1 เทคโน 37 อาจารยป์ระจักษ์ กึกก้อง 31 วิทยาการ

8 นายพรหมธร พูลสุข 2 ครศุาสตร์ 38 นายณะราธิ น้อยม่วง  - กองพัฒฯ

9 นายสุพจน์ โสมค าภา 3 วิจัย 39 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ  - ครุศาสตร์

10 นายนก กระต่ายทอง 4 วิทยบริการ 40 นายเกษม คะใจ  - คอกววั

11 นายเอนก หาลี 5 วิทยาศาสตร์ 41 อาจารยม์นตรี หลินภู  - ครุศาสตร์

12 นายฉัตรชัย วงษ์กันหา 6 เทคโน 42 นายประทีป เพ็ญแจง้  - วทิย์

13 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล 7 กองแผน 43 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้า

14 นายทศพร ศีลอวยพร 8 อาคารสถานที่ 44 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครุศาสตร์

15 นายทวิช ปิ่นวิเศษ 9 วจิยั 45 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้า

16 นายปฐมพงษ์ สุดเขียว 10 AV 46 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครุศาสตร์

17 นายจักรพันธ์ ธงทอง 11 อาคารสถานที่ 47 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

18 อาจารยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ 12 ครุศาสตร์ 48 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนษุย์

19 นายไกรสร  สงิหไ์ฝแก้ว 13 ศูนยว์ิทย์ 49 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - การจัดการ

20 นายสายชล อ่วมสถิตย์ 14 วิทย์ 50 อาจารยจ์กัรพันธ์ หวาจอ้ย  - วิทยาการ

21 นายเสนอ ก้อล่อ 15 คอกวัว 51 นายธีรชัย ชวดดา  - อาคาร

22 นายค ากอง จูมจตุรัส 16 อาคาร 52 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

23 นายมนัส หล่อทอง 17 ประปา 53 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจัดการ

24 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล 18 AV 54 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนษุย์

25 นายสนาม สุขส าราญ 19 อาคารสถานที่ 55 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครุศาสตร์

26 นายพีระพล ฮงุหวล 20 ICT 56 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

27 นายอภิชาติ โตยิง่ 21 ฝ่ายยานฯ 57 นายวันเฉลิม พูนใจสม  - ict

28 นายชัยฤทธิ์ ค าบัว 22 ฝ่ายอาคาร 58 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

29 นายตั้ม ค าพ่วง 23 มนุษย์

30 อาจารยว์ัชรัศน์ ศรีวิริยะกิจ 24 มนุษย์

       

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ ์ชำย อำคำรภูมิภำคพิทยำเดอืน ตลุำคม 2558



ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด
1 อาจารยเ์อกวินิต พรหมรักษา  - วทิยาการ 34 นายสมศักดิ์ พูนใจสม 20 ปชส.

2 นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง  - วทิย์ 35 นายสมคเณย์ ตู้ทอง 21 ศูนย์ภาษา

3 อาจารยพ์ลากร ทิพยม์าลา  - มนุษย์ 36 นายบุญเก้ือ คงคะลี 22 ภารโรง

4 นายนิมนต์ โชหนู  - อาคาร 37 นายวิจิตร โภคากร 23 ส านักวิทยฯ

5 นายกติติวัฒน์ ข าทอง  - ไฟฟ้าฯ 38 นายคมกริช กลิ่นอาจ 24 สง่เสริม

6 นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ  - อาคาร 39 นายวิศรุต ดีจิ๋ว 25 กองพัฒ

7 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช  - ฝ่ายอาคาร 40 นายชาญชัย กาญจนจันทร์ 26  -

8 อาจารยอ์ัษฎางค์ บุญศรี  - คณะเทคโน 41 อาจารยฤ์ทธริงค์ เกาฎีระ 27 เทคโน

9 อาจารยอ์ิทธิพล เหลาพรม  - คณะเทคโน 42 อ.กล้าณรงค์ สุทธริอด 28 มนุษย์

10 อาจารย์บญุญวัฒน์ ศรีวังราช  - มนุษย์ 43 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา 29 มนุษย์

11 นายกฤษณะ จนัทร  - ศูนยอ์าเซียน 44 นายมนตรี กาไสย 30 ส านักวิทยฯ

12 นายชัยวัฒน์ ชาวไร่  - ไฟฟ้า 45 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน 31 เทคโน

13 นายซวน ทองอยู่  - อาคาร 46 อาจารยก์รีศักด์ิ พะยะ  - วทิย์

14 นายสุดเขต รัฐพรไพบูลย์  - ภารโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อาจารยช์ูวิทย์ ไชยเบ้า 1 ครศุาสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นายชาดา พรมทับ 2 วิทย์ 49 อาจารยว์รวุฒิ บุตรดี  - เทคโน

