
ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด

1 อาจารยเ์อกวินิต พรหมรักษา  - วิทยาการ 34 อำจำรยพ์งศธร ศรีทับทิม 23 ครุฯ

2 นายธีศิษฏ์ กระต่ายทอง  - วิทย์ 35 นำยสมคเณย์ ตู้ทอง 24 ศูนย์ภำษำ

3 อาจารยพ์ลากร ทิพยม์าลา  - มนุษย์ 36 นำยบญุเก้ือ คงคะลี 25 ภำรโรง

4 นายนิมนต์ โชหนู  - อาคาร 37 นำยวจิิตร โภคำกร 26 ส ำนักวิทยฯ

5 นายกติติวัฒน์ ข าทอง  - ไฟฟ้าฯ 38 นำยคมกริช กลิ่นอำจ 27 ส่งเสรมิ

6 นายอารีย์ อนุสนธิ์  - ไฟฟ้าฯ 39 นำยวศิรุต ดีจิ๋ว 28 กองพัฒ

7 นายชัยรัตน์ ศรีวงศ์ราช  - ฝ่ายอาคาร 40 นำยชำญชัย กำญจนจันทร์ 29  -

8 อาจารยอ์ษัฎางค์ บุญศรี  - คณะเทคโน 41 อำจำรยฤ์ทธิรงค์ เกำฎีระ 30 เทคโน

9 อาจารยอ์ทิธิพล เหลาพรม  - คณะเทคโน 42 อ.กล้ำณรงค์ สุทธิรอด 31 มนุษย์

10 อาจารย์บญุญวฒัน์ ศรีวังราช  - มนุษย์ 43 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา  - มนุษย์

11 นายกฤษณะ จนัทร  - ศูนยอ์าเซียน 44 นายมนตรี กาไสย  - ส านักวิทยฯ

12 นำยชัยวฒัน์ ชำวไร่ 1 ไฟฟ้ำ 45 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน  - เทคโน

13 นำยซวน ทองอยู่ 2 อำคำร 46 อาจารยก์รีศักด์ิ พะยะ  - วิทย์

14 นำยสุดเขต รัฐพรไพบลูย์ 3 ภำรโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อำจำรยช์ูวทิย์ ไชยเบำ้ 4 ครุศำสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นำยอุดมศักดิ์ ปญัญำ 5 วิทย์ 49 อาจารยว์รวุฒิ บุตรดี  - เทคโน

17 นำยสมศักดิ์ วนัเชื้อ 6 ภำรโรง 50 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่  - เทคโน

18 อำจำรยอ์นัน หยวกวดั 7 เทคโน 51 อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง  - ครุศาสตร์

19 นำยมำโนช เพ็งพันธ์ 8 วิทย์ 52 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พะยอม  - มนุษย์

20 อำจำรยจ์ ำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 9 มนุษย์ 53 อาจารยป์ระพชัร์ ถกูมี  - วิทย์

21 อำจำรยก์ำรันต์ เจริญสุวรรณ 10 กำรจัดกำร 54 อาจารยส์มศักด์ิ พวงใส  - เทคโน

22 อำจำรยป์ระพล จิตคติ 11 กำรจัดกำร 55 นายมนตรี ประชุม  - ไฟฟ้า

23 นำยชัยเดช ขัตติยะ 12 ส่งเสริม 56 อาจารยเ์พง่ วศินวงศ์สว่าง  - อาคาร

24 อำจำรยธ์ัชชัย ช่อพฤกษำ 13 เทคโน 57 นายเกยีรติพล          พลไกร  - นิเทศ

25 อำจำรยว์ลัลภ ทิพยส์ุคนธ์ 14 ครุศำสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นำยเรวฒั วงศ์ษำ 15 พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

27 อำจำรยอ์นุลักษณ์ อำสำสู้ 16 มนุษย์ 60 นายภิเชต ภูแ่กว้  -  -

28 อำจำรยนิ์รุตติ์ พิพรรธนจินดำ 17 คณะวิทย์ 61 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

29 อำจำรย์ศุภโชคชยั     นันทศรี 18 วทิยำกำร 62 อาจารยพ์จน์ธรรม ณรงค์วิทย์  - เทคโน

30 อำจำรยเ์อกวฒิุ โลหะกำรก 19 ดนตรี 63 นายวิเชษฐ เครือวัลย์  - พัสดุ

31 นำยอนุชิต อ่อนเกตุ 20 วิทย์

32 นำยจิรพงษ์ เทียนแขก 21 มนุษย์

33 อำจำรยท์วโิรฒ ศรีแก้ว 22 ครุศำสตร์

ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ ชำย ส ำนักงำนอธิกำรบดเีดอืนพฤษภำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ วนัที่ สังกัด ล ำดับ วนัที่ สังกัด
1 นายพงศกร แสงหงษ์  - วทิย์ 31 อำจำรยส์ัญญำ พรหมภำสิต 26 เทคโน

