
ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด

1 อาจารยเ์อกวินิต พรหมรักษา  - วิทยาการ 34 อาจารยพ์งศธร ศรีทับทิม 20 ครุฯ

2 นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง  - วิทย์ 35 นายสมคเณย์ ตู้ทอง 21 ศูนย์ภาษา

3 อาจารยพ์ลากร ทิพยม์าลา  - มนุษย์ 36 นายบญุเก้ือ คงคะลี 22 ภารโรง

4 นายนิมนต์ โชหนู  - อาคาร 37 นายวจิิตร โภคากร 23 ส านักวิทยฯ

5 นายกติติวัฒน์ ข าทอง  - ไฟฟ้าฯ 38 นายคมกริช กลิ่นอาจ 24 ส่งเสรมิ

6 นายอารีย์ อนุสนธิ์  - ไฟฟ้าฯ 39 นายวศิรุต ดีจิ๋ว 25 กองพัฒ

7 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช  - ฝ่ายอาคาร 40 นายชาญชัย กาญจนจันทร์ 26  -

8 อาจารยอ์ษัฎางค์ บุญศรี  - คณะเทคโน 41 อาจารยฤ์ทธิรงค์ เกาฎีระ 27 เทคโน

9 อาจารยอ์ทิธิพล เหลาพรม  - คณะเทคโน 42 อ.กล้าณรงค์ สุทธิรอด 28 มนุษย์

10 อาจารย์บญุญวฒัน์ 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  - วิทย์

14 นายสุดเขต รัฐพรไพบูลย์  - ภารโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อาจารยช์ูวทิย์ ไชยเบา้ 1 ครุศาสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นายอุดมศักดิ์ ปญัญา 2 วิทย์ 49 อาจารยว์รวุฒิ บุตรดี  - เทคโน

17 นายสมศักดิ์ วนัเชื้อ 3 ภารโรง 50 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่  - เทคโน

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

19 นายมาโนช เพ็งพันธ์ 5 วิทย์ 52 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พะยอม  - มนุษย์

20 อาจารยจ์ าเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 6 มนุษย์ 53 อาจารยป์ระพชัร์ ถกูมี  - วิทย์

21 อาจารยก์ารันต์ เจริญสุวรรณ 7 การจัดการ 54 อาจารยส์มศักด์ิ พวงใส  - เทคโน

22 อาจารยป์ระพล จิตคติ 8 การจัดการ 55 นายมนตรี ประชุม  - ไฟฟ้า

23 นายชัยเดช ขัตติยะ 9 ส่งเสริม 56 อาจารยเ์พง่ วศินวงศ์สว่าง  - อาคาร

24 อาจารยธ์ัชชัย ช่อพฤกษา 10 เทคโน 57 อาจารยห์ลักเมือง เอี่ยมสะอาด  - วิทย์

25 อาจารยว์ลัลภ ทิพยส์ุคนธ์ 11 ครุศาสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นายเรวฒั วงศ์ษา 12 พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

27 อาจารยอ์นุลักษณ์ อาสาสู้ 13 มนุษย์ 60 นายภิเชต ภูแ่กว้  -  -

28 อาจารยนิ์รุตติ์ พิพรรธนจินดา 14 คณะวิทย์ 61 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

29 อาจารยว์รีะพล พลีสัตย์ 15 เทคโน 62 นายภมูพัิฒน์ วังศริกิลุ  - ศลิปะ

30 อาจารยเ์อกวฒิุ โลหะการก 16 ดนตรี 63 นายวเิชษฐ เครอืวัลย์  - พัสดุ

31 นายอนุชิต อ่อนเกตุ 17 วิทย์

32 นายจิรพงษ์ เทียนแขก 18 มนุษย์

33 อาจารยท์วโิรฒ ศรีแก้ว 19 ครุศาสตร์

ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ี ประจ ำเดอืน ธันวำคม 2557

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



                       ผู้ปฏิบัตหิน้าทีเ่วรรักษาการณ์ ชาย อาคารส านักงานอธิการบด ีประจ าเดอืน ธันวาคม 2557

