
ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด
1 นำยพงศกร แสงหงษ์ 11 วิทย์ 31 อาจารยสั์ญญา พรหมภาสิต  - เทคโน

2 อำจำรยพิ์ทัก อินทับ 12 เทคโน 32 อาจารยธ์ัชนิติ วีระศิริวัฒน์  - ครุศาสตร์

3 นำยรุง่โรจน์ สงวนวัฒนำ 13 เทคโน 33 นายทวิทัต ร้ิวมงคล  - วิจัย

4 นำยพัชร ไวกสิกรรม 14 นิตกิร 34 นายจกักริช มีสี  - วิจัย

5 นำยมนตรี ปำนจีน 15 โรงยมิฯ 35 นายสุธี ขนุพิลึก  - ตึก 14

6 นำยณัฐพงษ์ สินศรำนนท์ 16 ICT 36 นายอานนท์ ปล้ืมเนตร  - ครุศาสตร์

7 อำจำรยว์ิโรจน์ ชูสงฆ์ 17 เทคโน 37 อาจารยป์ระจกัษ์ กกึกอ้ง  - วิทยาการ

8 นำยพรหมธร พูลสุข 18 ครศุำสตร์ 38 นายณะราธิ น้อยม่วง  - กองพัฒฯ

9 นำยสุพจน์ โสมค ำภำ 19 วิจัย 39 อาจารยพ์ฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ  - ครุศาสตร์

10 นำยนก กระต่ำยทอง 20 วิทยบริกำร 40 นายเกษม คะใจ  - คอกววั

11 นำยเอนก หำลี 21 วิทยำศำสตร์ 41 อาจารยม์นตรี หลินภู  - ครุศาสตร์

12 นำยฉัตรชัย วงษ์กันหำ 22 เทคโน 42 นายประทีป เพ็ญแจง้  - วทิย์

13 นำยณัฐเวศม์ ชัยมงคล 23 กองแผน 43 นายกติติ นุชเทียน  - ไฟฟ้า

14 นำยทศพร ศีลอวยพร 24 อำคำรสถำนที่ 44 อาจารยภ์ูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม  - ครุศาสตร์

15 นำยทวิช ปิ่นวิเศษ 25 วจิยั 45 นายจตุรงค์ สีม่วง  - ไฟฟ้า

16 นำยปฐมพงษ์ สุดเขียว 26 AV 46 อาจารยศุ์ภวัฒน์ วิสิฐศิริกลุ  - ครุศาสตร์

17 นำยจักรพันธ์ ธงทอง 27 อำคำรสถำนที่ 47 นายสุริยา คชฤทธิ์  - AV

18 อำจำรยพ์ลเทพ มีไผ่ขอ 28 ครุศำสตร์ 48 อาจารยณั์ฐพงศ์ บุญครอบ  - มนษุย์

19 นำยไกรสร  สงิหไ์ฝแก้ว 29 ศูนยว์ิทย์ 49 อาจารยม์นตรี ใจแน่น  - การจัดการ

20 นำยสำยชล อ่วมสถิตย์ 30 วิทย์ 50 อาจารยจ์กัรพันธ์ หวาจอ้ย  - วิทยาการ

21 นำยเสนอ ก้อล่อ 31 คอกวัว 51 นายธีรชัย ชวดดา  - อาคาร

22 นายค ากอง จมูจตุรัส  - อาคาร 52 นายเสน่ห์ สุกสด  - ประปา

23 นายมนัส หล่อทอง  - ประปา 53 นายวัชรินทร์ ปัญญาเสน  - การจัดการ

24 นายนฤเบศร์ กลัดภิบาล  - AV 54 นายภัทรพงศ์ ชูชีพ  - มนษุย์

25 นายสนาม สุขส าราญ  - อาคารสถานที่ 55 อาจารยเ์ลเกยี เขยีวดี  - ครุศาสตร์

26 นายพีระพล ฮุงหวล  - ICT 56 นายชุน ประสงค์ดี  - อาคาร

27 นายอภิชาติ โตยิง่  - ฝ่ายยานฯ 57 นายวันเฉลิม พูนใจสม  - ict

28 นายชัยฤทธิ์ ค าบัว  - ฝ่ายอาคาร 58 นายวิรุฬ เมฆา  - AV

29 นายต้ัม ค าพ่วง  - มนษุย์

30 อาจารยว์ัชรัศน์ ศรีวิริยะกจิ  - มนุษย์

หยุด  30 วันอำสำฬหบชูำ

       31 วันเขำ้พรรษำ

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ ์ชำย อำคำรส ำนักงำนอธกิำรบด ีเดอืน กรกฎำคม 2558