17 นายสมศักดิ์ วันเชื้อ 3 ภารโรง 50 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่  - เทคโน

18 อาจารยอ์นัน หยวกวัด 4 เทคโน 51 อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง  - ครุศาสตร์

19 นายมาโนช เพ็งพันธ์ 5 วิทย์ 52 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พะยอม  - มนุษย์

20 อาจารยจ์ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 6 มนุษย์ 53 อาจารยป์ระพัชร์ ถกูมี  - วทิย์

21 อาจารยก์ารันต์ เจริญสุวรรณ 7 การจัดการ 54 อาจารยส์มศักด์ิ พวงใส  - เทคโน

22 อาจารยป์ระพล จิตคติ 8 การจัดการ 55 นายมนตรี ประชุม  - ไฟฟ้า

23 นายชัยเดช ขัตติยะ 9 ส่งเสรมิ 56 อาจารยเ์พ่ง วศินวงศ์สว่าง  - อาคาร

24 อาจารยธ์ชัชัย ช่อพฤกษา 10 เทคโน 57 นายเกยีรติพล          พลไกร  - นิเทศ

25 อาจารยว์ัลลภ ทิพยส์ุคนธ์ 11 ครศุาสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นายเรวัฒ วงศ์ษา 12 พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

27 อาจารยอ์นุลักษณ์ อาสาสู้ 13 มนุษย์ 60 นายภิเชต ภู่แกว้  -  -

28 อาจารยนิ์รุตติ์ พิพรรธนจินดา 14 คณะวิทย์ 61 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

29 อาจารย์ศุภโชคชยั     นันทศรี 15 วทิยาการ 62 อาจารยพ์จน์ธรรม ณรงค์วิทย์  - เทคโน

30 อาจารยเ์อกวุฒิ โลหะการก 16 ดนตรี 63 นายวิเชษฐ เครือวัลย์  - พสัดุ

31 นายอนุชิต อ่อนเกตุ 17 วิทย์

32 นายจิรพงษ์ เทียนแขก 18 มนุษย์

33 อาจารยท์วิโรฒ ศรีแก้ว 19 ครศุาสตร์

       

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ ์ชำย อำคำรส ำนักงำนอธกิำรบด ีเดอืนตลุำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
1 อาจารยว์ิยดุา ทิพยว์ิเศษ มนุษย์ อาจารยเ์บญจภรณ์ ศรีวงษา มนุษย์ 9
2 น.ส.ถลัชชนันท์ งามเจริญ ศูนย์วิทย์ อาจารยส์ุภาภรณ์ หมั่นหา วิทยาการ 10
3 อาจารยว์รรณพรรณ รักษ์ชน การจัดการ อาจารยศิ์ริพร  โสมค าภา การจัดการ 11
4 อาจารยอิ์ฎฐารมณ์ มิตสวุรรณ  สิงหรา มนุษย์ น.ส.เสวย เหลี่ยมไทย หอพัก 12
5 น.ส.สุวิมล อุ่นละม้าย ธุรการ นางจารุวรรณ อุดม น  าดืม่ 13
6 อาจารยพิ์มกานดา จันดาหัวดง วิทยาการ อาจารยป์รีชาภรณ์ ขันบุรี เทคโน 14
7 อาจารยธ์ารณา สุวรรณเจริญ ครศุาสตร์ น.ส.จ าเนียน ยาหอม กองพัฒฯ 15
8 น.ส.ภาวิณี พุ่มไม้ วิจัย น.ส.ดรุณี สายหยดุ วิทยบรกิาร 16
9 นางระทวย ศรีแก้ว อาคาร น.ส.อรพรพรรณ์ ยิ มพระ หอพัก 17
10 นางต๋อง คะใจ โคนม น.ส.มาลี ประสงค์ดี วิทย 18
11 นางเนืองนุช ผาสุข กองพัฒฯ นางอรอนงค์ ธรรมชัย วิทย์. 19
12 นางกาญจนา จันทร์สิงห์ วิทยบรกิาร อาจารยส์าธติา วีระศิริวัฒน์ เทคโน 20
13 นางสุภาภรณ์ นุชรุง่เรือง วิทยาการ น.ส.อุทุมพร สอนบุญเกิด กองกลาง 21
14 อาจารยส์ุจิตตรา เที่ยงสันเที๊ยะ เกษตร น.ส.ศศิธร เมธาวิวัฒน์ เกษตร 22
15 น.ส.อัมพร รอดวิจิตร เทคโน น.ส.ศิริพร  เงินทอง ศูนย์เวช 24
16 นางชมภัค จารุฑิฆัมพร ธรุการ น.ส.เรณู ใจหงิม การเงนิ 25
17 นางมณฑา ตะติยะ ส่งเสรมิฯ น.ส.คณารัตน์ พูลเขียว เลขา 26
18 นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ์ วเิทศสัมพันธ์ นางทองเกิน ก้อล่อ สน.ศิลปะ 27
19 น.ส.กนกวรรณ นาคเหล็ก ICT น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ จัดหารายได้ 28
20 น.ส.มะลิลา อาจกล้า กองพัฒฯ นางสุวรรณ์ จ่ายนอก กองพัฒฯ 29
21 นางศิริรัตน์ พรมมี การเงนิ นางปราจิน ไกรทอง การเงนิ 30
22 น.ส.น  าพัก ข่ายทอง ส่งเสรมิฯ นางสาวผ่องศรี เทพน้อย กองกลาง 31
23 น.ส.ชรินรัตน์ บุญมาก ประกัน น.ส.วิรัลพัชร์ แกว้ค าพิสุทธ์ ส่งเสริมฯ  -
24 น.ส.มนัส กนัหาชาลี วทิยบริการ นางยพุิน พะยิม้ วทิย์  -
25 นางประไพ สุขพร้อม วทิยาการ นางประนอม ประสงค์ดี กองพัฒฯ  -
26 อาจารยส์มลักษณ์ วิริยะจารี มนุษย์ นางพรวิลัย วัฒนศิริ มนุษย์  -
27 นางมาริตา จติชู ครุศาสตร์ นางชูชีพ ค าประพันธ์ ตึก 4  -
28 นางพรทิพย ์ รักษ์ชน วทิยบริการ นางสาววันเพ็ญ หล่อทอง วทิยบริการ  -
29 นางจ าลอง ชมพูผล วจิยั น.ส.ชุติมา สุขทรัพย์ ศูนยอ์าเซียน  -
30 นางศรีเมือง โตยิง่ ส านักงานอธกิาร นางสุทิน ค าเคน ส านักงานอธิการ  -
31 นางรุ่งรุจี ศรีดาเดช วทิยบริการ นางลลิดาภรณ์ อินทรีย์ วทิยบริการ  -