ล าดับ วนัที่ สังกัด ล าดับ วนัที่

64 อาจารยถ์ริวิทย์ ไพรมหานิยม  - ครุศาสตร์

65 อาจารยน์ิติพนัธ์ บุตรฉยุ  - ครุศาสตร์

66 นายกติติกร กล้าแขง็  - กองพัฒฯ

67 นายกฤษฎาภรณ์ นรินทร์  - สภาคณาจารย์

68 อาจารยว์ชิระ พมิพท์อง  - ครุศาสตร์

69 นายนรงค์ศักด์ิ จนัทร์ปา  - วิทย์

70 นายอสิราวัชร เฟือ่งอิ่ม  - มนุษย์

71 อาจารยธ์งเทพ ชูสงฆ์  - เทคโน

72 อาจารย์เสริมศักด์ิ รูปต่่า  - มนุษย์

73 นายสรวัตร ประภานิติเสถยีร  - ประกัน

74 อาจารยสั์นติ คู่กระสังข์  - วิทยาการ

75 นายโชติศักด์ิ แตงโม  - ศูนย์เวช

76 นายวิชชยา ค่าสนอง  - ศิลปะ

77 อ.ธนกจิ โคกทอง  - เทคโน

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด
1 นายพงศกร แสงหงษ์  - วทิย์ 31 อาจารยว์ชัรัศน์ ศรีวริิยะกิจ 19 มนุษย์

2 อาจารยพ์ทิัก อนิทับ  - เทคโน 32 อาจารยส์ัญญา พรหมภาสิต 20 เทคโน

3 นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  - วทิย์ 33 อาจารยธ์ัชนิติ วรีะศิริวฒัน์ 21 ครศุาสตร์

4 อาจารยบ์ัญชา วัฒนาทัศนีย์  - มนุษย์ 34 นายทวทิัต ริว้มงคล 22 วิทยาการ

5 นายพชัร ไวกสิกรรม  - นิติกร 35 นายจักกริช มีสี 23 วิจัย

6 นายมนตรี ปานจนี  - โรงยมิฯ 36 นายสุธี ขุนพิลึก 24 ตึก 14

7 นายณัฐพงษ์ สินศรานนท์  - ICT 37 นายอานนท์ ปลื้มเนตร 25 ครศุาสตร์

8 อาจารยว์ิโรจน์ ชูสงฆ์  - เทคโน 38 อาจารยป์ระจักษ์ กึกก้อง 26 วิทยาการ

9 นายพรหมธร พลูสุข  - ครุศาสตร์ 39 อาจารยก์รธวฒัน์ สกลคฤหเดช 27 วิทยาการ

10 ดร.ชยตุ วิจติรสุนทร  - ครุศาสตร์ 40 นายณะราธิ น้อยม่วง 28 กองพัฒฯ

11 นายนก กระต่ายทอง  - วทิยบริการ 41 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล 29 ครุศาสตร์

12 นายเอนก หาลี  - วทิยาศาสตร์ 42 นายเกษม คะใจ 30 คอกวัว

13 นายฉัตรชัย วงษ์กันหา 1 เทคโน 43 อาจารยม์นตรี หลินภู 31 ครศุาสตร์

14 นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล 2 กองแผน 44 นายประทีป เพญ็แจง้  - วิทย์

15 นายทศพร ศีลอวยพร 3 อาคารสถานที่ 45 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้า

16 นายทวชิ ปิน่วเิศษ 4 วจิยั 46 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครศุาสตร์

17 นายปฐมพงษ์ สุดเขียว 5 AV 47 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้า

18 นายจักรพันธ์ ธงทอง 6 อาคารสถานที่ 48 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครศุาสตร์

19 อาจารยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ 7 ครศุาสตร์ 49 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

20 นายไกรสร  สิงหไ์ฝแก้ว 8 ศูนย์วิทย์ 50 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนุษย์

21 นายสายชล อ่วมสถิตย์ 9 วิทย์ 51 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - การจัดการ

22 นายเสนอ ก้อล่อ 10 คอกวัว 52 อาจารยจ์กัรพนัธ์ หวาจอ้ย  - วิทยาการ

23 นายค ากอง จูมจตุรัส 11 อาคาร 53 นายธีรชัย ชวดดา  - อาคาร

24 นายมนัส หล่อทอง 12 ประปา 54 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