ผู้ปฏิบตัหิน้าทีเ่วรรักษาการณ ์ชาย ส านักงานอธกิารบด ีเดอืน กรกฎาคม 2558
ล าดับ วันที่ สังกัด ล าดับ วันที่

58 อาจารยอ์านนท์ วงษ์มณี  - เทคโน

59 นายวิทยา  ไพรมณี  - โรงอาหาร

60 นายฉตัรฉรินทร์ ฉมิทอง  - ครุศาสตร์

61 อาจารยไ์ตรรงค์ เปล่ียนแสง  - ครุศาสตร์

62 นายปณัยกร ธรรมสอน  - ส่งเสริม

63 นายขวัญ พิกลุทอง  - จดัหารายได้

64 อาจารยบ์รรเจดิ วรรณะ  - ดนตรี

65 อาจารยว์ิวัฒน์  ทวีทรัพย์  - ครุศาสตร์

66 นายประชีพ กาญจนจันทร์ 1 อาคาร

67 นายประวัติ เรือ่ศรีจันทร์ 2 ฝ่ายอาคาร

68 นายศาสตราวุธ กิมิพันธ์ 3 ครุศาสตร์

69 นายด ารงค์ เฉยปัญญา 4 เทคโน

70 นายภูเบศ ละอินทร์ 5 วิทยบริการ

71 อาจารยย์ทุธนา พันธม์ี 6 ครุศาสตร์

72 อาจารยบ์ัณฑิต ศรีสวัสดิ์ 7 เทคโน

73 อาจารยช์ูเกียรติ เน้ือไม้ 8 การจัดการ

74 อาจารยส์มโภชน์ วงษ์เขียด 9 เทคโน

75 นายวสันต์ ค าสนอง 10 ศูนย์ภาษา

 

หยุด  30 วันอาสาฬหบชูา

       31 วันเขา้พรรษา

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ วันที่ สังกัด ล ำดับ วันที่ สังกัด

1 อำจำรยเ์อกวินิต พรหมรักษำ 6 วิทยำกำร 34 อาจารยพ์งศธร ศรีทับทิม  - ครุฯ

2 นำยธศิีษฏ์ กระต่ำยทอง 7 วิทย์ 35 นายสมคเณย์ ตู้ทอง  - ศูนยภ์าษา

3 อำจำรยพ์ลำกร ทิพยม์ำลำ 8 มนุษย์ 36 นายบุญเกือ้ คงคะลี  - ภารโรง

4 นำยนิมนต์ โชหนู 9 อำคำร 37 นายวิจติร โภคากร  - ส านักวทิยฯ

5 นำยกิตติวัฒน์ ข ำทอง 10 ไฟฟ้ำฯ 38 นายคมกริช กล่ินอาจ  - ส่งเสริม

6 นำยณัฐพล อนุรักษ์วัฒนะ 11 อำคำร 39 นายวิศรุต ดีจิว๋  - กองพัฒ

7 นำยชัยรัตน์ ศรีวงศ์รำช 12 ฝ่ำยอำคำร 40 นายชาญชัย กาญจนจนัทร์  -  -

8 อำจำรยอั์ษฎำงค์ บุญศรี 13 คณะเทคโน 41 อาจารยฤ์ทธิรงค์ เกาฎีระ  - เทคโน

9 อำจำรยอิ์ทธพิล เหลำพรม 14 คณะเทคโน 42 อ.กล้าณรงค์ สุทธิรอด  - มนุษย์

10 อำจำรยบ์ญุญวัฒน์ ศรีวังรำช 15 มนุษย์ 43 อาจารยศุ์ภฤทธิ์ ธาราทิพยน์รา  - มนุษย์

