
ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด
1 นำยพงศกร แสงหงษ์ 6 วิทย์ 31 อาจารยสั์ญญา พรหมภาสิต  - เทคโน

2 อำจำรยพิ์ทัก อินทับ 7 เทคโน 32 อาจารยธ์ัชนิติ วีระศิริวัฒน์  - ครุศาสตร์

3 นำยรุง่โรจน์ สงวนวฒันำ 8 วิทย์ 33 นายทวิทัต ร้ิวมงคล  - วจิยั

4 นำยพัชร ไวกสิกรรม 9 นิติกร 34 นายจกักริช มีสี  - วจิยั

5 นำยมนตรี ปำนจีน 10 โรงยิมฯ 35 นายสุธี ขนุพลึิก  - ตึก 14

6 นำยณัฐพงษ์ สินศรำนนท์ 11 ICT 36 นายอานนท์ ปล้ืมเนตร  - ครุศาสตร์

7 อำจำรยว์โิรจน์ ชูสงฆ์ 12 เทคโน 37 อาจารยป์ระจกัษ์ กกึกอ้ง  - วทิยาการ

8 นำยพรหมธร พูลสุข 13 ครุศำสตร์ 38 อาจารยก์รธวัฒน์ สกลคฤหเดช  - วทิยาการ

9 ดร.ชยตุ วจิิตรสุนทร 14 ครุศำสตร์ 39 นายณะราธิ น้อยม่วง  - กองพัฒฯ

10 นำยนก กระต่ำยทอง 15 วิทยบรกิำร 40 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ  - ครุศาสตร์

11 นำยเอนก หำลี 16 วิทยำศำสตร์ 41 นายเกษม คะใจ  - คอกวัว

12 นำยฉัตรชัย วงษ์กันหำ 17 เทคโน 42 อาจารยม์นตรี หลินภู  - ครุศาสตร์

13 นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล 18 กองแผน 43 นายประทีป เพญ็แจง้  - วิทย์

14 นำยทศพร ศีลอวยพร 19 อำคำรสถำนที่ 44 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้ำ

15 นำยทวชิ ปิน่วเิศษ 20 วจิยั 45 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครศุำสตร์

16 นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว 21 AV 46 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้ำ

17 นำยจักรพันธ์ ธงทอง 22 อำคำรสถำนที่ 47 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครศุำสตร์

18 อำจำรยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ 23 ครศุำสตร์ 48 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

19 นำยไกรสร  สิงหไ์ฝแก้ว 24 ศูนย์วิทย์ 49 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนุษย์

20 นำยสำยชล อ่วมสถิตย์ 25 วิทย์ 50 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - กำรจัดกำร

21 นำยเสนอ ก้อล่อ 26 คอกวัว 51 อาจารยจ์กัรพนัธ์ หวาจอ้ย  - วิทยำกำร

22 นำยค ำกอง จูมจตุรัส 27 อำคำร 52 นายธีรชัย ชวดดา  - อำคำร

23 นายมนัส หล่อทอง 28 ประปา 53 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

24 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล  - AV 54 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจดัการ

25 นายสนาม สุขส าราญ  - อาคารสถานที่ 55 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนุษย์

26 นายพรีะพล ฮุงหวล  - ICT 56 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครุศาสตร์

27 นายอภิชาติ โตยิ่ง  - ฝ่ายยานฯ 57 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

28 นายชัยฤทธิ์ ค าบัว  - ฝ่ายอาคาร 58 นายวันเฉลิม พนูใจสม  - ict

29 นายต้ัม ค าพว่ง  - มนุษย์ 59 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

30 อาจารยว์ัชรัศน์ ศรีวิริยะกจิ  - มนุษย์

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบด ีประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2558



              ผู้ปฏิบัตหิน้าทีเ่วรรักษาการณ์ ชาย  อาคารส านักงานอธิการบด ี ประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2558

ล าดับ วนัที่ สังกัด ล าดับ วนัที่ สังกัด

61 อาจารยอ์านนท์ วงษ์มณี  - เทคโน

62 นายวิทยา  ไพรมณี  - โรงอาหาร

63 นายฉตัรฉรินทร์ ฉมิทอง  - ครุศาสตร์

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 อาจารยบ์ณัฑิต ศรีสวสัดิ์ 1 เทคโน