วันที่ 23 ตลุาคม วันหยดุวันปยิมหาราช

    

ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำที ่เวรรักษำกำรณห์ญงิ ประจ ำเดอืน ตลุำคม 2558

ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วันที่
94 นางสาวจนัทิมา กอ้นจนัทร์เทศ มนษุย์ นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล เลขาฯ  -

95 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ วทิยาการ น.ส.มุกดา สุวรรณธนิกา กจ.  -

96 อาจารยย์ลดา กระต่ายทอง ครุศาสตร์ อาจารยส์รินญา ตะอูบ ครุศาสตร์  -

97 อาจารยร์าตรี บุมี คณะวทิยฯ์ อาจารยช์ลชลิตา แตงนารา ครุศาสตร์  -

98 อาจารยพ์รนรินทร์ สายกล่ิน คณะเทคโน อาจารยป์ระทับใจ ทัศนแจม่สุข มนุษย์  -

99 อาจารยร์าตรี โพธิร์ะวัช วทิย์ อาจารยศ์ศิธร ศิริรัตน์ มนุษย์  -

100 อำจำรยน์ำรถนรี พอใจ มนุษย์ อำจำรยส์ิริรัตน์ แสงทอง มนุษย์ 1

101 อำจำรยส์ิริไพลิน สิงห์อินทร มนุษย์ อำจำรยป์นัดดำ พำณิชยพันธุ์ มนุษย์ 2

102 นำงเอ้ือง แก้วสันเที๊ยะ ทีปังกรฯ น.ส.เพชรลัดดำ โพธิส์ิงห์ FM 3

103 น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์ พัสดุ อำจำรยส์มหญิง กัลป์เจริญศิลป์ ครศุำสตร์ 4

104 นำงมำลัย กลิ่นศรีสุข อำคำร นำงสำวพิมลวรรณ ดีเมฆ ศูนยก์ำรแพทยฯ์ 5

105 นำงสำวสุดำรัตน์ ใบโม้ เทคโนฯ น.ส.รุง่ทิวำ  เหมือนอ่อง มนุษย์ 6
106 อ.ชลธชิำ สว่ำงไตรภพ ครุศำสตร์  อ.ธดิำรัตน์  พรหมมำ ครุศำสตร์ 7
107 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด ครุศำสตร์ อ.กำญจนำ เวชบรรพรต ครศุำสตร์ 8

วันที่ 23 ตลุาคม วันหยดุวันปยิมหาราช

       

ผู้ปฏิบตัหิน้ำที ่เวรรักษำกำรณห์ญงิ ประจ ำเดอืน ตลุำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล




