กำหนดกำรกิจกรรมกีฬำ“รวมใจเกมส์”
และ
งำนเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559 “พันผูกและผูกพัน” (มนต์รักลูกทุ่ง)
วันที่ 20 มกรำคม 2559
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
เวลำ
11.00 - 11.15 น.
11.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 – 17.00
18.00 น.
18.30 - 18.45 น.
18.45 - 19.00 น.
19.00 - 19.15 น.
19.15 - 19.30 น.
19.30 - 20.00 น.
20.00 - 20.30 น.
20.30 - 21.00
21.00 - 21.30 น.
21.00 - 22.00 น.
22.00 น.

กิจกรรม
นักกีฬาตั้งขบวนพร้อมกันที่อาคารฝึกกีฬาในร่มหลังเก่า (โรงยิมส์เก่า)
- นายกสโมสร สอข. กล่าวรายงานการจัดงาน
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
รับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรมแข่งขันกีฬา“รวมใจเกมส์”
เริ่มงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2559 “พันผูกและผูกพัน”
(ลูกทุ่งย้อนยุค)
- อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร กล่าวอวยพรปีใหม่
- การแสดงจาก สโมสรอาจารย์ ข้าราชการพลเรือน พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บุคลากร (สอข.)
- สโมสรเจ้าหน้าที่และบุคลากร (สจบ.)
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
- จับของรางวัล
ร้องเพลงคาราโอเกะ
- จับของรางวัล
ร้องเพลงคาราโอเกะ
- จับของรางวัล
อธิการบดี กล่าวปิดงาน

สีขาว
ลําดับที่

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน)
สีแสด
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางขวัญดาว แจมแจง

1

นางชาลี ตระกูล

2

นางณัฐรดา วงษนายะ

2

นางถมรัตน เงินทอง

3

นางประพิมพร โกศิยะกุล

3

นางปรียานุช พรหมภาสิต

4

นางปาณิสรา จรัสวิญู

4

นางพธูรําไพ ประภัสสร

5

นางพรทิพย พิชัย

5

นางพรเพ็ญ โชชัย

6

นางพัทธนันท วงษวิชยุตม

6

นางพิสมัย รบชนะชัย พูลสุข

7

นางเพชรา บุดสีทา

7

นางเพ็ญศรี จันทรอินทร

8

นางเพลินพิศ จุฬพันธทอง

8

นางรัชนี นิธากร

9

นางรัชนีวรรณ บุญอนนท

9

นางราตรี สิทธิพงษ

10 นางสาวฆัมภิชา ตันติสันติสม

10 นางสาวนิศากร ประคองชาติ

11 นางสาวนุจรินทร ปทุมพงษ

11 นางสาวปรัชญา ชะอุมผล

12 นางสาวปาจรีย ผลประเสริฐ

12 นางสาวมัณฑนา จริยรัตนไพศาล

13 นางสาวยุภาดี ปณะราช

13 นางสาววรภรณ โพธิ์เงิน

14 นางสาววิชุรา วินัยธรรม

14 นางสาวสายพิณ เขียวมูล

15 นางสาวสุณี บุญพิทักษ

15 นางสาวสุนทรี ดวงทิพย

16 นางสาวสุภาพร พงศภิญโญโอภาส

16 นางสาวอรวรรณ สุมประดิษฐ

17 นางสาวอิสรีย ดอนคราม

17 นางสุมาลี วิทยรัตน

18 นางอมรา ครองแกว

18 นางอรอนงค แจมผล

19 นางอรุณลักษณ รัตนพันธุ

19 นางอังสุรีย พันธแกว

20 นางอุมาพร ฉัตรวิโรจน

20 มล.ปทมาวดี สิงหจารุ

21 นายกมลวัฒน ภูวิชิต

21 นายกวี

22 นายชัชชัย พวกดี

22 นายชัยรัตน บุมี

23 นายทวนทอง เชาวกีรติพงศ

23 นายธงชัย ชอพฤกษา

ครองแกว

สีขาว
ลําดับที่

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสอน)
สีแสด
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

24 นายธวัช วีระศิริวัฒน

24 นายธีระ วงศเนตร

25 นายนพคุณ ชูทัน

25 นายนรุตม บุตรพลอย

26 นายบัณฑิต ฉัตรวิโรจน

26 นายบุณยกฤต รัตนพันธุ

27 นายประดิษฐ นารีรักษ

27 นายปรีชา ปญญา

28 นายพงศชัย กลิ่นหอม

28 นายพรหมเมศ วีระพันธ

29 นายพิชิต พจนพาที

29 นายไพชยนต สิริเสถียรวัฒนา

30 นายไพโรจน เนียมนาค

30 นายไพโรจน เอกอุฬาร

31 นายมัย ตะติยะ

31 นายยุติธรรม ปรมะ

32 นายโยธิน ปอมปราการ

32 นายระมัด โชชัย

33 นายวชิระ เลี่ยมแกว

33 นายวชิระ วิชชุวรนันท

34 นายวชิระ สิงหคง

34 นายวัลลภ ทองออน

35 นายวิจิตร ฤทธิธรรม

35 นายวิทยา คามุณี

36 นายวิสิฐ ธัญญะวัน

36 นายศรัณย วงศคําจันทร

37 นายศิลปณรงค ฉวีพัฒน

37 นายสมชัย วงษนายะ

38 นายสฤษณ พรมสายใจ

38 นายสุชิน รอดกําเหนิด

39 นายสุวิทย วงษบุญมาก

39 นายเสถียร ทีทา

40 นายอนุ ธัชยะพงษ

40 นายอนุชา เกตุเจริญ

41 นายอภิชาติ บวบขม

41 นายอัครพล ชูเชิด

ขาราชการเกษียณอายุราชการ

สีขาว

สีแสด

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางรัตนา รักการ

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
2 นางเยาวลักษณ ใจวิสุทธิ์หรรษา

