
ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด

1 อาจารยเ์อกวินิต พรหมรักษา 17 วิทยาการ 34 อาจารยพ์งศธร ศรีทับทิม  - ครุฯ

2 นายธศิีษฏ์ กระต่ายทอง 18 วิทย์ 35 นายสมคเณย์ ตู้ทอง  - ศูนยภ์าษา

3 อาจารยพ์ลากร ทิพยม์าลา 19 มนุษย์ 36 นายบุญเกือ้ คงคะลี  - ภารโรง

4 นายนิมนต์ โชหนู 20 อาคาร 37 นายวิจติร โภคากร  - ส านักวทิยฯ

5 นายกิตติวัฒน์ ข าทอง 21 ไฟฟ้าฯ 38 นายคมกริช กล่ินอาจ  - ส่งเสริม

6 นายอารีย์ อนุสนธิ์ 22 ไฟฟ้าฯ 39 นายวิศรุต ดีจิว๋  -
7 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช 23 ฝ่ายอาคาร 40 นายชาญชัย กาญจนจนัทร์  - กองพัฒ

8 อาจารยอั์ษฎางค์ บุญศรี 24 คณะเทคโน 41 อาจารยฤ์ทธิรงค์ เกาฎีระ  - เทคโน

9 อาจารยอิ์ทธพิล เหลาพรม 25 คณะเทคโน 42 อ.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  - มนุษย์

10 อาจารยบ์ญุญวัฒน์ ศรีวังราช 26 มนุษย์ 43 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา  - มนุษย์

11 นายกฤษณะ จันทร 27 ศูนยอ์าเซียน 44 นายมนตรี กาไสย  - ส านักวทิยฯ

12 นายชัยวัฒน์ ชาวไร่ 28 ไฟฟ้า 45 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน  - เทคโน

13 นายซวน ทองอยู่ 29 อาคาร 46 อาจารยก์รีศักด์ิ พะยะ  - วทิย์

14 นายสุดเขต รัฐพรไพบูลย์ 30 ภารโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อาจารยช์ูวิทย์ ไชยเบ้า  - ครุศาสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นายอุดมศักด์ิ ปัญญา  - 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 อาจารยห์ลักเมือง เอี่ยมสะอาด  - วทิย์

25 อาจารยว์ัลลภ ทิพยสุ์คนธ์  - ครุศาสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นายเรวัฒ วงศ์ษา  - พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

27 อาจารยอ์นุลักษณ์ อาสาสู้  - มนุษย์ 60 นายภิเชต ภู่แกว้  -  -

28 อาจารยน์ิรุตต์ิ พิพรรธนจนิดา  - คณะวทิย์ 61 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

29 อาจารยว์ีระพล พลีสัตย์  - เทคโน 62 นำยภูมิพัฒน์ วังศิริกุล 1 ศิลปะ

30 อาจารยเ์อกวุฒิ โลหะการก  - ดนตรี 63 นำยวิเชษฐ เครือวัลย์ 2 พัสดุ

31 นายอนุชิต อ่อนเกตุ  - วทิย์

32 นายจริพงษ์ เทียนแขก  - มนุษย์

33 อาจารยท์วิโรฒ ศรีแกว้  - ครุศาสตร์

ผู้ปฏบิัตหิน้ำที่เวรรกัษำกำรณ ์ชำย อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี ประจ ำเดอืนพฤศจิกำยน 2557

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด

64 อำจำรยถิ์รวิทย์ ไพรมหำนิยม 3 ครุศำสตร์

65 อำจำรยนิ์ติพันธ์ บุตรฉุย 4 ครศุำสตร์

66 นำยกิตติกร กล้ำแข็ง 5 กองพัฒฯ

67 นำยกฤษฎำภรณ์ นรินทร์ 6 สภำคณำจำรย์

68 อำจำรยว์ชิระ พิมพ์ทอง 7 ครศุำสตร์

69 นำยนรงค์ศักดิ์ จันทร์ปำ 8 วิทย์

70 นำยอิสรำวัชร เฟ่ืองอ่ิม 9 มนุษย์

71 อำจำรยธ์งเทพ ชูสงฆ์ 10 เทคโน

72 อำจำรยเ์สริมศักดิ์ รูปต่ ำ 11 มนุษย์

73 นำยสรวัตร ประภำนิติเสถียร 12 ประกัน

74 อำจำรยส์ันติ คู่กระสังข์ 13 วิทยำกำร

75 นำยโชติศักดิ์ แตงโม 14 ศูนย์เวช

76 นำยวิชชยำ ค ำสนอง 15 ศิลปะ

77 อ.ธนกิจ โคกทอง 16 เทคโน

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล
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ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด
1 นายพงศกร แสงหงษ์ 19 วิทย์ 31 อาจารยว์ัชรัศน์ ศรีวิริยะกจิ  - มนุษย์