76 อาจารยช์ูเกียรติ เน้ือไม้ 2 การจัดการ

77 อาจารยส์มโภชน์ วงษ์เขียด 3 เทคโน

78 นายเอกลักษณ์ มีสุข 4 ครศุาสตร์

79 นายวสันต์ ค าสนอง 5 วิจัย

 

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด

1 อำจำรยเ์อกวนิิต พรหมรักษำ 2 วิทยำกำร 34 อาจารยพ์งศธร ศรีทับทิม  - ครุฯ

2 นำยธีศิษฏ์ กระต่ำยทอง 3 วิทย์ 35 นายสมคเณย์ ตู้ทอง  - ศูนย์ภาษา

3 อำจำรยพ์ลำกร ทิพยม์ำลำ 4 มนุษย์ 36 นายบุญเกื้อ คงคะลี  - ภารโรง

4 นำยนิมนต์ โชหนู 5 อำคำร 37 นายวิจติร โภคากร  - ส านักวิทยฯ

5 นำยกิตติวฒัน์ ข ำทอง 6 ไฟฟ้ำฯ 38 นายคมกริช กล่ินอาจ  - ส่งเสริม

6 นำยอำรีย์ อนุสนธิ์ 7 ไฟฟ้ำฯ 39 นายวิศรุต ดีจิ๋ว  - กองพัฒ

7 นำยชัยรัตน์ ศรีวงศ์รำช 8 ฝ่ำยอำคำร 40 นายชาญชัย กาญจนจนัทร์  -  -

8 อำจำรยอั์ษฎำงค์ บญุศรี 9 คณะเทคโน 41 อาจารยฤ์ทธิรงค์ เกาฎีระ  - เทคโน

9 อำจำรยอิ์ทธิพล เหลำพรม 10 คณะเทคโน 42 อ.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  - มนุษย์

10 อำจำรย์บญุญวัฒน์ ศรีวงัรำช 11 มนุษย์ 43 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา  - มนุษย์

11 นำยกฤษณะ จันทร 12 ศูนยอ์ำเซียน 44 นายมนตรี กาไสย  - ส านักวิทยฯ

12 นำยชัยวฒัน์ ชำวไร่ 13 ไฟฟ้ำ 45 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน  - เทคโน

13 นำยซวน ทองอยู่ 14 อำคำร 46 อาจารยก์รีศักด์ิ พะยะ  - วิทย์

14 นำยสุดเขต รัฐพรไพบลูย์ 15 ภำรโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อำจำรยช์ูวทิย์ ไชยเบำ้ 16 ครุศำสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นำยอุดมศักดิ์ ปญัญำ 17 วิทย์ 49 อาจารยว์รวุฒิ บุตรดี  - เทคโน

17 นำยสมศักดิ์ วนัเชื้อ 18 ภำรโรง 50 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่  - เทคโน

18 อำจำรยอ์นัน หยวกวดั 19 เทคโน 51 อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง  - ครุศาสตร์

19 นำยมำโนช เพ็งพันธ์ 20 วิทย์ 52 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พะยอม  - มนุษย์

20 อำจำรยจ์ ำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 21 มนุษย์ 53 อาจารยป์ระพชัร์ ถกูมี  - วิทย์

21 อำจำรยก์ำรันต์ เจริญสุวรรณ 22 กำรจัดกำร 54 อาจารยส์มศักด์ิ พวงใส  - เทคโน

22 อำจำรยป์ระพล จิตคติ 23 กำรจัดกำร 55 นายมนตรี ประชุม  - ไฟฟ้า

23 นำยชัยเดช ขัตติยะ 24 ส่งเสริม 56 อาจารยเ์พง่ วศินวงศ์สว่าง  - อาคาร

24 อำจำรยธ์ัชชัย ช่อพฤกษำ 25 เทคโน 57 นายเกยีรติพล          พลไกร  - นิเทศ

25 อำจำรยว์ลัลภ ทิพยส์ุคนธ์ 26 ครุศำสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นำยเรวฒั วงศ์ษำ 27 พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

27 อำจำรยอ์นุลักษณ์ อำสำสู้ 28 มนุษย์ 60 นายภิเชต ภูแ่กว้  -  -

28 อาจารยน์ิรุตต์ิ พพิรรธนจนิดา  - คณะวิทย์ 61 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

29 อาจารย์ศุภโชคชัย     นันทศรี  - วิทยาการ 62 นายภูมิพฒัน์ วังศิริกลุ  - ศิลปะ

30 อาจารยเ์อกวุฒิ โลหะการก  - ดนตรี 63 นายวิเชษฐ เครือวัลย์  - พัสดุ

31 นายอนุชิต ออ่นเกตุ  - วิทย์

32 นายจริพงษ์ เทียนแขก  - มนุษย์

33 อาจารยท์วิโรฒ ศรีแกว้  - ครุศาสตร์

ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรภูมภิำคพิทยำ  ประจ ำเดอืน กุมภำพันธ์ 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



                       ผู้ปฏิบัตหิน้าทีเ่วรรักษาการณ์ ชาย อาคารภูมภิาคพิทยาประจ าเดอืน กุมภาพันธ์ 2558

ล าดับ วนัที่ สังกัด ล าดับ วนัที่ สังกัด

64 อาจารยถ์ริวิทย์ ไพรมหานิยม  - ครุศาสตร์

65 อาจารยน์ิติพนัธ์ บุตรฉยุ  - ครุศาสตร์

66 นายกติติกร กล้าแขง็  - กองพัฒฯ

67 นายกฤษฎาภรณ์ นรินทร์  - สภาฯ

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.ธนกิจ โคกทอง 1 เทคโน

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
1 อำจำรยว์ยิดุำ ทิพยว์เิศษ มนุษย์ อำจำรยเ์บญจภรณ์ ศรีวงษำ มนุษย์ 24
2 น.ส.ถลัชชนันท์ งำมเจริญ ศูนย์วิทย์ อำจำรยส์ุภำภรณ์ หมั่นหำ วิทยำกำร 25
3 อำจำรยว์รรณพรรณ รักษ์ชน กำรจัดกำร อำจำรยศิ์ริพร  โสมค ำภำ กำรจัดกำร 26
4 อำจำรย์อิฎฐำรมณ ์มิตสุวรรณ  สิงหรำ มนุษย์ น.ส.เสวย เหลี่ยมไทย หอพัก 27
5 น.ส.สุวมิล อ่อนละม้ำย ธุรกำร นำงจำรุวรรณ อุดม น  ำดื่ม 28
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 ยิ้มพระ หอพัก  -
10 นางต๋อง คะใจ โคนม น.ส.มาลี ประสงค์ดี วิทย  -
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.น้ 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 พะยิ้ม 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  -