สีขาว

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
สีแสด

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางบุษบา เหมือนวิหาร
2 นางเพ็ญนภา ศรีทับทิม
3 นางสาวจันทรจีรา โยหงษ
4 นางสาวปรางคทิพย น้ําเงินสกุลณี
5 นายเอนก บัวสําลี

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางปวีณณัฎฐ คงสมนาม
2 นางมะลิวัลย รอดกําเหนิด
3 นางสาวนฤมล สงตาย
4 นายภาณุพงศ สืบศิริ

พนักงานราชการ

สีขาว
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

สีแสด
ชื่อ - สกุล
นางศิริรัตน พรมมี
นางสาวกนิษฐา กิ่งกังวาลย
นางสาวเกศรินทร ทนุการ
นางสาวผองศรี เทพนอย
นางสาวพุทธรักษ เปงมอย
นางสาวเมศิยาห ออนตา
นางสาววาสนา จันทรผอง
นางสาวศิริพร เงินทอง
นางสาวสุมิตรา น้ําทิพย
นางสุจิตตรา เที่ยงสันเทียะ
นายคมกริช กลิ่นอาจ
นายตั้ม คําพวง
นายอธิวัฒน ศรีพุก

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ - สกุล
นางสาวกนกกร ทองคํา
นางสาวกรรณิกา อินแผลง
นางสาวดรุณี สายหยุด ฉิมพลี
นางสาวพัชรีญา ใจโปรง
นางสาวมุกดา สุวรรณธนิกา
นางสาวยอดสรอย ภูสงค
นางสาวศศิธร เมธาวิวัฒน
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี
นางสาวสุวลัย อินทรัตน
นายขวัญ พิกุลทอง
นายชัยเดช ขัตติยะ
นายสุรศักดิ์ วังวงษ
นายอภิชาติ โตยิ่ง

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)
1. คณะครุศาสตร
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางธิดารัตน ทวีทรัพย

1

นางศรินญา หวาจอย

2

2

นางสาวจุฑาทิพย โอบออม

3

นางสาวกษมา สุรเดชา
นางสาวชลชลิตา แตงนารา

3

นางสาวชลธิชา สวางไตรภพ

4

นางสาวเทพกาญจนา เทพแกว

4

นางสาวธารณา สุวรรณเจริญ

5

5

6

นางสาวธิดารัตน พรหมมา
นางสาวปราณี เลิศแกว

6

นางสาวเบญจวรรณ ชัยปลัด
นางสาวปาริชาต เตชะ

7

นางสาวพิมพชนก เนยพลับ

7

นางสาวรัตติกาล โสภัคคศรีกุล

8

นางสาวรุงณภา บุญธรรมมี

8

นางสาววรพรรณ ขาวประทุม

9

นางสาวศุภรดา สุขประเสริฐ
นางสาวสิริวรรณ สิรวณิชย

9

นางสาวสมหญิง กัลปเจริญศรี

10

นางสาวอมรา ทองใส

10
11

11

นางสาวอุไรวรรณ ปานทโชติ

12

นางสาวอรทัย บุญเที่ยง
นายเฉลิม ทองจอน

12

นายชูวิทย ไชยเบา

13

นายไตรรงค เปลี่ยนแสง

13

นายทวิโรฒ ศรีแกว

14

นายธัชนิติ วีระศิริวัฒน

14

15

นายนิติพันธ บุตรฉุย

15

นายนันทิพัฒน เพ็งแดง
นายบุญลอม ดวงวิเศษ

16

นายพฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล

16

17

นายมนตรี หลินภู

17

นายภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
นายยุทธนา พันธมี

18

นายเลเกีย เขียวดี

18

นายวชิระ พิมพทอง

19

นายวิวัฒน ทวีทรัพย
นายอนุสิษฐ พันธกล่ํา

19

นายศุภวัฒน วิสิฐศิริกุล

20

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวกนกวรรณ เขียววัน

1

นางปรีชาภรณ ขันบุรี

2

นางสาวพบพร เอี่ยมใส

2

นางสาวนิวดี คลังสีดา

3

นางสาวเสาวลักษณ ยอดวิญูวงศ

3

นางสาวพัชรีรัต หารไชย

4

นายจารุกิตติ์ พิบูลนฤดม

4

นายจักรพันธ ธงทอง

5

5

นายณัฐธิกานต ปนจุไร

6

นายธนกิจ โคกทอง
นายพจนธรรม ณรงควิทย

6

นายธนิรัตน ยอดดําเนิน

7

นายมนูญ บูลยประมุข

7

นายภาคิณ มณีโชติ

8

นายวิษณุ บัวเทศ

8

นายวสันต เพชรพิมูล

9

นายสัญญา พรหมภาสิต

9

นายวีระพล พลีสัตย

10

นายอนัน หยวกวัด

10

นายสุรเชษฐ ตุมมี

11

นายเอกสิทธิ์ เทียนมาศ

11

นายอานนท วงษมณี

12

วาที่ ร.ต. วรวุฒิ บุตรดี

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)
3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางธวชินี ลาลิน