25 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล 13 AV 55 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจัดการ

26 นายสนาม สุขส าราญ 14 อาคารสถานที่ 56 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนุษย์

27 นายพีระพล ฮงุหวล 15 ICT 57 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครศุาสตร์

28 นายอภิชาติ โตยิ่ง 16 ฝ่ายยานฯ 58 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

29 นายชัยฤทธิ์ ค าบวั 17 ฝ่ายอาคาร 59 นายวันเฉลิม พนูใจสม  - ict

30 นายตั้ม ค าพ่วง 18 มนุษย์ 60 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

**หมำยเหตุ  วันที่ 5 ธันวำคม วันหยุดวันพ่อแหง่ชำติ

วันที่ 10 ธันวำคม วันหยุดวันรฐัธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวำคม  วันหยุดวันสิ้นปี

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรภูมภิำคพิทยำ ประจ ำเดอืนธันวำคม 2557



              ผู้ปฏิบัตหิน้าทีเ่วรรักษาการณ์ ชาย  อาคารภูมภิาคพิทยา  ประจ าเดอืน ธันวาคม2557

ล าดับ วนัที่ สังกัด ล าดับ

61 อาจารยอ์านนท์ วงษ์มณี  - เทคโน

62 นายวิทยา  ไพรมณี  - โรงอาหาร

63 นายฉตัรฉรินทร์ ฉมิทอง  -

64 อาจารยไ์ตรรงค์ เปล่ียนแสง  - ครุศาสตร์

65 นายปณัยกร ธรรมสอน  - ส่งเสริม

66 นายขวัญ พกิลุทอง  - จดัหารายได้

67 อาจารยบ์รรเจดิ วรรณะ  - ดนตรี

68 อาจารยว์ิวัฒน์  ทวีทรัพย์  - ครุศาสตร์

69 นายประชีพ กาญจนจนัทร์  - อาคาร

70 นายประวัติ เร่ือศรีจนัทร์  - ฝ่ายอาคาร

71 นายศาสตราวุธ กมิิพนัธ์  - ครุศาสตร์

72 นายด ารงค์ เฉยปัญญา  - เทคโน

73 นายภูเบศ ละอนิทร์  - วทิยบริการ

74 อาจารยย์ทุธนา พนัธ์มี  - ครุศาสตร์

75 อาจารยบ์ัณฑิต ศรีสวัสด์ิ  - เทคโน

76 อาจารยช์ูเกยีรติ เนื้อไม้  - การจดัการ

77 อาจารยส์มโภชน์ วงษ์เขยีด  - เทคโน

78 นายเอกลักษณ์ มีสุข  - ครุศาสตร์

79 นายวสันต์ ค าสนอง  - วจิยั

 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วนัที่

98 นางสาวจนัทิมา กอ้นจนัทร์เทศ มนุษย์ นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล เลขาฯ  -