11 นำยกฤษณะ จันทร 16 ศูนยอ์ำเซียน 44 นายมนตรี กาไสย  - ส านักวทิยฯ

12 นำยชัยวัฒน์ ชำวไร่ 17 ไฟฟ้ำ 45 อาจารยธ์นิรัตน์ ยอดด าเนิน  - เทคโน

13 นำยซวน ทองอยู่ 18 อำคำร 46 อาจารยก์รีศักด์ิ พะยะ  - วทิย์

14 นำยสุดเขต รัฐพรไพบูลย์ 19 ภำรโรง 47 นายสัญญา กล่ินเรณู  -  -

15 อำจำรยช์ูวิทย์ ไชยเบ้ำ 20 ครศุำสตร์ 48 อาจารยจ์ริพงษ์ ยนืยง  - มนุษย์

16 นำยอุดมศักดิ์ ปัญญำ 21 วิทย์ 49 อาจารยว์รวุฒิ บุตรดี  - เทคโน

17 นำยสมศักดิ์ วันเชื้อ 22 ภำรโรง 50 นายอนุรัตน์ แดงใหญ่  - เทคโน

18 อำจำรยอ์นัน หยวกวัด 23 เทคโน 51 อ.ภัทรชัย เพชรแกมทอง  - ครุศาสตร์

19 นำยมำโนช เพ็งพันธ์ 24 วิทย์ 52 อาจารยเ์มืองจนัทร์ พะยอม  - มนุษย์

20 อำจำรยจ์ ำเนียนน้อย สิงหะรักษ์ 25 มนุษย์ 53 อาจารยป์ระพัชร์ ถกูมี  - วทิย์

21 อำจำรยก์ำรันต์ เจริญสุวรรณ 26 กำรจัดกำร 54 อาจารยส์มศักด์ิ พวงใส  - เทคโน

22 อำจำรยป์ระพล จิตคติ 27 กำรจัดกำร 55 นายมนตรี ประชุม  - ไฟฟ้า

23 นำยชัยเดช ขัตติยะ 28 ส่งเสรมิ 56 อาจารยเ์พ่ง วศินวงศ์สว่าง  - อาคาร

24 อำจำรยธ์ชัชัย ช่อพฤกษำ 29 เทคโน 57 นายเกยีรติพล          พลไกร  - นิเทศ

25 อำจำรยว์ัลลภ ทิพยส์ุคนธ์ 30 ครศุำสตร์ 58 อาจารยก์ติติณัฏฐ์ ศิริรัตน์  - มนุษย์

26 นำยเรวัฒ วงศ์ษำ 31 พละ 59 อาจารยภ์าคิณ มณีโชติ  - เทคโน

27 อาจารยอ์นุลักษณ์ อาสาสู้  - มนุษย์ 60 นายภิเชต ภู่แกว้  -  -

28 อาจารยน์ิรุตต์ิ พิพรรธนจนิดา  - คณะวทิย์ 61 นายเจด็จ สินพากร  - เทคโน

29 อาจารย์ศุภโชคชัย     นันทศรี  - วิทยาการ 62 อาจารยพ์จน์ธรรม ณรงค์วิทย์  - เทคโน

30 อาจารยเ์อกวุฒิ โลหะการก  - ดนตรี 63 นายวิเชษฐ เครือวัลย์  - พสัดุ

31 นายอนุชิต อ่อนเกตุ  - วทิย์

32 นายจริพงษ์ เทียนแขก  - มนุษย์

33 อาจารยท์วิโรฒ ศรีแกว้  - ครุศาสตร์

หยุด  30 วันอำสำฬหบชูำ

       31 วันเขำ้พรรษำ

ผู้ปฏิบตัหิน้ำทีเ่วรรักษำกำรณ ์ชำย อำคำรภูมิภำคพิทยำ เดอืน กรกฎำคม 2558

ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ผู้ปฏิบตัหิน้าทีเ่วรรักษาการณ ์ชาย อาคารภูมิภาคพิทยา เดอืน กรกฎาคม 2558
ล าดับ วันที่ สังกัด ล าดับ วันที่ สังกัด

64 อาจารยถ์ริวิทย์ ไพรมหานิยม  - ครุศาสตร์

65 อาจารยน์ิติพันธ์ บุตรฉยุ  - ครุศาสตร์

66 นายกติติกร กล้าแขง็  - กองพัฒฯ  
67 อาจารยว์ชิระ พิมพ์ทอง  - ครุศาสตร์

68 นายนรงค์ศักด์ิ จนัทร์ปา  - วทิย์

69 นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม  - มนุษย์

70 อาจารยธ์งเทพ ชูสงฆ์  - เทคโน

71 อาจารย์เสริมศักด์ิ รูปต่่า  - มนุษย์

72 นายสรวัตร ประภานิติเสถียร 1 ประกัน

73 อาจารยส์ันติ คู่กระสังข์ 2 วิทยาการ

74 นายโชติศักดิ์ แตงโม 3 ศูนย์เวช

75 นายวิชชยา ค าสนอง 4 ศิลปะ

76 อ.ธนกิจ โคกทอง 5 เทคโน

หยุด  30 วันอาสาฬหบชูา

       31 วันเขา้พรรษา

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 การจดัการ อาจารยศิ์ริพร  โสมค าภา การจดัการ  -
4 อาจารยอ์ฎิฐารมณ์ มติสุวรรณ  สิงหรา มนุษย์ น.ส.เสวย เหล่ียมไทย หอพัก  -
5 น.ส.สุวิมล อ่อนละม้าย ธุรการ นางจารุวรรณ อุดม น  าด่ืม  -
6 อาจารยพ์ิมกานดา จนัดาหัวดง วทิยาการ อาจารยป์รีชาภรณ์ ขนับุรี เทคโน  -
7 อาจารยธ์ารณา สุวรรณเจริญ ครุศาสตร์ น.ส.จ าเนียน ยาหอม กองพัฒฯ  -
8 น.ส.ภาวิณี พุ่มไม้ วจิยั น.ส.ดรุณี สายหยดุ วทิยบริการ  -
9 นางระทวย ศรีแกว้ อาคาร น.ส.อรพรพรรณ์ ยิ มพระ หอพัก  -
10 นางต๋อง คะใจ โคนม น.ส.มาลี ประสงค์ดี วทิย  -
11 นำงเนืองนุช ผำสุข กองพัฒฯ นำงอรอนงค์ ธรรมชัย วิทย์. 1
12 นำงกำญจนำ จันทร์สิงห์ วิทยบรกิำร อำจำรยส์ำธติำ วีระศิริวัฒน์ เทคโน 2
13 นำงสุภำภรณ์ นุชรุง่เรือง วิทยำกำร น.ส.อุทุมพร สอนบุญเกิด กองกลำง 3
14 อำจำรยส์ุจิตตรำ เที่ยงสันเที๊ยะ เกษตร น.ส.ศศิธร เมธำวิวัฒน์ เกษตร 4
15 น.ส.อัมพร รอดวิจิตร เทคโน น.ส.ศิริพร  เงินทอง ศูนย์เวช 5
16 นำงชมภัค จำรุฑิฆัมพร ธรุกำร น.ส.เรณู ใจหงิม กำรเงนิ 6
17 นำงมณฑำ ตะติยะ ส่งเสรมิฯ น.ส.คณำรัตน์ พูลเขียว เลขำ 7
18 นำงสำวชฎำพร โชติรดำภำณ์ วเิทศสัมพันธ์ นำงทองเกิน ก้อล่อ สน.ศิลปะ 8
19 น.ส.กนกวรรณ นำคเหล็ก ICT น.ส.พิชญนันท์ ดอนไพรวัลย์ จัดหำรำยได้ 9
20 น.ส.มะลิลำ อำจกล้ำ กองพัฒฯ นำงสุวรรณ์ จ่ำยนอก กองพัฒฯ 10
21 นำงศิริรัตน์ พรมมี กำรเงนิ นำงปรำจิน ไกรทอง กำรเงนิ 11
22 น.ส.น  ำพัก ข่ำยทอง ส่งเสรมิฯ นำงสมพร กลิ่นมัคผล ส่งเสรมิฯ 12
23 น.ส.ชรินรัตน์ บุญมำก ประกัน น.ส.วิรัลพัชร์ แก้วค ำพิสุทธ์ ส่งเสรมิฯ 13
24 น.ส.มนัส กันหำชำลี วิทยบรกิำร นำงยพิุน พะยิ ม วิทย์ 14
25 นำงประไพ สุขพร้อม วิทยำกำร นำงประนอม ประสงค์ดี กองพัฒฯ 15
26 อำจำรยส์มลักษณ์ วิริยะจำรี มนุษย์ นำงพรวิลัย วัฒนศิริ มนุษย์ 16
27 น.ส.มำริตำ จิตชู ครศุำสตร์ นำงชูชีพ ค ำประพันธ์ ตึก 4 17
28 นำงพรทิพย ์ รักษ์ชน วิทยบรกิำร นำงสำววันเพ็ญ หล่อทอง วิทยบรกิำร 18
29 นำงจ ำลอง ชมพูผล วิจัย น.ส.ชุติมำ สุขทรัพย์ ศูนย์อำเซียน 19
30 นำงศรีเมือง โตยิง่ ส ำนักงำนอธกิำร นำงสุทิน ค ำเคน ส ำนักงำนอธิกำร 20
31 นำงรุง่รุจี ศรีดำเดช วิทยบรกิำร นำงลลิดำภรณ์ อินทรีย์ วิทยบรกิำร 21