1

นางสาวกรรณิกา อุสสาสาร

2

2

นางสาวชาลิสา ศิริธรรมเกตุ

3

นางสาวจันทิมา กอนจันทรเทศ
นางสาวชุตินธร ฉิมสุข

3

4

นางสาวนันทนัช ตนบุญ

4

นางสาวตรรกพร สุขเกษม
นางสาวประทับใจ ทัศนแจมสุข

5

นางสาวประภัสสรา หอทอง

5

นางสาวปาริชาติ สายจันดี

6

นางสาวพัจนภา เพชรรัตน

6

7

นางสาวรัษฎากร วินิจกุล

7

นางสาวมาลัยรัตน คณิตชยานันท
นางสาววนัสนันท นุชนารถ

8

นางสาววิยุดา ทิพยวิเศษ

8

9

นางสาวอภิญญา จอมพิจิตร

9

นางสาวสมลักษณ วิริยจารี
นางสาวอรัญญารัตน ศรีสุพัฒนะกุล

10

นางสาวโอกามา จาแกะ

10

นายณัฐพล บานไร

11

นายบุญญาบารมี สวางวงศ

11

12

นายพิษณุ บุญนิยม

12

นายพาสนินทร วงศวุฒิสาโรช
นายศุภฤทธิ์ ธาราทิพยนรา

13

นายสุรศักดิ์ บุญเทียน

13

นายเสริมศักดิ์ กิตติปาลวรรธก

14

นายอนุลักษณ อาสาสู

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)
4. คณะวิทยาการจัดการ
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางพัตราภรณ อารีเอื้อ

1

นางสาวคุณัญญา เบญจวรรณ

2

นางสาวชญานนันท ศิริกิจเสถียร

2

นางสาวชลธิชา แสงงาม

3

นางสาวธัญรดี บุญปน

3

นางสาวพลอยณัชชา เดชะเศรษฐศิริ

4

นางสาวพลอยพรรณ สอนสุวิทย

4

นางสาวพิมกาญดา จันดาหัวดง

5

5

นางสาวพิมพผกา วงศกองแกว

6

นางสาวพิมพนารา บรรจง
นางสาวยุชิตา กันหามิ่ง

6

นางสาววรรณพรรณ รักษชน

7

นางสาวศิริพร โสมคําภา

7

นางสาววรรณวณัช ดอนคราม

8

นางสาวสุภาภรณ หมั่นหา

8

นางสาวอนันธิตรา ดอนบันเทา

9

นางอนุธิดา เพชรพิมูล

9

นายการันต เจริญสุวรรณ

10

นายจักรพันธ หวาจอย

10

11

นายฉัตรชนก จรัสวิญู

11

นายจิระ ประสพธรรม
นายฉัตรชัย อินทรประพันธ

12

นายประจักษ กึกกอง

12

นายประพล จิตคติ

13

นายมนตรี ใจแนน
นายศุภโชคชัย นันทศรี

13

นายวิษณุเดช นันไชยแกว

14

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางพิมประไพ พิพัฒนนวกุล

1

นางสาวจุฬาลักษณ เขมาชีวะกุล

2

นางสาวชญาดา กลิ่นจันทร

2

3

3

4

นางสาวนิภัชราพร สภาพพร
นางสาวภาเกลา ภูมิใหญ

นางสาวนงลักษณ จันทรพิชัย
นางสาวพัชรา มวงการ

4

นางสาวราตรี โพธิ์ระวัช

5

นางสาววสุนธรา รตโนภาส

5

นางสาววิไลลักษณ สวนมะลิ

6

นางสาวสุรินทร เพชรไทย

6

นางสาวอธิรดา บุญเดช

7

นางสาวอภิชญา เตชิตคุนานนท

7

8

8

9

นายณัฐพงศ ดิษฐเจริญ
นายธนากร วงษศา

นายกีรศักดิ์ พะยะ
นายแดนชัย เครื่องเงิน

9

นายนพรัตน ไชยวิโน

10

นายนิรุตติ์ พิพรรธนจินดา

10

นายประพัชร ถูกมี

สีขาว
ลําดับที่
1

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสอน)
6. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
สีแสด
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางน้ําฝน สะละโกสา

2

นางพรรษพร เครือวงษ
นางสาวณัฐภาณี บัวดี

2

3

นางสาวนงลักษณ จิ๋วจู

3

นางสาวชอพฤกษ ผิวกู
นางสาวทิพยหทัย ทองธรรมชาติ

4

4

นางสาวนันทนภัส ชิตนุรัตน

5

นางสาวปุณณดา ทรงอิทธิสุข
นางสาวมัลลิกา ทองเอม

5

6

นางสาววนัสนันท ศิริรัตนะ

6

นางสาวพัชรมณฑ ออนเชด
นางสาวราววาด ยิ้มสวัสดิ์

7

นางสาววาสนา จรูญศรีโชติกําจร

7

8

8

9

นางสาวศุภมาส ผกากาศ
นางสาวอังคณา ตาเสนา

นางสาววรางค รามบุตร
นางสาวศศิกัญชนา บุญนาค

9

นางสาวสุธิดา ทับทิมศรี

10

นายกฤติเดช จินดาภัทร

10

11

นายคมสันต นาควังไทร

11

นางสุกัญญา ธรรมธีระศิษฏ
นายเกรียงไกร กันตีมูล

12

12

13

นายถิรวิท ไพรมหานิยม
นายธีรศิลป กันธา

13

นายชัยรัตน ขันแกว
นายธนวิทย ฟองสมุทร

14

นายพิริยะ กาญจนคงคา

14

นายนิพิฐพนธ ฤาชา

15

นายวันชัย เพ็งวัน

15

16

16

17

นายสามารถ ยืนยงพานิช
นายอภินันท ธรรมธีระศิษฎ

นายภัคพล รื่นกลิ่น
นายสันติ คูกระสังข

17

นายอดิเรก ฟนเขียว

18

ร.ต.สุขเกษม ขุนทอง

18

นายเอกรัฐ ปญญาเทพ

19

วาที่ ร.ต.หญิงทิพยวรรณ ศิบุญนันท

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สํานักงานอธิการบดี
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางจิราภรณ ลีจอย