2 อาจารยพิ์ทัก อินทับ 20 เทคโน 32 อาจารยสั์ญญา พรหมภาสิต  - เทคโน

3 นายรุง่โรจน์ สงวนวัฒนา 21 วิทย์ 33 อาจารยธ์ัชนิติ วีระศิริวัฒน์  - ครุศาสตร์

4 อาจารยบ์ัญชา วัฒนาทัศนีย์ 22 มนุษย์ 34 นายทวิทัต ร้ิวมงคล  - วิทยาการ

5 นายพัชร ไวกสิกรรม 23 นิตกิร 35 นายจกักริช มีสี  - วิจัย

6 นายมนตรี ปานจีน 24 โรงยมิฯ 36 นายสุธี ขนุพิลึก  - ตกึ 14

7 นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์ 25 ICT 37 นายอานนท์ ปล้ืมเนตร  - ครุศาสตร์

8 อาจารยว์ิโรจน์ ชูสงฆ์ 26 เทคโน 38 อาจารยป์ระจกัษ์ กกึกอ้ง  - วิทยาการ

9 นายพรหมธร พูลสุข 27 ครศุาสตร์ 39 อาจารยก์รธวัฒน์ สกลคฤหเดช  - วิทยาการ

10 ดร.ชยตุ วิจิตรสุนทร 28 ครศุาสตร์ 40 นายณะราธิ น้อยม่วง  - กองพัฒฯ

11 นายนก กระต่ายทอง 29 วิทยบริการ 41 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ  - ครศุาสตร์

12 นายเอนก หาลี 30 วิทยาศาสตร์ 42 นายเกษม คะใจ  - คอกวัว

13 นายฉตัรชัย วงษ์กนัหา  - เทคโน 43 นายยทุธจกัร สดแช่ม  - อาคาร

14 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล  - กองแผน 44 นายประทีป เพ็ญแจง้  - วิทย์

15 นายทศพร ศีลอวยพร  - อาคารสถานที่ 45 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้า

16 นายทวิช ปิ่นวิเศษ  - วิจยั 46 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครุศาสตร์

17 นายปฐมพงษ์ สุดเขยีว  - AV 47 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้า

18 นายจกัรพันธ์ ธงทอง  - อาคารสถานที่ 48 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครุศาสตร์

19 อาจารยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ  - ครุศาสตร์ 49 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

20 นายไกรสร  สิงหไ์ฝแกว้  - ศูนยว์ิทย์ 50 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนุษย์

21 นายสายชล อ่วมสถติย์  - วิทย์ 51 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - การจัดการ

22 นายเสนอ กอ้ล่อ  - คอกวัว 52 อาจารยจ์กัรพันธ์ หวาจอ้ย  - วิทยาการ

23 นายค ากอง จมูจตุรัส  - อาคาร 53 นายธีรชัย ชวดดา  - อาคาร

24 นายมนัส หล่อทอง  - ประปา 54 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

25 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล  - AV 55 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจัดการ

26 นายสนาม สุขส าราญ  - อาคารสถานที่ 56 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนุษย์

27 นายพีระพล ฮุงหวล  - ICT 57 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครุศาสตร์

28 นายอภิชาติ โตยิง่  - ฝ่ายยานฯ 58 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

29 นายชัยฤทธิ์ ค าบัว  - ฝ่ายอาคาร 59 นายวันเฉลิม พูนใจสม  - ict

30 นายต้ัม ค าพ่วง  - มนษุย์ 60 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล
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ล าดับ วันที่ สังกัด ล าดับ วันที่ สังกัด