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 นางคมบาง พรมมา วิทย์ น.ส.ดวงตา อนันต์ศิริ วิทยาการจัดการ  -
34 น.ส.สมคิด โสฬส วิทยาศาสตร์ น.ส.มาลี บ่อน้อย โรงยิมส์  -
35 น.ส.ศศิวรรณ หมื่นเอ ส่งเสริม นางเมทินี               ทวีผล เคมี  -
36 น.ส.ศิชา ขวัญออ่น กองแผน น.ส.กรรณิกา อนิแผลง งานเจ้าหน้าที่  -
37 อาจารยป์ารวี เขมโชติกลุ มนุษย์ อาจารยศ์ศิวรรณ พลายละหาร เทคโน  -
38 นางดวงรัตน์ มาขนุทด ตึก 12 น.ส.บุญยนื โสฬส วิทยบริการ  -
39 น.ส.สายทอง เสือสูงเนิน ศูนย์วิทย์ นางสมรัก อมรมิต ศูนย์วิทย์  -
40 อาจารยม์ัทรี ขาวจุ้ย วิทยาการจัดการ นางนริศรา อนิทร์น่วม วิทยบริการ  -
41 น.ส.ประยรู แช่มช้อย วิจัย น.ส.ชุติมา ทอสาร วิจัย  -
42 น.ส.ธฤษวรรณ         ธรรมสอน ส านักศิลปะ น.ส.สุวลัย อนิทรัตน์ สน.ศิลปะ  -
43 น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ วิจัย น.ส.สุพรรษา สมหารวงค์ ศูนย์ภาษา  -
44 น.ส.ยวุธิดา พรมสายใจ เทคโน นางสุพชิา พรมสายใจ เทคโน  -
45 น.ส.เกศรินทร์ ทนุการ วิทยบริการ น.ส.สรัลชนา น  าเงินสกณีุ วิทยบริการ  -
46 น.ส.อมุาพร ขนุพลึิก การเงิน นางฐาปณีย์ ศรีสมุทร หอราชาวดี  -
47 อาจารยพ์บพร เอี่ยมใส เทคโน น.ส.ยพุนิ ค ามูล วิทยาศาสตร์  -
48 อาจารยอ์รทัย  บุญเทีย่ง ครุศาสตร์ อาจารยช์าลิสา ศิริธรรมเกตุ มนุษย์  -
49 นางสุมาพร จั่นศรี มนุษย์ นางรัชดา เกษาพร มนุษย์  -
50 นางวาสนา มณีโชติ ศูนย์วิทย์ น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี ศูนย์วิทย์  -
51 น.ส.ชุลีพร แสงสุวรรณ์ ส่งเสริม น.ส.เกศกนก ไทยแท้ พัสดุ  -
52 อาจารยลั์กขณา ด่อนคร้าม วิทยาการจัดการ น.ส.อรปรียา ค าเเพง่ ICT  -
53 น.ส.สุนีย์ ใจฟู ศูนย์การศึกษาฯ อาจารยธ์ัญรดี บุญปัน วิทยาการจัดการ  -
54 น.ส.มาลัย สถาพร ห้องพยาบาล น.ส.ปราณี แผนดี ห้องพยาบาล  -
55 อาจารยจ์ฑุาทิพย์ โอบออ้ม ครุศาสตร์ น.ส.ฉะออ้น พมิพสิาร เทคโน  -
56 น.ส.ศิริกญัญา เจนเขตกจิ กองแผน น.ส.วิลาวัลย์ ปิน่มณี กองแผน  -
57 อาจารยภ์าเกล้า ภูมิใหญ่ วิทยาศาสตร์ อาจารยท์ิพวรรณ    ศิบุญนันท์ วิทยาการจัดการ  -
58 นางอุ่นเรือน นาคเกื อ องค์การนักศีกษา นางมัลลิกา ชนะชัย โรงอาหาร  -
59 อาจารยอ์นุธิดา เพชรพมิูล วิทยาการจัดการ อ.เทพกาญจนา เทพแกว้ ครุศาสตร์  -
60 นางอรวรรณ คชฤทธิ์ วิทยบริการ อาจารยสุ์วภัทร พริณฤทธิ์ มนุษย์  -
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ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วนัที่

61 น.ส.วาณี ทิมทอง ไฟฟ้า นางไพรินทร์ แขง็ขยนั เทคโน

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 พดัพนิ วิทย์ อาจารยน์งลักษณ์ จิ๋วจู วิทยาการจัดการ

68 นางบานเยน็ ชื่นชู คหกรรม น.ส.สุกแกว้ นาไร่แกว้ วิทยาการจัดการ

69 น.ส.สาวิตรี สุวรรณ วิทยาการจัดการ อาจารยพ์ชัรา ม่วงการ วิทย์

70 นางขนิษฐา ศิริรัตน์ มนุษย์ อาจารยน์ิศาชล เถงิจา๋ง มนุษย์

71 น.ส.เมศิยา ออ่นตา เทคโน น.ส.มณฑา ไม้ป่า โรงน ้าด่ืม

72 อาจารยพ์มิพผ์กา วงศ์กองแกว้ การจัดการ อาจารยอ์้าไพ แสงจนัทร์ไทย เทคโน

73 อาจารยป์าริชาต เตชะ ครุศาสตร์ น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม พัสดุ

74 น.ส.จฑุามาศ นวลแกว้ วิทยบริการฯ อาจารยม์าลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ มนุษย์

75 อาจารยธ์วชินี ลาลิน มนุษย์ วิทยาการจดัการ

76 อาจารยรั์ชดาภรณ์ รักษ์ชน มนุษย์ อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ มนุษย์

77 อาจารยพ์ลอยพรรณ สอนสุวิทย์ วิทยาการจัดการ น.ส.กนิษฐา กิ่งกงัวาลย์ เลขาฯ

78 น.ส.พนัทิพา เยน็ญา ส้านักประกันฯ น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ ส้านักประกัน