1

นางชมภัค จารุฑีฆัมพร

2

2

3

นางรัชนีวรรณ หลิมมงคล
นางสาวเกศกนก ไทยแท

3

นางสาวกชพรรณ พงษพยัคเลิศ
นางสาวคณารัตน พูลเขียว

4

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ

4

5

นางสาวนุจรีย สรรคพงษ

5

นางสาวธนิสรณ สุขพรอม
นางสาวบวรลักษณ แสงกลา

6

นางสาวปราจิน ไกรทอง

6

นางสาวปราณี แผนดี

7

นางสาวภัทรวดี ไกรจันทร
นางสาววิลาวัลย ปนมณี

7

นางสาววรรณภา รอดจันทร

8
9

นางสาวศิชา ขวัญออน
นางสาวศุภลักษณ สมโภชน

10

นางสาวอุมาพร ขุนพิลึก

11

8
9
10
11

นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

12

นายกิตติกร กลาแข็ง
นายณัฐเวศม ชัยมงคล

12

นายณะราทิ นอยมวง
นายทศพร ศีลอวยพร

13

นายเพง วศินวงศสวาง

13

นายภิญญาพัชญ แฉลมฉัตร

14

นายมนตรี ประชุม

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวชุลีพร แสงสุวรรณ

1

นางสาวผดุงพร พันธพืช

2

นายคมกริช กลิ่นอาจ

2

นางสาวน้ําพัก ขายทอง

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สีขาว
1

นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน

สีขาว
ลําดับที่
1

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สีแสด
ชื่อ - สกุล
นางสาวชุติมา ทอสาร

ชื่อ - สกุล

1

นายทวิช ปนวิเศษ

2

นางสาวสุมาภรณ บดีรัฐ

สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวชรินรัตน บุญมาก

2

นางสาวพันทิพา เย็นญา

ลําดับที่
1

ชื่อ - สกุล
นางสาวสุนันท แหวนประดับ

สํานักบริการวิชาการและจัดหารายได

สีขาว
ลําดับที่
1

สีขาว
ลําดับที่

สีแสด
ชื่อ - สกุล
นางสาวรุงทิพย แสนพรมมี

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางวาสนา มณีโชติ

2

นางสาวพิชญนันท ดอนไพวัลย

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สีแสด
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางกนกวรรณ นาคเหล็ก

1

นางกาญจนา จันทรสิงห

2

2

นางสาวรุงรุจี ศรีดาเดช

3

นางสาวจุฑามาศ นวลแกว
นางสาวสุพรรษา สมหารวงค

3

นางสาวอรปรียา คําแพง

4

นายวันเฉลิม พูนใจสม

4

นายสุริยา คชฤทธิ์

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
1. คณะครุศาสตร
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางมาริตา จิตชู

1

2

นางสาวกัลยารัตน มาลาศรี

2

นางสาวกรรณิกา จันสายทอง
นางสาวฉวีวรรณ จันทรออน

3

นางสาวภัทวรรณ ไชยภักดิ์

3

นางสาวระพีพร พุมอิ่ม

4

นางสาววาสนา สุระพา

4

นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ

5

นางสาวสุนีพร วุฒิชุมภู

5

นายพรหมธร พูลสุข

6

นายศาสตราวุธ กิมิพันธ

6

นายอานนท ปลื้มเนตร

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สีขาว
ลําดับที่

สีแสด
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวคัทลียา ปญญาอูด

1

นางสาวยุวธิดา พรมสายใจ

2

นางสาวสุติมา นครเขต

2

นางสุพิชา พรมสายใจ

3

นายรุงโรจน สงวนวัฒนา

3. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

สีขาว
ลําดับที่
1
2

สีแสด
ชื่อ - สกุล
นางพรวิลัย วัฒนศิริ
นางสุมาพร จัน่ ศรี

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางขนิษฐา ศิริรัตน

2

นางสาวรุงทิวา เหมือนออง

3

นายจิรพงษ เทียนแขก

พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
4. คณะวิทยาการจัดการ
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางมัทรี ขาวจุย

1

นางสาวนัฐรินทร พิชิตปญญา

2

นางสุภาภรณ นุชรุงเรือง

2

นายวัชรินทร ปญญาเสน

3

นายอมร วรรณารักษ

5.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นายอนุชิต ออนเกษ

1

นายประทีป เพ็ญแจง

2

นางสาวนงนุช ดวงออน

2

นางสาวกัญญารัตน ศรีณรงค

3

นางสาวหนึ่งฤทัย จักรศรี

6. บัณทิตวิทยาลัย
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่
1

สีขาว
ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
นางสาวประยูร แชมชอย

ลําดับที่
2

ชื่อ - สกุล
นางสาวพิกุล อินไผ

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด
สีแสด
ชื่อ - สกุล

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

1

นางมัลลิกา ปญญาเทพ

1

นางสาวพิมวดี ศิริวัฒน

2

นางสาวภชิสา ปทมภูวนนท

2

นางสาวภัทรวลัญช บางทิพย

3

นายแชน ตะปุก
นายธวัชชัย แดงซิว

3
4

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ
นายพิพัฒน ยอดวีระพงศ

5

นายวีระ วนาเจริญเขต

4
5
6

นายภัควัต สุยะขัด
วาที่รอยตรีสุวัต ชมอุต

สีขาว

ลูกจางประจํา ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
สีแสด

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางมณฑา
ตะติยะ
2 นางเมทินี
ทวีผล
3 นายพิพักตร
สุขทรัพย
4 นายมนัส
หลอทอง
5 นายวิรุฬ
เมฆา
6 นายสายชล
อวมสถิตย
7 นายเสนอ
กอลอ

มาปฏิบัติราชการ............................คน
ไมมาปฏิบัติราชการ.......................คน

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางประไพ
สุขพรอม
2 นางมาลัย
กลิ่นศรีสุข
3 นางศรีเมือง
โตยิ่ง
4 นายกิตติ
นุชเทียน
5 นายคํากอง
จูมจัตุรัส
6 นายชุน
ประสงคดี
7 นายอุดม
พรมณี

อาจารยประจําตามสัญญาจาง
1. คณะวิทยาการจัดการ
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางฐิติกาญจน พลับพลาสี

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางสาวกนิษฐา ศรีภิรมย

2

นางสาวพวรรณตรี คงยืน

2

นางสาววีรวรรณ แจงโม

3

นายชูเกียรติ เนื้อไม

3

นายเอกวินิต พรหมรักษา

2. คณะครุศาสตร
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางดรุณี ชัยมงคล

ลําดับที่ ชื่อ - สกุล
1 นางนงพงา พิชัย

2

นางสาวภคมน ตะอูบ

2

นางสาวยลดา กระตายทอง

3

นางสาวศิริโสภา แสนบุญเวช

3

นางสาวแสงระวี สังมณีโชติ

4

นายจิรพงค พวงมาลัย

4

นายถาวร สารวิทย

5

นายปฐมพงษ เที่ยงเพชร

5

นายประจบ ขวัญมั่น

6

นายภูมิสิทธิ์ สัจจหทยาศรม

6

นายมานพ ศรีเทียม

7

นายเมธี มธุรส

7

นายวัลลภ ทิพยสุคนธ

8

นายศรวัส ศิริ

8

นายสุพล เพ็ชรบัว

9

นายสุวัฒน วรานุสาสน

อาจารยประจําตามสัญญาจาง
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีแสด

สีขาว

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางวิไลวรรณ กระตายทอง

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวกําไร วรนุช

2

นางสาวขวัญฤทัย ทองบุญฤทธิ์

2

นางสาวจินดาพร ออนเกตุ

3

นางสาวพิมลพรรณ ดีเมฆ

3

นางสาวมณฑา หมีไพรพฤกษ

4

นางสาวราตรี บุมี

4

นางสาววันวิสา รักพวง

5

นางสาวสุธาสินี บุญแจง

5

นางสาวสุวิชญา บัวชาติ

6

นายกรกช ขันธบุญ

6

นายธีศิษฐ กระตายทอง

7

นายเอนก หาลี

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สีแสด

สีขาว

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวพรนรินทร สายกลิ่น

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางสาวศศิวรรณ พลายละหาร

2

นางสาวอําไพ แสงจันทรไทย

2

นางสาวิตรี พรหมรักษา

3

นายจตุรงค ธงชัย

3

นายชัชวาลย ธรรมสอน

4

นายดํารงค เฉยปญญา

4

นายเทพ เกื้อทวีกุล

5

นายธงเทพ ชูสงฆ

5

นายธนสิทธิ นิตยะประภา

6

นายธัชชัย ชอพฤกษา

6

นายธีรพงษ ยิ้มพวัน

7

นายบัณฑิต ศรีสวัสดิ์

7

นายมานิต กาแกว

8

นายสมโภชน วงษเขียด

8

นายสมศักดิ์ พวงใส

9

นายอภิรักษ ทัดสอน

9

นายอัษฎางค บุญศรี

10

วาที่ร.ต.ทวีศักดิ์ ทันจันทร

10 นายอิทธิพล เหลาพรม

อาจารยประจําตามสัญญาจาง
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นางสาวทิวาพร อุดมวงษ
นางสาวนารถนรี พอใจ
นางสาวนิศาชล เถิงจาง
นางสาวพรชนก นุมนอย
นางสาวพิรฏา ทองประเสริฐ
นางสาววาสนา มีศิลป
นางสาวศศิธร ศิริรัตน

ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นางสาวทิพยวรรณ สีสัน
นางสาวนันทิวัน อินหาดกรวด
นางสาวนิฐิณี ทองแท
นางสาวปนัดดา พาณิชยพันธุ