99 อ.พลอยณัชชา เดชะเศรษฐ์ศิริ วิทยาการ น.ส.มุกดา สุวรรณธนิกา กจ.  -

100 อาจารยย์ลดา กระต่ายทอง ครุศาสตร์ อาจารยส์รินญา ตะอบู ครุศาสตร์  -

101 อาจารยร์าตรี บุมี คณะวิทย์ฯ อาจารยพ์ชัรีรัต หารไชย คณะเทคโน  -

102 อาจารยพ์รนรินทร์ สายกล่ิน คณะเทคโน อาจารยป์ระทับใจ ทัศนแจม่สุข มนุษย์  -

103 อาจารยณั์ฐยา  รังสิยานนท์ มนุษย์ อาจารยศ์ศิธร ศิริรัตน์ มนุษย์  -

104 อาจารยน์ารถนรี พอใจ มนุษย์ อาจารยสิ์ริรัตน์ แสงทอง มนุษย์  -

105 อาจารยสิ์ริไพลิน สิงห์อนิทร มนุษย์ อาจารยป์นัดดา พาณิชยพนัธุ์ มนุษย์  -

106 นางเอื้อง แกว้สันเทีย๊ะ ทีปังกรฯ น.ส.เพชรลัดดา โพธิสิ์งห์ FM  -

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

108 นางมาลัย กล่ินศรีสุข อาคาร นางสาวพิมลวรรณ ดีเมฆ ศูนยก์ารแพทยฯ์  -

109 อาจารย์อิสสราพร อ่อนบุญ มนุษย์ น.ส.รุ่งทิวา  เหมือนออ่ง มนุษย์  -

110 อ.ชลธิชา สว่างไตรภพ ครุศาสตร์  อ.ธิดารัตน์  พรหมมา ครุศาสตร์  -

111 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด ครุศาสตร์ อ.กาญจนา เวชบรรพรต ครุศาสตร์  -

**หมำยเหตุ  วันที่ 5 ธันวำคม วันหยุดวันพ่อแหง่ชำติ

วันที่ 10 ธันวำคม วันหยุดวันรฐัธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวำคม  วันหยุดวันสิ้นปี

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่ เวรรักษำกำรณ์หญิง ประจ ำเดือน ธันวำคม 2557

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
1 อาจารยว์ิยดุา ทิพยว์ิเศษ มนุษย์ อาจารยเ์บญจภรณ์ ศรีวงษา มนุษย์  -
2 น.ส.ถลัชชนันท์ งามเจริญ ศูนย์วิทย์ อาจารยสุ์ภาภรณ์ หมั่นหา วิทยาการ  -
3 อาจารยว์รรณพรรณ รักษ์ชน การจัดการ อาจารยศิ์ริพร  โสมค าภา การจัดการ  -
4 อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา มนุษย์ น.ส.เสวย เหล่ียมไทย หอพัก  -
5 น.ส.สุวิมล ออ่นละม้าย ธรุการ นางจารุวรรณ อดุม น  าด่ืม  -