79 น.ส.ภัทรวดี ไกรจนัทร์ ธุรการ อาจารยว์าสนา มีศิลป์ มนุษย์

80 อาจารยอ์นันธิตรา ดอนบันเทา วิทยาการจัดการ อาจารยอ์สิราพร ออ่นบุญ มนุษย์

81 อาจารยอ์มรา ทองใส ครุศาสตร์ อาจารยอ์ไุรวรรณ ศรีไชยมูล ครุศาสตร์

82 อาจารยป์ราณี เลิศแกว้ ครุศาสตร์ อาจารยก์ษมา สุรเดชา ครุศาสตร์

83 อาจารยสิ์ริวรรณ สิรวณิชย์ ครุศาสตร์ อาจารยน์งลักษณ์ จนัทร์พชิัย วิทยาศาสตร์

84 อาจารยน์ิภัชราพร สภาพพร วิทยาศาสตร์ อาจารยข์วัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ วิทยาศาสตร์

85 น.ส.สตรีรัตน์  สุขเรือง กจ. น.ส.ยอดสร้อย ภูส่งค์ พัสดุ 1
86 อำจำรยส์ุคนธ์ธำ พุ่มเมือง มนุษย์ อำจำรย์กรรณิกำร์ อุสสำสำร มนุษย์ 2
87 นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั้ง มนุษย์ อำจำรยป์ำริชำติ สำยจันดี มนุษย์ 3
88 อำจำรยช์ุตินธร ฉิมสุข มนุษย์ น.ส.ผดุงพร พันธ์พืช ทะเบียน 4
89 อำจำรยอ์ำทิตยำ ธำนีรัตน์ มนุษย์ อำจำรยพ์รชนัน สุขประเสริฐ มนุษย์ 5
90 อำจำรยพ์รชนก นุ่มน้อย มนุษย์ น.ส.นงนุช ดวงอ่อน วิทย์ 6
91 อำจำรยอ์รัญญำรัตน์ ศรสีุพัฒนำกุล มนุษย์ อำจำรยต์รรกพร สุขเกษม มนุษย์ 7
92 น.ส.กิตติยำ ลำเต๊ะ วิจัย อำจำรยว์ำสนำ อำจสำลิกรณ์ มนุษย์ 8
93 นำงสำวกัทลี อยู่ไทย ตชด. นำงสำววริำพัตร กำวลิะพันธ์ ปชส. 9
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ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล

อาจารย์ชลธิชา         แสงงาม



ล ำดับ สังกัด สังกัด วนัที่

94 นำงสำวจันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ มนุษย์ นำงรัชนีวรรณ หลิมมงคล เลขำฯ 10

95 อ.พลอยณัชชำ เดชะเศรษฐ์ศิริ วิทยำกำร น.ส.มุกดำ สุวรรณธนิกำ กจ. 11

96 อำจำรยย์ลดำ กระต่ำยทอง ครุศำสตร์ อำจำรยส์รินญำ ตะอูบ ครุศำสตร์ 12

97 อำจำรยร์ำตรี บมุี คณะวิทย์ฯ อำจำรยช์ลชลิตำ แตงนำรำ ครุศำสตร์ 13

98 อำจำรยพ์รนรินทร์ สำยกลิ่น คณะเทคโน อำจำรยป์ระทับใจ ทัศนแจ่มสุข มนุษย์ 14

99 อำจำรยณ์ัฐยำ  รังสิยำนนท์ มนุษย์ อำจำรยศ์ศิธร ศิริรัตน์ มนุษย์ 15

100 อำจำรยน์ำรถนรี พอใจ มนุษย์ อำจำรยส์ิริรัตน์ แสงทอง มนุษย์ 16

101 อำจำรยส์ิริไพลิน สิงห์อินทร มนุษย์ อำจำรยป์นัดดำ พำณิชยพันธุ์ มนุษย์ 17

102 นำงเอ้ือง แก้วสันเทีย๊ะ ทีปังกรฯ น.ส.เพชรลัดดำ โพธิ์สิงห์ FM 18

103 น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์ พัสดุ อำจำรยส์มหญิง กัลปเ์จริญศิลป์ ครุศำสตร์ 19

104 นำงมำลัย กลิ่นศรีสุข อำคำร นำงสำวพิมลวรรณ ดเีมฆ ศูนย์กำรแพทย์ฯ 20

105 อำจำรย์อิสสรำพร อ่อนบุญ มนุษย์ น.ส.รุง่ทิวำ  เหมือนอ่อง มนุษย์ 21

106 อ.ชลธิชำ สว่ำงไตรภพ ครศุำสตร์  อ.ธิดำรัตน์  พรหมมำ ครุศำสตร์ 22

107 อ.เบญจวรรณ ชัยปลัด ครศุำสตร์ อ.กำญจนำ เวชบรรพรต ครุศำสตร์ 23
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