61 อาจารยอ์านนท์ วงษ์มณี  - เทคโน

62 นายวิทยา  ไพรมณี 1 โรงอาหาร

63 นายฉัตรฉรินทร์ ฉิมทอง 2

64 อาจารยไ์ตรรงค์ เปลี่ยนแสง 3 ครศุาสตร์

65 นายปณัยกร ธรรมสอน 4 ส่งเสรมิ

66 นายขวัญ พิกุลทอง 5 จดัหารายได้

67 อาจารยบ์รรเจิด วรรณะ 6 ดนตรี

68 อาจารยว์ิวัฒน์  ทวีทรัพย์ 7 ครุศาสตร์

69 นายประชีพ กาญจนจันทร์ 8 อาคาร

70 นายประวัติ เรือ่ศรีจันทร์ 9 ฝ่ายอาคาร

71 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 10 ครุศาสตร์

72 นายด ารงค์ เฉยปัญญา 11 เทคโน

73 นายภูเบศ ละอินทร์ 12 วิทยบริการ

74 อาจารยย์ทุธนา พันธม์ี 13 ครุศาสตร์

75 อาจารยบ์ัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 14 เทคโน

76 อาจารยช์ูเกียรติ เน้ือไม้ 15 การจัดการ

77 อาจารยส์มโภชน์ วงษ์เขียด 16 เทคโน

78 นายเอกลักษณ์ มีสุข 17 ครุศาสตร์

79 นายวสันต์ ค าสนอง 18 วิจัย

 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



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

ชื่อ - สกุล
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ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
32 น.ส.คัทลียา ปัญญาอูด เทคโน น.ส.บวรลักษณ์ แสงกล้า ไฟฟ้า 30
33 น.ส.วรภา เกตุน้อย วจิยั อาจารยช์ลชลิตา แตงนารา ครุศาสตร์  -
34 นางคมบาง พรมมา วทิย์ น.ส.ดวงตา อนันต์ศิริ วทิยาการจดัการ  -
35 น.ส.สมคิด โสฬส วทิยาศาสตร์ น.ส.มาลี บ่อน้อย โรงยมิส์  -
36 นางวาสนา มณีโชติ ศูนยว์ทิย์ นางเมทินี               ทวีผล เคมี  -
37 น.ส.ศิชา ขวัญอ่อน กองแผน น.ส.กรรณิกา อินแผลง งานเจา้หน้าที่  -
38 น.ส.ปานทิพย์ ขนัทีท้าว กองพัฒ อาจารยศ์ศิวรรณ พลายละหาร เทคโน  -
39 นางดวงรัตน์ มาขนุทด ตึก 12 น.ส.บุญยนื โสฬส วทิยบริการ  -
40 น.ส.สายทอง เสือสูงเนิน ศูนยว์ทิย์ นางสมรัก อมรมิต ศูนยว์ทิย์  -
41 อาจารยม์ัทรี ขาวจุย้ วทิยาการจดัการ นางนริศรา อินทร์น่วม วทิยบริการ  -
42 น.ส.ประยรู แช่มช้อย วจิยั น.ส.ชุติมา ทอสาร วจิยั  -
43 น.ส.ธฤษวรรณ         ธรรมสอน ส านักศิลปะ น.ส.สุวลัย อินทรัตน์ สน.ศิลปะ  -
44 น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ วจิยั น.ส.สุพรรษา สมหารวงค์ ศูนยภ์าษา  -
45 น.ส.ยวุธิดา พรมสายใจ เทคโน นางสุพิชา พรมสายใจ เทคโน  -
46 น.ส.เกศรินทร์ ทนุการ วทิยบริการ น.ส.สรัลชนา น  าเงินสกณีุ วทิยบริการ  -
47 น.ส.อุมาพร ขนุพิลึก การเงิน นางฐาปณีย์ ศรีสมุทร หอราชาวดี  -
48 น.ส.บัวค า โมฑารัตน์ โรงอาหาร น.ส.ยพุิน ค ามูล วทิยาศาสตร์  -
49 อาจารยอ์รทัย  บุญเที่ยง ครุศาสตร์ อาจารยช์าลิสา ศิริธรรมเกตุ มนุษย์  -
50 นางสุมาพร จัน่ศรี มนุษย์ นางรัชดา เกษาพร มนุษย์  -
51 น.ส.ศศิวรรณ หมื่นเอ ส่งเสริม น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี ศูนยว์ทิย์  -
52 น.ส.ชุลีพร แสงสุวรรณ์ ส่งเสริม น.ส.เกศกนก ไทยแท้ พัสดุ  -
53 อาจารยลั์กขณา ด่อนคร้าม วทิยาการจดัการ น.ส.อรปรียา ค าเเพ่ง ICT  -
54 น.ส.สุนีย์ ใจฟู ศูนยก์ารศึกษาฯ อาจารยธ์ัญรดี บุญปัน วทิยาการจดัการ  -
55 น.ส.มาลัย สถาพร ห้องพยาบาล น.ส.ปราณี แผนดี ห้องพยาบาล  -
56 น.ส.สุวิมล อ่อนละม้าย ธุรการ น.ส.ฉะอ้อน พิมพิสาร เทคโน  -
57 น.ส.ศิริกญัญา เจนเขตกจิ กองแผน น.ส.วิลาวัลย์ ปิ่นมณี กองแผน  -
58 อาจารยภ์าเกล้า ภูมิใหญ่ วทิยาศาสตร์ อาจารยท์ิพวรรณ    ศิบุญนันท์ วทิยาการจดัการ  -
59 นางอุ่นเรือน นาคเกือ้ องค์การนักศีกษา นางมัลลิกา ชนะชัย โรงอาหาร  -
60 อาจารยอ์นุธิดา เพชรพิมูล วทิยาการจดัการ อ.เทพกาญจนา เทพแกว้ ครุศาสตร์  -
61 นางอรวรรณ คชฤทธิ์ วทิยบริการ อาจารยสุ์วภัทร พิรณฤทธิ์ มนุษย์  -
62 นางสาวนฤมน เสริมสนธิ ทะเบียน นางสาวสุนิษา  ศรีนิ่มนวล   วทิยฯ  -
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