6 อาจารยเ์บญจมาศ จนัดาหัวดง วิทยาการ อาจารยป์รีชาภรณ์ ขนับุรี เทคโน  -
7 อาจารยธ์ารณา สุวรรณเจริญ ครุศาสตร์ น.ส.จ าเนียน ยาหอม กองพัฒฯ  -
8 น.ส.ภาวิณี พุม่ไม้ วิจัย น.ส.ดรุณี สายหยดุ วิทยบริการ  -
9 นางระทวย ศรีแกว้ อาคาร น.ส.อรพรพรรณ์ ยิ มพระ หอพัก  -
10 นางต๋อง คะใจ โคนม นางนพวรรณ อดุมนิทัศน์ วิทยบริการ  -
11 นางเนืองนุช ผาสุข กองพัฒฯ นางอรอนงค์ ธรรมชัย วิทย์.  -
12 นางกาญจนา จนัทร์สิงห์ วิทยบริการ อาจารยส์าธิตา วีระศิริวัฒน์ เทคโน  -
13 นางสุภาภรณ์ นุชรุ่งเรือง วิทยาการ น.ส.อทุุมพร สอนบุญเกดิ กองกลาง  -
14 อาจารยสุ์จติตรา เทีย่งสันเทีย๊ะ เกษตร น.ส.ศศิธร เมธาวิวัฒน์ เกษตร  -
15 น.ส.อมัพร รอดวิจติร เทคโน น.ส.ศิริพร  เงินทอง ศูนย์เวช  -
16 นางชมภัค จารุฑิฆัมพร ธุรการ น.ส.เรณู ใจหงิม การเงิน  -
17 นางมณฑา ตะติยะ ส่งเสริมฯ น.ส.คณารัตน์ พลูเขยีว เลขา  -
18 นางสาวประภา วังน้อย สถาบันวิจัย นางทองเกนิ กอ้ล่อ สน.ศิลปะ  -
19 น.ส.กนกวรรณ ชูชื่น ICT น.ส.พชิญนันท์ ดอนไพรวัลย์ จัดหารายได้  -
20 น.ส.มะลิลา อาจกล้า กองพัฒฯ นางสุวรรณ์ จา่ยนอก กองพัฒฯ  -
21 นางศิริรัตน์ พรมมี การเงิน นางปราจนิ ไกรทอง การเงิน  -
22 น.ส.น  าพกั ขา่ยทอง ส่งเสริมฯ นางสมพร กล่ินมัคผล ส่งเสริมฯ  -
23 น.ส.ชรินรัตน์ บุญมาก ประกัน น.ส.วิรัลพชัร์ แกว้ค าพสุิทธ์ ส่งเสริมฯ  -
24 น.ส.มนัส กนัหาชาลี วิทยบริการ นางยพุนิ พะยิ ม วิทย์  -
25 นางประไพ สุขพร้อม วิทยาการ นางประนอม ประสงค์ดี กองพัฒฯ  -
26 อาจารยส์มลักษณ์ วิริยะจารี มนุษย์ นางพรวิลัย วัฒนศิริ มนุษย์  -
27 น.ส.มาริตา ศรีแกว้ ครุศาสตร์ นางชูชีพ ค าประพนัธ์ ตึก 4  -
28 นางพรทิพย ์ รักษ์ชน วิทยบริการ นางสาววันเพญ็ หล่อทอง วิทยบริการ  -
29 นางจ าลอง ชมพผูล วิจัย น.ส.ชุติมา สุขทรัพย์ ศูนย์อาเซียน  -
30 นางศรีเมือง โตยิ่ง ส านักงานอธิการ นางสุทิน ค าเคน ส านักงานอธิการ  -
31 นางรุ่งรุจี ศรีดาเดช วิทยบริการ นางลลิดาภรณ์ อนิทรีย์ วิทยบริการ  -