8

นางสาวสุมาลี แกวสะแสน

8

9

นางสาวอภิญญา แซยั้ง

9

นางสาวสุธาสินี ขุนทองนุม
นางสาวสุรีรัตน ระบอบ

10 นางสาวอาทิตยา ธานีรัตน

10

นางสาวอัฐพร คริสตพระพร

11 นางอิฎฐารมณ มิตสุวรรณ สิงหรา

11

นางสุวภัทร หนุมคํา

12 นายกิตติณัฏฐ ศิริรัตน

12

นายกลาณรงค สุทธิรอด

13 นายจิรพงศ ยืนยง

13

นายจําเนียนนอย สิงหะรักษ

14 นายเชวงศักดิ์ เขียวเขิน

14

นายฉัตรชัย อยูเกิด

15 นายธีรวิสิฐ มูลงามกูลจ

15

นายณัฐพงศ บุญครอบ

16 นายบรรเจิด วรรณะ

16

นายธีระพล วรปรีชาพันธุ

17 นายบุญญวัฒน ศรีวังราช

17

นายบัญชา วัฒนาทัศนีย

18 นายพนัส เพ็งเลิก

18

นายประสิทธิ์ สิทธิดา

19 นายฤทธิรงค เกาฎีระ

19

20 นายวุฒิวัฒน อนันตพุฒิเมธ

20

นายภูริณัฐร โชติวรรณ
นายวัชรัศน ศรีวิรยิ ะกิจ

21 นายเอกวุฒิ โลหะการก

21

นายสุภาสพงษ รูทํานอง

22 Miss Aiza Relador Permajo

22

วาที่รอยตรีหญิงอิสสราพร ออนบุญ

23 Miss Janessa Kwong Mondol

23

Miss Bernadette Obsania Baluyut

24 Miss Sherry Faith Centes Bernales

24

Miss May Soe

นางสาวพิมลรัตน คลายยา
นางสาวรัชดาภรณ รักษชน
นางสาววาสนา อาจสาลิกรณ

อาจารยประจําตามสัญญาจาง
5. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สีแสด

สีขาว
ลําดับที่

25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ - สกุล

Miss. Jocelene M. Cacayan
Miss.Chamsy G. Navarra
Miss.Chen Tung Hsuch
Miss.Joem Zennia Pepito Breis
Miss.Monica Mapilis Villanueva
Mr. Donald Naidas Macayanan
Mr.Devon Michael Blumenthal

Mr.Lwin Maw Oo
Ms.Genefe Bagongon Cabutaje

ลําดับที่

25
26
27
28
29
30
31
32
33

ชื่อ - สกุล

Miss. Eishil Albon

Miss.Beulah Lawanin Fiola Laranjo

Miss.Chantale Yunt
Miss.Jiang Chenghui
Miss.Marife Penalosa
Mr. Deng Fei

Mr. Rolando Cempron Jr
Mr.Ian Winston Hassen Bagood Calasang

Mr.U Tin Win

ลูกจางชั่วคราว
สีแสด

สีขาว

ลําดับที่
ชื่อ - สกุล
1 นางชนก จิตรตรง
2 นางดวงรัตน มาขุนทด
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

นางระทวย ศรีแกว
นางสาวอรสา ออนคํา
นางสุทิน คําเคน
นายนิมนต โชหนู
นายอานนท ศรีสุข
นางจําเนียน ยาหอม
นางสาวกนกวรรณ เมฆชวง
นางสาวธนพร อนันตศิริ
นางสาวมะลิลา อาจกลา
นางสาวเสวย เหลี่ยมไทย
นางสุวรรณ จายนอก
นายโชติศักดิ์ แตงโม
นายอนุวัฒน แนไพร
นางสาวกาญจนา นาคสวาท
นางสาวมาลัย เต็มดวง
นางสาวละเอียด ชวงสุวรรณ
นางสาวโสภา อินแนม
นายฉัตรชรินทร ฉิมทอง
นายเรวัฒ วงศษา
นายวิทยา ภัยมณี
นางสาวชมภู สรอยเกลียว
นางสาวสุดารัตน ใบโม
นางสาวอัมพร รอดวิจิตร
นายชาญชัย กาญจนจันทร
วาที่ ร.ต.ฉัตรชัย วงษกัณหา
นางทองยอย ปานจีน
นางรัชดา เกษาพร

สังกัด

ลําดับที่

กองกลาง

1

กองกลาง
กองกลาง

2
3

กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง

4
5
6
7

กองพัฒนานักศึกษา

8

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร

9
10
11
12
13
14
15
16

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร

17
18

คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร

19
20
21

คณะครุศาสตร
คณะเทคโนฯ
คณะเทคโนฯ

22
23
24

คณะเทคโนฯ
คณะเทคโนฯ
คณะเทคโนฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

25
26
27
28
29

ชื่อ - สกุล
นางชวนพิศ พันธสังวรณ
นางบังอร ทองมี
นางสาวรุงนภา มังกร
นางสุกัญญา รอดหิรัญ
นายนภดล มูลนอย
นายสัญญา กลิ่นเรณู
นางประนอม ประสงคดี
นางสาวกัญญารัตน คํามี
นางสาวน้ําทิพย สิงหลอ
นางสาวสลิตา เพชรบูรณ
นางสาวโสรยา วรนุช
นางอุนเรือน นาคเสือ
นายณัฐพงศ ดราเพ็ญ
สิบเอกวิศรุต ดีจิ๋ว
นางสมจิตร มีขุนทด
นางสาวมยุรฉัตร ฉัตรเงิน
นางสาวมาลี บอนอย
นางสาววาสนา มณีสัย
นายไกรศร สิงหไฝแกว
นายบุญเกื้อ คงคะดี
นายวัฒนา บุญจันทร
นายโสพล อินแนม
นางสาววาณี ทิมทอง
นางสาวโสภา ดําเนิน
นายเจด็จ สินพากร
นายอนุรัตน แดงใหญ
นางจันทรดี หอมมา
นางภัทรภร มวงเชียงก
นางสาวชลอ ขํามา

สังกัด
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะครุศาสตร
คณะเทคโนฯ
คณะเทคโนฯ
คณะเทคโนฯ
คณะเทคโนฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะมนุษยศาสตรฯ

สีขาว
ลําดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ลูกจางชั่วคราว
สีแสด

ชื่อ - สกุล
สังกัด
นายถนอม ใจฟู
คณะมนุษยศาสตรฯ
นางสาวบุษยมาส คงเกิด
คณะวิทยาการจัดการ
นางสาวสุพัชรี ทายนาวา
คณะวิทยาการจัดการ
นายณัฐพล วรรรสุทธะ
คณะวิทยาการจัดการ
นางชูชีพ คําประพันธ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางบานเย็น ชื่นชู
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสมปอง เคียนสันเทียะ คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสาวยุพิน คํามูล
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสาวสิณีนาท บุญปุย
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางอรอนงค ธรรมชัย
คณะวิทยาศาสตรฯ
นายธาดา พรมทับ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นายพงศกร แสงหงษ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นายสนาม สุขสําราญ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางเรณู ใจหงิม
งานการเงิน
นางสาววรรณภา หอมคําแหง งานการเงิน
นางสาวสุวิมล อุนละมาย งานธุรการ
นายสมศักดิ์ พูนใจสม
งานประชาสัมพันธ
นายสิทธิพร สามทิศ
งานพัสดุ
นายชัยวัฒน ชาวไร
งานไฟฟา
นายกิตติวัฒน ขําทอง
งานไฟฟา
นายชัยพร กุลฉิม
งานยานพาหนะ
นายพิสิษฐ ทองปรน
งานยานพาหนะ
นายมนัฐชากร เอี่ยมนุย
งานยานพาหนะ
นายชวนเจริญ ดารานอย งานยานพาหนะ
นายอภิชาติ แซลี้
งานยานพาหนะ
นายจักกริช คงจิตติ์แผว
งานอาคารสถานที่
นายซวน ทองอยู
งานอาคารสถานที่
นายธนพล ดียั่งยืน
งานอาคารสถานที่
นายประชีพ กาญจนจันทร งานอาคารสถานที่

ลําดับที่
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ชื่อ - สกุล
สังกัด
นายภัทรพงษ ชูชีพ
คณะมนุษยศาสตรฯ
นางสาวสุจิตรา ฉวีพัฒน คณะวิทยาการจัดการ
นางอัมพร อึ่งนวม
คณะวิทยาการจัดการ
นางคมบาง พรมมา
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางตอง คะใจ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางมาลัย รัฐพรไพบูลย คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสาวบุญยืน โสฬส
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสาวสมคิด โสฬส
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสาวสุภาวดี พุทธศรี คณะวิทยาศาสตรฯ
นายเกษม คะใจ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นายนิรันดร พรมมณี
คณะวิทยาศาสตร
นายมาโนช เพ็งพันธ
คณะวิทยาศาสตรฯ
นายสมชาย ศิริไพบูลย
คณะวิทยาศาสตรฯ
นางสาวปยนุช โยชนะ
งานการเงิน
นางสาววราภรณ คลามสถิต งานการเงิน
นางสาววิภา รักไทย
งานประชาสัมพันธ
นายวิเชษฐ เครือวัลย
งานพัสดุ
นายจตุรงค สีมวง
งานไฟฟา
นายธนารัตน ทองดี
งานไฟฟา
นายสุวิทย เหลาสี
งานไฟฟา
นายบัณฑิต สุรารัมย
งานยานพาหนะ
นายโภคสมบัติ คําปน
งานยานพาหนะ
นายสันติ สงวนศรี
งานยานพาหนะ
นายพิพัฒนพงศ อนันตศิริ งานยานพาหนะ
นางสุณีย นัยวานิตย
งานอาคารสถานที่
นายชัยรัตน ศรีวงคราช งานอาคารสถานที่
นายณัฐพล อนุรักษวัฒนะ งานอาคารสถานที่
นายธีรชัย ชวดดา
งานอาคารสถานที่
นายวทัญู สังขคํา
งานอาคารสถานที่

สีขาว
ลําดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ลูกจางชั่วคราว
สีแสด

ชื่อ - สกุล
สังกัด
นายสเนห สุกสด
งานอาคารสถานที่
นายสมศักดิ์ วันเชื้อ
งานอาคารสถานที่
นายสุดเขตต รัฐพรไพบูลย งานอาคารสถานที่
นายสุวิท อั๋นดอนกลอย
งานอาคารสถานที่
นางจําลอง ชมภูผล
บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวเฉลิมรัตน จันทรกระจ บัณฑิตวิทยาลัย
นายจักกริช มีสี
บัณฑิตวิทยาลัย
นายวัฒณา จันทรสังสา
บัณฑิตวิทยาลัย
นางน้ําทิพย ใจแสน
ร.ร.อนุบาลฯ
นางมะลิ กุลฉิม
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวทัดดาว ปญญาอุดม ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวพัทธนันท ปรัชธันยพร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวภิญญดาพัชญ ออนยิ้ม ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวศศิมาลิน ทูมอย
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวสุจินต สงเชื้อ
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวอริศรา เทพาชมภู ร.ร.อนุบาลฯ
นางมาลัย กลิ่นชัย
ศูนยภาษา ฯ
นางสมรัก อมรมิต
ศูนยวิทยาศาสตรฯ
นางสาวถลัชชนันท งามเจริญ ศูนยวิทยาศาสตรฯ
นางสาวชฎาพร โชติรดาภาณ ศูนยอาเซียน
นายกฤษณะ จันทร
ศูนยอาเซียน
นายสุรเชษฐ ขอนทอง
สถาบันวิจัย
นางสาวศิริลักษณ เปลี่ยนแสง สภาคณาจารยฯ
นางจารุวรรณ อุดม
สํานักบริการวิชาการฯ
นางนงคนุช ยาสกุล
สํานักบริการวิชาการฯ
นางมัลลิกา ชนะภัย
สํานักบริการวิชาการฯ
นางวันเพ็ญ ยวงแกว
สํานักบริการวิชาการฯ
นางสาวพรรณภา ศรีซง
สํานักบริการวิชาการฯ
นางเอื้อง เกี้ยวสันเทียะ
สํานักบริการวิชาการฯ