2 อาจารยพ์ทิัก อนิทับ  - เทคโน 32 อำจำรยธ์ัชนิติ วรีะศิริวฒัน์ 27 ครศุำสตร์

3 นายรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา  - เทคโน 33 นำยทวทิัต ริว้มงคล 28 วิจัย

4 นายพชัร ไวกสิกรรม  - นิติกร 34 นำยจักกริช มีสี 29 วิจัย

5 นายมนตรี ปานจนี  - โรงยมิฯ 35 นำยสุธี ขุนพิลึก 30 ตึก 14

6 นำยณัฐพงษ์ สินศรำนนท์ 1 ICT 36 นำยอำนนท์ ปลื้มเนตร 31 ครศุำสตร์

7 อำจำรยว์โิรจน์ ชูสงฆ์ 2 เทคโน 37 อาจารยป์ระจกัษ์ กกึกอ้ง  - วทิยาการ

8 นำยพรหมธร พูลสุข 3 ครุศำสตร์ 38 อาจารยก์รธวัฒน์ สกลคฤหเดช  - วทิยาการ

9 ดร.ชยตุ วจิิตรสุนทร 4 ครุศำสตร์ 39 นายณะราธิ น้อยม่วง  - กองพัฒฯ

10 นำยนก กระต่ำยทอง 5 วิทยบรกิำร 40 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ  - ครุศาสตร์

11 นำยเอนก หำลี 6 วิทยำศำสตร์ 41 นายเกษม คะใจ  - คอกวัว

12 นำยฉัตรชัย วงษ์กันหำ 7 เทคโน 42 อาจารยม์นตรี หลินภู  - ครุศาสตร์

13 นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล 8 กองแผน 43 นายประทีป เพญ็แจง้  - วิทย์

14 นำยทศพร ศีลอวยพร 9 อำคำรสถำนที่ 44 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้า

15 นำยทวชิ ปิน่วเิศษ 10 วจิยั 45 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครุศาสตร์

16 นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว 11 AV 46 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้า

17 นำยจักรพันธ์ ธงทอง 12 อำคำรสถำนที่ 47 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครุศาสตร์

18 อำจำรยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ 13 ครศุำสตร์ 48 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

19 นำยไกรสร  สิงหไ์ฝแก้ว 14 ศูนย์วิทย์ 49 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนุษย์

20 นำยสำยชล อ่วมสถิตย์ 15 วิทย์ 50 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - การจดัการ

21 นำยเสนอ ก้อล่อ 16 คอกวัว 51 อาจารยจ์กัรพนัธ์ หวาจอ้ย  - วทิยาการ

22 นำยค ำกอง จูมจตุรัส 17 อำคำร 52 นายธีรชัย ชวดดา  - อาคาร

23 นำยมนัส หล่อทอง 18 ประปำ 53 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

24 นำยนฤเบศร์ กลัดภิบำล 19 AV 54 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจดัการ

25 นำยสนำม สุขส ำรำญ 20 อำคำรสถำนที่ 55 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนุษย์

26 นำยพีระพล ฮงุหวล 21 ICT 56 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครุศาสตร์

27 นำยอภิชำติ โตยิ่ง 22 ฝ่ำยยำนฯ 57 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

28 นำยชัยฤทธิ์ ค ำบวั 23 ฝ่ำยอำคำร 58 นายวันเฉลิม พนูใจสม  - ict

29 นำยตั้ม ค ำพ่วง 24 มนุษย์ 59 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

30 อำจำรยว์ชัรัศน์ ศรีวริิยะกิจ 25 มนุษย์

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบัตหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ์ ชำย อำคำรภูมภิำคพิทยำ เดอืนพฤษภำคม 2558



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 นางสาวกญัญาพชัร์ แกว้ล้อม สภาฯ 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 นำงอรวรรณ คชฤทธิ์ วิทยบริกำร อำจำรยส์ุวภัทร พิรณฤทธิ์ มนุษย์ 1

5 พฤษภาคม วนัหยดุวนัฉตัรมงคล

13 พฤษภาคม วนัหยดุวนัพชืมงคล

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่ เวรรักษำกำรณ์หญิง ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วนัที่

61 น.ส.วำณี ทิมทอง ไฟฟ้ำ นำงสำวกิติยำ ลำเต๊ะ วิจัย 2
62 อำจำรยศ์รินญำ หวำจ้อย ครุศำสตร์ นำงวำสนำ มณีสัย ครุศำสตร์ 3
63 น.ส.ภัทรวรรณ์ ไชยภักดิ์ ครุศำสตร์ อำจำรยส์ุรีรัตน์ ระบอบ มนุษย์ 4
64 อำจำรยว์รพรรณ กระต่ำยทอง ครุศำสตร์ นำงสำวกัลยำรัตน์ มำลำศรี ครุศำสตร์ 6
65 น.ส.วำสนำ จันทร์ผ่อง ประชำสัมพันธ์ น.ส.วรรณภำ รอดจันทร์ ประชำสัมพันธ์ 7
66 น.ส.สลิตำ เหลืองวเิศษ กองพัฒ อำจำรยศุ์ภรดำ สุขประเสริฐ ครุศำสตร์ 8
67 อำจำรยอ์ภิชญำ พัดพิน วิทย์ อำจำรยน์งลักษณ์ จิ๋วจู วิทยำกำรจัดกำร 9
68 นำงบำนเยน็ ชื่นชู คหกรรม น.ส.สุกแก้ว นำไร่แก้ว วิทยำกำรจัดกำร 10
69 อำจำรยส์ำวติรี สุวรรณ เทคโน อำจำรยพั์ชรำ ม่วงกำร วิทย์ 11
70 นำงขนิษฐำ ศิริรัตน์ มนุษย์ อำจำรยนิ์ศำชล เถิงจ๋ำง มนุษย์ 12
71 น.ส.เมศิยำ อ่อนตำ เทคโน น.ส.มณฑำ ไม้ปำ่ โรงน  ำดื่ม 14
72 อำจำรยพิ์มพ์ผกำ วงศ์กองแก้ว กำรจัดกำร อำจำรยอ์ ำไพ แสงจันทร์ไทย เทคโน 15
73 อำจำรยป์ำริชำต เตชะ ครุศำสตร์ น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม พัสดุ 16
74 น.ส.จุฑำมำศ นวลแก้ว วิทยบริกำรฯ อำจำรยม์ำลัยรัตน์ คณิตชยำนันท์ มนุษย์ 17
75 อำจำรยธ์วชินี ลำลิน มนุษย์ วิทยาการจัดการ 18
76 อำจำรยร์ัชดำภรณ์ รักษ์ชน มนุษย์ อำจำรยว์นัสนันท์ นุชนำรถ มนุษย์ 19
77 อำจำรยพ์ลอยพรรณ สอนสุวทิย์ วิทยำกำรจัดกำร น.ส.กนิษฐำ ก่ิงกังวำลย์ เลขำฯ 20
78 น.ส.พันทิพำ เยน็ญำ ส ำนักประกันฯ น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ ส ำนักประกัน 21
79 น.ส.ภัทรวดี ไกรจันทร์ ธุรกำร อำจำรยว์ำสนำ มีศิลป์ มนุษย์ 22
80 อำจำรยอ์นันธิตรำ ดอนบนัเทำ วิทยำกำรจัดกำร อำจำรยอิ์สรำพร อ่อนบญุ มนุษย์ 23
81 อำจำรยอ์มรำ ทองใส ครุศำสตร์ อำจำรยอุ์ไรวรรณ ศรีไชยมูล ครุศำสตร์ 24
82 อำจำรยป์รำณี เลิศแก้ว ครุศำสตร์ อำจำรยก์ษมำ สุรเดชำ ครุศำสตร์ 25
83 อำจำรยส์ิริวรรณ สิรวณิชย์ ครุศำสตร์ อำจำรยน์งลักษณ์ จันทร์พิชัย วิทยำศำสตร์ 26
84 อำจำรยนิ์ภัชรำพร สภำพพร วิทยำศำสตร์ อำจำรยข์วญัฤทัย ทองบญุฤทธิ์ วิทยำศำสตร์ 27
85 น.ส.สตรีรัตน์  สุขเรือง กจ. น.ส.ยอดสร้อย ภูส่งค์ พัสดุ 28
86 อำจำรยส์ุคนธ์ธำ พุ่มเมือง มนุษย์ อำจำรย์กรรณิกำร์ อุสสำสำร มนุษย์ 29
87 นำงสำวอภิญญำ แซ่ยั ง มนุษย์ อำจำรยป์ำริชำติ สำยจันดี มนุษย์ 30
88 อำจำรยช์ุตินธร ฉิมสุข มนุษย์ น.ส.ผดุงพร พันธ์พืช ทะเบียน 31
89 อาจารยอ์าทิตยา ธานีรัตน์ มนุษย์ อาจารยพ์รชนัน สุขประเสริฐ มนุษย์  -
90 อาจารยพ์รชนก นุ่มน้อย มนุษย์ น.ส.นงนุช ดวงออ่น วิทย์  -
91 อาจารยอ์รัญญารัตน์ ศรีสุพฒันากุล มนุษย์ อาจารยต์รรกพร สุขเกษม มนุษย์  -
92 น.ส.กติติยา ลาเต๊ะ วิจัย อาจารยว์าสนา อาจสาลิกรณ์ มนุษย์  -
93 นางสาวกทัลี อยู่ไทย ตชด. นางสาววิราพตัร กาวิละพนัธ์ ปชส.  -

5 พฤษภาคม วนัหยดุวนัฉตัรมงคล

13 พฤษภาคม วนัหยดุวนัพชืมงคล

ผู้ปฏบิัติหน้ำที่ เวรรักษำกำรณ์หญิง ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2558

ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล

อำจำรย์ชลธิชำ         แสงงำม