**หมำยเหตุ  วันที่ 5 ธันวำคม วันหยุดวันพ่อแหง่ชำติ

วันที่ 10 ธันวำคม วันหยุดวันรฐัธรรมนูญ

วันที่ 31 ธันวำคม  วันหยุดวันสิ้นปี

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล



ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
32 น.ส.คัทลียา ปัญญาอดู เทคโน น.ส.บวรลักษณ์ แสงกล้า ไฟฟ้า  -
33 น.ส.วรภา เกตุน้อย วิจัย อาจารยช์ลชลิตา แตงนารา ครุศาสตร์ 1
34 นางคมบาง พรมมา วิทย์ น.ส.ดวงตา อนันต์ศิริ วิทยาการจัดการ 2
35 น.ส.สมคิด โสฬส วิทยาศาสตร์ น.ส.มาลี บอ่น้อย โรงยิมส์ 3
36 น.ส.ศศิวรรณ หมื่นเอ ส่งเสริม นางเมทินี               ทวผีล เคมี 4
37 น.ส.ศิชา ขวญัอ่อน กองแผน น.ส.กรรณิกา อินแผลง งานเจ้าหน้าที่ 6
38 อาจารยป์ารวี เขมโชติกุล มนุษย์ อาจารยศ์ศิวรรณ พลายละหาร เทคโน 7
39 นางดวงรัตน์ มาขุนทด ตึก 12 น.ส.บญุยนื โสฬส วิทยบริการ 8
40 น.ส.สายทอง เสือสูงเนิน ศูนย์วิทย์ นางสมรัก อมรมิต ศูนย์วิทย์ 9
41 อาจารยม์ัทรี ขาวจุ้ย วิทยาการจัดการ นางนริศรา อินทร์น่วม วิทยบริการ 11
42 น.ส.ประยรู แช่มช้อย วิจัย น.ส.ชุติมา ทอสาร วิจัย 12
43 น.ส.ธฤษวรรณ         ธรรมสอน ส านักศิลปะ น.ส.สุวลัย อินทรัตน์ สน.ศิลปะ 13
44 น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ วิจัย น.ส.สุพรรษา สมหารวงค์ ศูนย์ภาษา 14
45 น.ส.ยวุธิดา พรมสายใจ เทคโน นางสุพิชา พรมสายใจ เทคโน 15
46 น.ส.เกศรินทร์ ทนุการ วิทยบริการ น.ส.สรัลชนา น  าเงินสกุณี วิทยบริการ 16
47 น.ส.อุมาพร ขุนพิลึก การเงิน นางฐาปณีย์ ศรีสมุทร หอราชาวดี 17
48 อาจารยพ์บพร เอ่ียมใส เทคโน น.ส.ยพิุน ค ามูล วิทยาศาสตร์ 18
49 อาจารยอ์รทัย  บญุเทีย่ง ครุศาสตร์ อาจารยช์าลิสา ศิริธรรมเกตุ มนุษย์ 19
50 นางสุมาพร จั่นศรี มนุษย์ นางรัชดา เกษาพร มนุษย์ 20
51 นางวาสนา มณีโชติ ศูนย์วิทย์ น.ส.รุง่ทิพย์ แสนพรมมี ศูนย์วิทย์ 21
52 น.ส.ชุลีพร แสงสุวรรณ์ ส่งเสริม น.ส.เกศกนก ไทยแท้ พัสดุ 22
53 อาจารยล์ักขณา ด่อนคร้าม วิทยาการจัดการ น.ส.อรปรียา ค าเเพ่ง ICT 23
54 น.ส.สุนีย์ ใจฟู ศูนย์การศึกษาฯ อาจารยธ์ัญรดี บญุปนั วิทยาการจัดการ 24
55 น.ส.มาลัย สถาพร ห้องพยาบาล น.ส.ปราณี แผนดี ห้องพยาบาล 25
56 อาจารยจ์ุฑาทิพย์ โอบอ้อม ครศุาสตร์ น.ส.ฉะอ้อน พิมพิสาร เทคโน 26
57 น.ส.ศิริกัญญา เจนเขตกิจ กองแผน น.ส.วลิาวลัย์ ปิน่มณี กองแผน 27
58 อาจารยภ์าเกล้า ภูมิใหญ่ วิทยาศาสตร์ อาจารยท์ิพวรรณ    ศิบญุนันท์ วิทยาการจัดการ 28
59 นางอุ่นเรือน นาคเกื อ องค์การนักศีกษา นางมัลลิกา ชนะชัย โรงอาหาร 29
60 อาจารยอ์นุธิดา เพชรพิมูล วิทยาการจัดการ อ.เทพกาญจนา เทพแก้ว ครุศาสตร์ 30
61 นางอรวรรณ คชฤทธิ์ วิทยบริการ อาจารยส์ุวภัทร พิรณฤทธิ์ มนุษย์ 31
62 นางสาวนฤมน เสริมสนธิ ทะเบียน นางสาวสุนิษา  ศรีนิ่มนวล   วิทยฯ  -