ลําดับที่
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ชื่อ - สกุล
สังกัด
นายสมประสงค พูลสวัสดิ์ งานอาคารสถานที่
นายสุชาติ กุลฉิม
งานอาคารสถานที่
นายสุฤทธิ์ ตะใจ
งานอาคารสถานที่
นายอนุวัฒน ศรศรี
งานอาคารสถานที่
นางสาวกิตติยา ลาเตะ บัณฑิตวิทยาลัย
นางสาวอาทิตยา เชียงมูล บัณฑิตวิทยาลัย
นายทวิทัต ริ้วมงคล
บัณฑิตวิทยาลัย
วาที่ ร.ต.หญิงสุดารัตน สิงห บัณฑิตวิทยาลัย
นางน้ําทิพย ทวีทรัพย
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสมหวัง วิริขิตกุล
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวบุญชวย จันทรฉาย ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวเพ็ญนภา บูลยประมร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวฤทัยรัตน มวงออน ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวศิริพร วงษศรี
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสาวโสภิญญา สุวรรณ ร.ร.อนุบาลฯ
นายแทน คําประพันธ
ร.ร.อนุบาลฯ
นางสําพรรณ สุดใจ
ศูนยภาษา ฯ
นางสาวสายทอง เสือสูงเนิน ศูนยวิทยาศาสตรฯ
นางสุนีย ทับมนเทียน
ศูนยศึกษาพิเศษ ครุศาสตร
นางสาววิยะดา จิตชัยเจริญกศูนยอาเซียน
นางสาวเพชรลัดดา โพธิ์สิงห สถานีวิทยุ
นายเอกลักษณ หลิมมงคล สถาบันวิจัย
นางสาวสุธาทิพย อุปนันท สภาคณาจารยฯ
วาที่ ร.ต. เจษฏาวุฒิ อุทธา สภาคณาจารยฯ
นางชนิดา บุญสวัสดิ์
สํานักบริการวิชาการฯ
นางมณฑา ไมปา
สํานักบริการวิชาการฯ
นางละมูล สุขสําราญ
สํานักบริการวิชาการฯ
นางสมนึก เพ็ญฉาย
สํานักบริการวิชาการฯ
นางสาวศรีนวล แยบกสิกิจ สํานักบริการวิชาการฯ

สีขาว
ลําดับที่
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ชื่อ - สกุล
นายสุเทพ รุงเรือง
นางสาววิวรรณ ธัญญะวัน
นางนริศรา อินนวม
นางโบตั๋น ขันการไร
นางยุพา เสือสูงเนิน
นางระเอียด พิโยค
นางสาวชุติมา สุขทรัพย
นางสาวมาลี ประสงคดี
นางอรวรรณ คชฤทธิ์
นายธนาวุฒิ พูนรอดแกว
นายนฤเบศร กลัดภิบาล
นายปญญา พิโยค
นายภูเบศ ละอินทร
นายวสันต คําสนอง
นายสมคเนณ ตูทอง
นายเสกสรรค ทองนาค
นางทองเกิน กอลอ
นางสาวณฤมล เสริมสนธิ
นางสาวภนิดา กิจวรรณ

ลูกจางชั่วคราว
สีแสด
สังกัด

ลําดับที่

สํานักบริการวิชาการฯ

88

สํานักประกันคุณภาพฯ
สํานักวิทยบริการฯ

89
90

สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ

91
92
93
94

สํานักวิทยบริการฯ

95

สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ

96
97
98
99
100
101
102
103

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมวิชาการฯ

104
105

สํานักสงเสริมวิชาการฯ

106
107

ชื่อ - สกุล
สังกัด
นายบดินทร สังวรินทะ สํานักบริการวิชาการฯ
นางจันเหรียน ทองอยู
สํานักวิทยบริการฯ
นางบุญเสริม กาฬภักดี สํานักวิทยบริการฯ
นางไพรัตน พวงผกา
สํานักวิทยบริการฯ
นางยุพิน พะยิ้ม
สํานักวิทยบริการฯ
นางวันเพ็ญ หลอทอง
สํานักวิทยบริการฯ
นางสาวมนัส กันหาชาลี สํานักวิทยบริการฯ
นางสาวสุนิษา ศรีนิ่มนวล สํานักวิทยบริการฯ
นายณัฐพงษ สินศรานนท สํานักวิทยบริการฯ
นายนก กระตายทอง
สํานักวิทยบริการฯ
นายปฐมพงษ สุดเขียว
สํานักวิทยบริการฯ
นายพีระพล ฮุงหวล
สํานักวิทยบริการฯ
นายมนตรี กาไสย
สํานักวิทยบริการฯ
นายวิจิตร โภคากร
สํานักวิทยบริการฯ
นายสาวพัตร ชูแจม
สํานักวิทยบริการฯ
นายอภิรักษ กุลสุ
สํานักวิทยบริการฯ
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแกวสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาววิรัลพัชร แกวคําพิสุทสํานักสงเสริมวิชาการฯ
นางสาวศิริวรรณ หมื่นเอ สํานักสงเสริมวิชาการฯ
นายปณัยกร ธรรมสอน สํานักสงเสริมวิชาการฯ