หยุด  30 วันอำสำฬหบชูำ
       31 วันเขำ้พรรษำ

ชื่อ - สกุล
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ชื่อ - สกุล



ล ำดบั สังกัด สังกัด วันที่
32 น.ส.คัทลียำ ปัญญำอูด เทคโน น.ส.บวรลักษณ์ แสงกล้ำ ไฟฟ้ำ 22
33 นำงคมบำง พรมมำ วิทย์ น.ส.ดวงตำ อนันต์ศิริ วิทยำกำรจัดกำร 23
34 น.ส.สมคิด โสฬส วิทยำศำสตร์ น.ส.มำลี บ่อน้อย โรงยิมส์ 24
35 น.ส.ศศิวรรณ หมื่นเอ ส่งเสรมิ นำงเมทินี               ทวีผล เคมี 25
36 น.ส.ศิชำ ขวัญอ่อน กองแผน น.ส.กรรณิกำ อินแผลง งำนเจ้ำหน้ำที่ 26
37 นำงสำวกัญญำพัชร์แก้วล้อม สภำฯ อำจำรยศ์ศิวรรณ พลำยละหำร เทคโน 27
38 นำงดวงรัตน์ มำขุนทด ตึก 12 น.ส.บุญยนื โสฬส วิทยบรกิำร 28
39 น.ส.สำยทอง เสือสูงเนิน ศูนย์วิทย์ นำงสมรัก อมรมิต ศูนย์วิทย์ 29
40 อาจารยม์ัทรี ขาวจุย้ วทิยาการจดัการ นางนริศรา อินทร์น่วม วทิยบริการ  -
41 น.ส.ประยรู แช่มช้อย วจิยั น.ส.ชุติมา ทอสาร วจิยั  -
42 น.ส.ธฤษวรรณ         ธรรมสอน ส านักศิลปะ น.ส.สุวลัย อินทรัตน์ สน.ศิลปะ  -
43 น.ส.สุมาภรณ์ บดีรัฐ วจิยั น.ส.สุพรรษา สมหารวงค์ ศูนยภ์าษา  -
44 น.ส.ยวุธิดา พรมสายใจ เทคโน นางสุพิชา พรมสายใจ เทคโน  -
45 น.ส.เกศรินทร์ ทนุการ วทิยบริการ น.ส.สรัลชนา น  าเงินสกณีุ วทิยบริการ  -
46 น.ส.อุมาพร ขนุพิลึก การเงิน นางฐาปณีย์ ศรีสมุทร หอราชาวดี  -
47 อาจารยพ์บพร เอี่ยมใส เทคโน น.ส.ยพุิน ค ามูล วทิยาศาสตร์  -
48 อาจารยอ์รทัย  บุญเที่ยง ครุศาสตร์ อาจารยช์าลิสา ศิริธรรมเกตุ มนุษย์  -
49 นางสุมาพร จัน่ศรี มนุษย์ นางรัชดา เกษาพร มนุษย์  -
50 นางวาสนา มณีโชติ ศูนยว์ทิย์ น.ส.รุ่งทิพย์ แสนพรมมี ศูนยว์ทิย์  -
51 น.ส.ชุลีพร แสงสุวรรณ์ ส่งเสริม น.ส.เกศกนก ไทยแท้ พัสดุ  -
52 อาจารยลั์กขณา ด่อนคร้าม วทิยาการจดัการ น.ส.อรปรียา ค าเเพ่ง ICT  -
53 น.ส.สุนีย์ ใจฟู ศูนยก์ารศึกษาฯ อาจารยธ์ัญรดี บุญปัน วทิยาการจดัการ  -
54 น.ส.มาลัย สถาพร ห้องพยาบาล น.ส.ปราณี แผนดี ห้องพยาบาล  -
55 อาจารยจ์ฑุาทิพย์ โอบอ้อม ครุศาสตร์ น.ส.ฉะอ้อน พิมพิสาร เทคโน  -
56 น.ส.ศิริกญัญา เจนเขตกจิ กองแผน น.ส.วิลาวัลย์ ปิ่นมณี กองแผน  -
57 อาจารยภ์าเกล้า ภูมิใหญ่ วทิยาศาสตร์ อาจารยท์ิพวรรณ    ศิบุญนันท์ วทิยาการจดัการ  -
58 นางอุ่นเรือน นาคเกื อ องค์การนักศีกษา นางมัลลิกา ชนะชัย โรงอาหาร  -
59 อาจารยอ์นุธิดา เพชรพิมูล วทิยาการจดัการ อ.เทพกาญจนา เทพแกว้ ครุศาสตร์  -
60 นางอรวรรณ คชฤทธิ์ วทิยบริการ อาจารยสุ์วภัทร พิรณฤทธิ์ มนุษย์  -

หยุด  30 วันอำสำฬหบชูำ
       31 วันเขำ้พรรษำ
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ชื่อ - สกุล ชื่อ - สกุล



ล ำดับ สังกัด สังกัด วันที่

61 น.ส.วาณี ทิมทอง ไฟฟ้า นางสาวกติิยา ลาเต๊ะ วจิยั  -
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 พัดพิน วทิย์ อาจารยน์งลักษณ์ จิว๋จู วทิยาการจดัการ  -
68 นางบานเยน็ ชื่นชู คหกรรม น.ส.สุกแกว้ นาไร่แกว้ วทิยาการจดัการ  -
69 อาจารยส์าวิตรี สุวรรณ เทคโน อาจารยพ์ัชรา ม่วงการ วทิย์  -
70 นางขนิษฐา ศิริรัตน์ มนุษย์ อาจารยน์ิศาชล เถงิจา๋ง มนุษย์  -
71 น.ส.เมศิยา อ่อนตา เทคโน น.ส.มณฑา ไม้ป่า โรงน ้าด่ืม  -
72 อาจารยพ์ิมพ์ผกา วงศ์กองแกว้ การจดัการ อาจารยอ์้าไพ แสงจนัทร์ไทย เทคโน  -
73 อาจารยป์าริชาต เตชะ ครุศาสตร์ น.ส.ธนิสรณ์ สุขพร้อม พัสดุ  -
74 น.ส.จฑุามาศ นวลแกว้ วทิยบริการฯ อาจารยม์าลัยรัตน์ คณิตชยานันท์ มนุษย์  -
75 อาจารยธ์วชินี ลาลิน มนุษย์ วิทยาการจดัการ  -
76 อาจารยรั์ชดาภรณ์ รักษ์ชน มนุษย์ อาจารยว์นัสนันท์ นุชนารถ มนุษย์  -
77 อาจารยพ์ลอยพรรณ สอนสุวิทย์ วทิยาการจดัการ น.ส.กนิษฐา กิง่กงัวาลย์ เลขาฯ  -
78 น.ส.พันทิพา เยน็ญา ส้านักประกันฯ น.ส.สุนันท์ แหวนประดับ ส้านักประกัน  -
79 น.ส.ภัทรวดี ไกรจนัทร์ ธรุการ อาจารยว์าสนา มีศิลป์ มนุษย์  -
80 อาจารยอ์นันธิตรา ดอนบันเทา วทิยาการจดัการ อาจารยอ์ิสราพร อ่อนบุญ มนุษย์  -
81 อาจารยอ์มรา ทองใส ครุศาสตร์ อาจารยอ์ุไรวรรณ ศรีไชยมูล ครุศาสตร์  -
82 อาจารยป์ราณี เลิศแกว้ ครุศาสตร์ อาจารยก์ษมา สุรเดชา ครุศาสตร์  -
83 อาจารยสิ์ริวรรณ สิรวณิชย์ ครุศาสตร์ อาจารยน์งลักษณ์ จนัทร์พิชัย วทิยาศาสตร์  -
84 อาจารยน์ิภัชราพร สภาพพร วทิยาศาสตร์ อาจารยข์วัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์ วทิยาศาสตร์  -
85 น.ส.สตรีรัตน์  สุขเรือง กจ. น.ส.ยอดสร้อย ภู่สงค์ พัสดุ  -
86 อาจารยสุ์คนธ์ธา พุ่มเมือง มนุษย์ อาจารย์กรรณิการ์ อุสสาสาร มนุษย์  -
87 นางสาวอภิญญา แซ่ยั ง มนุษย์ อาจารยป์าริชาติ สายจนัดี มนุษย์  -
88 อาจารยช์ุตินธร ฉมิสุข มนุษย์ น.ส.ผดุงพร พันธ์พืช ทะเบียน  -
89 อาจารยอ์าทิตยา ธานีรัตน์ มนุษย์ อาจารยพ์รชนัน สุขประเสริฐ มนุษย์  -
90 อาจารยพ์รชนก นุ่มน้อย มนุษย์ น.ส.นงนุช ดวงอ่อน วทิย์  -
91 อาจารยอ์รัญญารัตน์ ศรีสุพฒันากลุ มนุษย์ อาจารยต์รรกพร สุขเกษม มนุษย์  -
92 น.ส.กติติยา ลาเต๊ะ วจิยั อาจารยว์าสนา อาจสาลิกรณ์ มนุษย์  -
93 อาจารยพ์ิมพ์ชนก เนยพลับ ครุศาสตร์ นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ ปชส.  -

หยุด  30 วันอำสำฬหบชูำ
       31 วันเขำ้พรรษำ
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ชื่อ - สกุลชื่อ - สกุล

อาจารย์ชลธชิา         แสงงาม



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 น.ส.กณุฑิกา  สันทะวงศ์ กองพัฒ อาจารยศ์ศิธร ศิริรัตน์ มนุษย์  -

100 อาจารยน์ารถนรี พอใจ มนุษย์ อาจารยสิ์ริรัตน์ แสงทอง มนุษย์  -

101 อาจารยสิ์ริไพลิน สิงห์อินทร มนุษย์ อาจารยป์นัดดา พาณิชยพันธุ์ มนุษย์  -

102 นางเอื้อง แกว้สันเที๊ยะ ทีปังกรฯ น.ส.เพชรลัดดา โพธิสิ์งห์ FM  -

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

104 นางมาลัย กล่ินศรีสุข อาคาร นางสาวพิมลวรรณ ดีเมฆ ศูนยก์ารแพทยฯ์  -

105 นางสาวสุดารัตน์ ใบโม้ เทคโนฯ น.ส.รุ่งทิวา  เหมือนอ่อง มนุษย์  -

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

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

หยุด  30 วันอำสำฬหบชูำ

       31 วันเขำ้พรรษำ
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