**หมำยเหตุ  วันที่ 5 ธันวำคม วันหยุดวันพ่อแหง่ชำติ

วันที่ 10 ธันวำคม วันหยุดวันรฐัธรรมนูญ
วันที่ 31 ธันวำคม  วันหยุดวันสิ้นปี
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ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วนัที่

63 น.ส.วาณี ทิมทอง ไฟฟ้า นางไพรินทร์ แขง็ขยนั เทคโน  -
64 อาจารยศ์รินญา หวาจอ้ย ครุศาสตร์ นางวาสนา มณีสัย ครุศาสตร์  -
65 น.ส.ภัทรวรรณ์ ไชยภักด์ิ ครุศาสตร์ อาจารยสุ์รีรัตน์ ระบอบ มนุษย์  -
66 อาจารยว์รพรรณ กระต่ายทอง ครุศาสตร์ นางสาวกลัยารัตน์ มาลาศรี ครุศาสตร์  -
67 น.ส.วาสนา จนัทร์ผ่อง ประชาสัมพันธ์ น.ส.วรรณภา รอดจนัทร์ ประชาสัมพันธ์  -
68 น.ส.สลิตา เหลืองวิเศษ กองพัฒ อาจารยศุ์ภรดา สุขประเสริฐ ครุศาสตร์  -
69 อาจารยอ์ภิชญา พดัพนิ วิทย์ อาจารยน์งลักษณ์ จิ๋วจู วิทยาการจัดการ  -
70 นางบานเยน็ ชื่นชู คหกรรม น.ส.สุกแกว้ นาไร่แกว้ วิทยาการจัดการ  -
71 น.ส.สาวิตรี สุวรรณ วิทยาการจัดการ อาจารยพ์ชัรา ม่วงการ วิทย์  -
72 นางขนิษฐา ศิริรัตน์ มนุษย์ อาจารยน์ิศาชล เถิ่งจา๋ง มนุษย์  -
73 น.ส.เมศิยา ออ่นตา เทคโน น.ส.มณฑา ไม้ป่า โรงน ้าด่ืม  -
74 อาจารยพ์มิพผ์กา วงศ์กองแกว้ การจัดการ อาจารยอ์้าไพ แสงจนัทร์ไทย เทคโน  -
75 อาจารยป์าริชาต เตชะ ครุศาสตร์ น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม พัสดุ  -
76 อาจารยพ์มิพน์ารา บรรจง วิทยาการจัดการ อาจารยช์ลธิชา แสงงาม วิทยาการจัดการ  -
77 น.ส.จฑุามาศ นวลแกว้ วิทยบริการฯ อาจารยม์าลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ มนุษย์  -
78 อาจารยธ์วชินี ลาลิน มนุษย์ อาจารยป์ริณดา มโนรัตน์ วิทยาศาสตร์  -
79 อาจารยรั์ชดาภรณ์ รักษ์ชน มนุษย์ อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ มนุษย์  -
80 อาจารยพ์ลอยพรรณ สอนสุวิทย์ วิทยาการจัดการ น.ส.กนิษฐา กิ่งกงัวาลย์ เลขาฯ  -
81 น.ส.พนัทิพา เยน็ญา ส้านักประกันฯ น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ ส้านักประกัน  -
82 น.ส.ภัทรวดี ไกรจนัทร์ ธุรการ อาจารยว์าสนา มีศิลป์ มนุษย์  -
83 อาจารยอ์นันธิตรา ดอนบันเทา วิทยาการจัดการ อาจารยอ์สิราพร ออ่นบุญ มนุษย์  -
84 อาจารยอ์มรา ทองใส ครุศาสตร์ อาจารยอ์ไุรวรรณ ศรีไชยมูล ครุศาสตร์  -
85 น.ส.มาลี ประสงค์ดี วิทย อาจารยผ์กาวดี สะเภาค้า ครุศาสตร์  -
86 อาจารยป์ราณี เลิศแกว้ ครุศาสตร์ อาจารยก์ษมา สุรเดชา ครุศาสตร์  -
87 อาจารยสิ์ริวรรณ สิรวณิชย์ ครุศาสตร์ อาจารยน์งลักษณ์ จนัทร์พชิัย วิทยาศาสตร์  -
88 อาจารยน์ิภัชราพร สภาพพร วิทยาศาสตร์ อาจารยข์วัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์  -
89 น.ส.สตรีรัตน์  สุขเรือง กจ. น.ส.ยอดสร้อย ภูส่งค์ พัสดุ  -
90 อาจารยสุ์คนธ์ธา พุม่เมือง มนุษย์ อาจารย์กรรณิการ์ อุสสาสาร มนุษย์  -
91 นางสาวอภิญญา แซ่ยั ง มนุษย์ อาจารยป์าริชาติ สายจนัดี มนุษย์  -
92 อาจารยช์ุตินธร ฉมิสุข มนุษย์ น.ส.ผดุงพร พนัธ์พชื ทะเบียน  -
93 อาจารยอ์าทิตยา ธานีรัตน์ มนุษย์ อาจารยพ์รชนัน สุขประเสริฐ มนุษย์  -
94 อาจารยพ์รชนก นุ่มน้อย มนุษย์ น.ส.นงนุช ดวงออ่น วิทย์  -
95 อาจารยอ์รัญญารัตน์ ศรีสุพฒันากุล มนุษย์ อาจารยต์รรกพร สุขเกษม มนุษย์  -
96 น.ส.กติติยา ลาเต๊ะ วิจัย อาจารยว์าสนา อาจสาลิกรณ์ มนุษย์  -
97 นางสาวกทัลี อยู่ไทย ตชด. นางสาววิราพตัร กาวิละพนัธ์ ปชส.  -

**หมำยเหตุ  วันที่ 5 ธันวำคม วันหยุดวันพ่อแหง่ชำติ

วันที่ 10 ธันวำคม วันหยุดวันรฐัธรรมนูญ

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่ เวรรักษำกำรณ์หญิง ประจ ำเดือน ธันวำคม 2557

ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล




