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ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก

1              1028 นางสาว กมลวรรณ  ศุภวญิญู
2              1326 นาย กฤษฎิ ์ พลไทย
3              2052 ว่าที ่ร.ต. ขจรรกัษ์  พู่พฒันศลิป์
4              1299 นางสาว จริภรณ์  ใจอ่อน
5              1059 นาย จริะศกัดิ ์ วชิาสวสัดิ ์
6              1653 นางสาว จุฑามาส  เพง็โคนา
7              1475 นางสาว ฉตัรนลนิ  แกว้สม
8              1058 นางสาว ฉนัทวรรณ  เอง้ฉ้วน
9              1316 นางสาว ชรนิทร  ศรวีทิรูย์

10            1201 นาย ชลดรงค ์ ทองสง
11            0802 นาย ชยัวชิติ  เพชรศลิา
12            1649 นาย ชาญวทิย ์ ขนุทองจนัทร์
13            1158 ว่าทีร่.ต. ชมุพล  แกว้สม
14            1254 นางสาว ฐติาภรณ์  ปิโม
15            1038 นาย ฐริะ  ทองเหลอื
16            1673 นาย ณรงค ์ โยธนิ
17            1044 นางสาว ณชัพฒัน์  สุกใส

18            1246 นาง ณชิาพล  บวัทอง
19            0925 นางสาว ตรชีฎา  สุวรรณโน
20            2103 นาย ทวชิ  เตีย่ไพบูลย์

21            1298 นางสาว ธนญัญา กรดสุวรรณ
22            2102 นางสาว นาตาล ี อาร ์ใจเยน็
23            1511 นาย นายเชษฐ ์  ใจเพชร
24            1603 นาย นายวนัชยั  ล่องอ าไพ
25            1320 นางสาว เบญจมาศ  ณ ทองแกว้
26            1853 นางสาว ปณดิา กนัถาด
27            0921 นาย ประสาทพร  กออวยชยั
28            1906 นาง ปิยนุช  จนัทรมัพร

พนม. มหำวิทยำลยัแม่โจ ้- ชุมพร

สหกรณ์ออมทรพัยม์หำวิทยำลยัแม่โจ ้จ ำกดั
 รำยช่ือสมำชิกผูมี้สิทธ์ิลงคะแนนเลือกตัง้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ประจ ำปี 2563

วนัพธุ ท่ี  29 มกรำคม 2562

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก

29            1962 นางสาว พรพมิล  พมิลรตัน์
30            1244 นาง พรลภสั  พงษ์พานิช
31            1619 นางสาว พชัรนิทร ์ วริยิะสุขสวสัดิ ์
32            1548 นางสาว พไิลวรรณ   พู่พฒันศลิป์
33            2221 นางสาว เพชรณ ี ศรมีลู
34            1515 นาง ภทัรธ์นกลัย ์  เตีย่ไพบลูย์
35            2212 นางสาว ภารว ี ขจรไพบูลย์
36            1322 นางสาว ภาวดิา  รงัษี
37            1941 นางสาว มลัลกิา  จนิดาชงิห์
38            1321 นาย ยทุธนา  สว่างอารมย์
39            1429 นางสาว เยาวลกัษณ์  อภวิฒันเสวี
40            1657 นาย รงัสวิุฒ ิ สงิหค์ า
41            1247 นางสาว วชิชดุา  เอื้ออารี
42            0826 นาย วรีชยั  เพชรสุทธิ ์
43            0801 นางสาว วรีภรณ์ โตครีี
44            1594 นางสาว ศริมิาศ  เจีย้มกลิน่
45            2101 นางสาว ศุจนิธร รตันิพนธ์
46            1959 นางสาว ศุทธกิานต์  คงคลา้ย
47            2104 นาย สานิตย ์แป้นเหลอื
48            1638 นางสาว สายทอง  สุจรยิาพงศพ์ร
49            1614 นาย สุทธริกัษ์  ผลเจรญิ
50            0989 นาย สุวนิยั  เลาวลิาศ
51            1740 นาย อดศิกัดิ ์ หนูด า
52            1318 ว่าที ่ร.ต. อนิรุต  หนูปลอด
53            1063 นาย อ านาจ  รกัษาพล

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก

1 1960 นาย ฐติวิสัส ์ เดชเรอืง
2 2211 นางสาว สุวนนัท ์ สุวรรณเนาว์
3 1961 นาย อรรถพล  ปราบเสรจ็

 ลูกจำ้งชัว่ครำวแม่โจ ้-ชุมพร

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก

1              1377 นางสาว กฤตาณฐั  ศรปีระภา
2              1837 นางสาว กะรตั เทพศริิ
3              1449 นางสาว กญัญ์พสัว ี กล่อมธงเจรญิ
4              1642 นางสาว กาลญัญุตา  แกว้มาเมอืง
5              1983 นาย จกัรพงษ์  สุขพนัธ์
6              1351 นาง จริาพร  ชยัเขตร์
7              0735 นางสาว ชลลดา  ชะโลมกลาง
8              1613 นาย ชยัยศ  สมัฤทธิส์กุล
9              2023 นาย ณฐัดนยั  เขยีววาท

10            1457 นางสาว ดลยา   ไชยวงศ์
11            1065 นาง ดวงนภา  สุขะหุต
12            1510 นาย ทดัพงศ ์  อวโิรธนานนท์
13            1211 นางสาว ธดิารตัน์  ชลประเสรฐิสุข
14            2099 นาย นนท ์ ป่ินเงนิ
15            2020 นาง นพนิตย ์ วงศส์ุ
16            1026 นางสาว บุษบงค ์ ฝัน้แจง้
17            1332 นาย ปกรณ์  อุดมธนะสารสกุล
18            1987 นางสาว ประภาพร  กจิด ารงธรรม
19            1842 นาย ปรดีา  ศรนีฤวรรณ
20            1775 นาย ปัณณวฒัน์  วงัอนุสรณ์
21            2165 นางสาว พนมพร  เฉลมิวรรณ์
22            1175 นาง พชัรนิทร ์ สารมาท
23            2094 นาย พนัธ์ยศ  เดชศริิ
24            1703 นางสาว ภทัรกิา มณพีนัธ์
25            1704 นางสาว ภาวณิ ี แสงพงิค์
26            1052 นางสาว ภษูณศิา  เตชเถกงิ
27            1688 นาย มาณวนิ สงเคราะห์
28            1758 นาย วนิยั บงัคมเนตร
29            1434 นางสาว วยิะดา  ชยัเวช
30            2015 นาง วรีนนัท ์ ศรใีจภา
31            0684 นางสาว ศริกิุล  ตุลาสมบตัิ
32            1577 นางสาว สริกิร   บุญฟู

พนม.คณะบริหำรธรุกิจ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก

33            2161 นางสาว สุธรีา  ขยาย
34            1903 นางสาว สุธรีา  หมืน่แสน
35            1993 นาย อดศิร  สทิธเิวช
36            1766 นาย อนุชา กนัทรดุษฎี
37            1541 นาง อรทยั   ดุษฎดี าเกงิ
38            0736 นางสาว อชัญา  ไพค านาม
39            1406 นางสาว อมัรนิทร ์ ครีแีกว้
40            1204 นาย อายสุ  หยู่เยน็
41            0756 นาย อุกฤษณ์  มารงัค์

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1001 นาย วรชน  หน่อแกว้

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0220 นางสาว กชพร  ศริโิภคากจิ
2 0145 นาย จ าเนียร  บุญมาก
3 1285 นางสาว จริาย ุ หาญตระกลู
4 0323 นาง ปิยวรรณ  สริปิระเสรฐิศลิป์
5 2073 นางสาว สตัยา  ตนัจนัทรพ์งศ์
6 0365 นาย สุมติร  ชยัเขตร์
7 1166 นาย โสภณ  ฟองเพชร

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก
1 2157 นาย ฉตัรชยั  ก๋าเรว็
2 1473  นาย บุญด ี คงทรพัยส์นิสริ 
3 2156 ว่าที ่รตญ. ประภาศร ี ใจกนัทา
4 2228 นางสาว ศริขิวญั  สมศรี

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

พนักงำนรำชกำรคณะบริหำรธรุกิจ

คณะบริหำรธรุกิจ

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะบริหำรธรุกิจ 



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0991 นาย กฤษดา ผาภมูิ
2 1329 นาย กฤษตธ ี สุนนัตา
3 1861 นาย เกรยีงไกร เจรญิผล
4 1611 นาย จริะพงค ์ ไชยซาววงค์
5 1048 นาย เจตฑถ์ ดวงสงคถ์์
6 1521 นาย ธรรมพร   ตนัตรา
7 1334 นาย นนท ์น้าประทานสุข
8 1964 นางสาว นารวีรรณ  กลนิรตัน์
9 1943 นาง นิตยา  ไพยารมณ์

10 1324 นาย ปกรณ์  สมบรณ์ูชยั
11 2154 นาย พชิญ์  จติต์ภกัดี
12 1367 นาย ไพฑรูย ์ สุวรรณขจร
13 0875 นางสาว ภคัสุณยี ์ ดวงงา
14 1250 นาย ภทัร ชมภมูิง่
15 1485 นาย ภมิขุ   รอยไทย
16 1328 นาย มณเฑยีร  ค าใจ

17 2005 นาย วนิิจ  ผาเจรญิ
18 1693 นางสาว ศราภา ศุทรนิท์
19 1162 นางสาว ศริกิานดา ไขค่ า
20 2062 นาง ศริโิสภา  สนัตทิฤษฎกีร
21 1862 นาย สถาพร แสงสุโพธิ ์
22 1823 นางสาว สุชาดา สายทิ
23 1391 นาย สุดเขต  สกุลทอง
24 2217 นาย สุรยิจรสั  เตชะตนัมนีสกุล
25 1087 นาง อรทยั ใจป้อ
26 2068 นาย อคัราชยั  เสมมณี
27 1049 นางสาว อุบล เจรญินวกุล
28 2159 นาย เอกพชิญ์  ชนิะขา่ย

ช่ือ-สกลุ
พนม.วิทยำลยับริหำรศำสตร์



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0721 นางสาว  บงกชมาศ  เอกเอี่ยม
2 0142 นางสาว  ปรารถนา  ยศสุข

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1739 สบิตรี สมจติร ์ พรหมมา

ล ำดบั เลขท่ี ช่ือ-สกลุ
ท่ี สมำชิก
1 2203 นาย กติตวิฒัน์  คมเศวต
2 2142 นาง ชรตัน์ฎา  ทองบ่อ
3 2141 นาย เรอืงฤทธิ ์ ตนัสุวรรณ
4 2144 นาย สามารถ  ชุ่มใจ
5 2202 นางสาว สุไรรตัน์  มัน่คง

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ
วิทยำลยับริหำรศำสตร์

พนักงำนรำชกำร วิทยำลยับริหำรศำสตร์

 ลูกจำ้งชัว่ครำววิทยำลยับริหำรศำสตร์



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1114 นาง กลัยารตัน์  วงศแ์กว้
2              2071 นาย กานต์  ทพิยาไกรศรี
3              1160 นาย เกษม  สมบตัิ

4              0901 นาย ขจรเกยีรติ ์ ศรนีวลสม
5              0845 นาง จรรยา  ภคู าวงศ์
6              1088 นางสาว จอมสุดา  ดวงวงษา
7              1365 นางสาว จริาพร  มอญเลศิ
8              0689 นาย ชนกนัต์  จติมนสั
9              1600 นาง ณฎัฐกานต์  มกุดาจตุรพกัตร์

10            1602 นาง ดวงพร  อมรเลศิพศิาล
11            1736 นางสาว ดารชาต์ เทยีมเมอืง
12            1787 นาย เทพพทิกัษ์ บุญทา
13            1858 นางสาว น ้าเพชร ประกอบศลิป์
14            1734 นางสาว นิสรา กจิเจรญิ
15            1629 นาย ประเสรฐิ   ประสงคผ์ล
16            1095 นาง พไิลวรรณ  จนัต๊ะตา
17            0914 นาง ภสัสรพ์ณัณ์ ศรวีชิยั
18            2076 นางสาว วาธณิ ีอนิทรพงษ์นุวฒัน์
19            1283 นาย วรีะวฒัน์  ฟังเยน็
20            1921 นางสาว ศรินิยา  อน้แกว้
21            1266 นางสาว สุดาพร  ตงศริิ
22            1440 นางสาว อรพรรณ  พรหมใจ
23            1075 นาง อจัฉรา  เสาวฤทธิ ์
24            0739 นาย อานุภาพ  วรรณคนาพล
25            1386 นางสาว อุดมลกัษณ์ สมพงษ์

ช่ือ-สกลุ
พนม.คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรพัยำกรทำงน ้ำ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0744 นาย กระสนิธุ์  หงัสพฤกษ์
2              0271 นาง คุณญัญา  รุ่งรวนีนัทเณศ
3              0273 นาย จงกล  พรมยะ
4              0309 นางสาว จริาพร  โรจน์ทนิกร
5              2113 นาย ชาตร ี วริะสทิธิ ์
6              1599 นาง ทพิสุคนธ์  พมิพพ์มิล
7              0545 นาย เทพรตัน์  อึ้งเศรษฐพนัธ์
8              0442 นาย นิวุฒ ิ หวงัชยั
9              0537 นาย บญัชา  ทองมี

10            0265 นาย มานิตย ์ พรหมมา
11            0447 นาย วนิยั  การะเกตุ
12            0470 นาย สุฤทธิ ์ สมบูรณ์ชยั
13            0505 นาย อภนินัท ์ สุวรรณรกัษ์

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก
1 1753 นาย พงษ์ศกัดิ ์ กองค า
2 1754 นาย ประจนัทร ์ วงคแ์สง
3 2207 นาย เอกรนิทร ์ แสนแกว้

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

คณะเทคโนโลยีกำรประมงและทรพัยำกรทำงน ้ำ

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะเทคโนโลยีกำรประมงฯ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1781 นางสาว กมลลกัษณ์  มณเีกีย๋ง
2              1257 นาย กอบลาภ  อารศีรสีม
3              1648 นางสาว กงัสดาล  กนกหงษ์
4              1958 นาย กติตชิยั  เกตุจิว๋
5              1834 นาย เขต  ศรพีรรณ
6              1779 นางสาว เขมนิทรา  ติบ๊ปัญญา
7              1163 นาย จกัรพงษ์   ไชยวงศ์
8              1518 นาย จกัรพงษ์   สุภาวรรณ์
9              1118 นาย จกัรพงษ์  พวงงามชืน่

10            1506 นางสาว จรีะนนัท ์ ตาค า
11            0607 นางสาว จรีาภรณ์  อนิทสาร
12            0848 นางสาว จุฑามาศ  พลิาดี
13            1743 นางสาว จุฑามาศ อาจนาเสยีว

14            2139 นางสาว เจนจริา  หมอ่งอนั

15            1804 นางสาว ชรนิทรท์พิย ์  โกฎแิกว้

16            1560 นาย ชนิพนัธ์   ธนารุจ
17            1702 นาย ณฐัดนยั ลขิติตระการ
18            2024 นาย ทวปี  แสนค าวงศ์
19            1764 นาย เทดิศกัดิ ์โทณลกัษณ์
20            1036 นาง ธดิารตัน์ ศริบิูรณ์
21            0949 นางสาว นงลกัษ์  ชพูนัธ์
22            0844 นาง นงวยั  ภกัดิส์นัตพิงศ์
23            1060 นาย นพพร  บุญปลอด
24            2079 นางสาว นภารศัม ์ เวชสทิธิน์ิรภยั
25            1942 นาย นรนิทร ์ ทา้วแก่นจนัทร์
26            1171 นางสาว นวลทพิย ์ ชยัลิ้นฟ้า
27            1395 นางสาว นุจรยี ์ พรมโสภา
28            1761 นางสาว เนตรนภา อนิสลุด
29            1505 นาย บณัฑติ   ต๊ะเสาร์
30            0938 นาย บุญตนั  สุเทพ
31            0934 นางสาว เบญ็จา  บ ารุงเมอืง

ช่ือ-สกลุ
พนม.คณะผลิตกรรมกำรเกษตร



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

32            2055 ว่าที ่ร.ต. ปรมนิทร ์ นาระทะ
33            1999 นางสาว ประนอม  ยงัค ามัน่
34            0626 นาย ปรชีา  รตันงั
35            1575 นาย ปรดีา   นาเทเวศน์
36            2063 นาย ปิยะ  พละปัญญา
37            2011 นางสาว ผานิตย ์ นาขยนั
38            1129 นางสาว พชัรนิทร ์ อลปิรยิกุล
39            1913 นาย พุฒสิรรค ์ เครอืค า
40            2051 นางสาว เพญ็นภา  จกัรสมศกัดิ ์
41            2033 นาง ภรนาลนิท ์ สงิหบ ารุง

42            0920 นาง ภชัราภรณ์  จนัต๊ะ

43            1882 นาย รุ่งโรจน์  มณี

44            1364 นาง ลดัดาวลัย ์ ระดม
45            0903 นางสาว วราภรณ์  ภมูิพ์พิฒัน์
46            1393 นางสาว วชัราภรณ์  สุขขี

47            1755 นางสาว วาสนา วริุญรตัน์

48            1349 นางสาว วณีา  นิลวงศ์
49            1676 นางสาว ศมาพร  แสงยศ
50            1145 นางสาว ศรวีรรณ  ดอนวเิศษ
51            0960 นาง ศศธิร  ปัญญา
52            2002 นาย สมัพนัธ์  ตาตวิงค์
53            1199 นางสาว สายสกุล  ฟองมลู

54            1821 นางสาว สาวกิา กอนแสง

55            1248 นางสาว สุจริา  ทวิจริกุล
56            2048 นาย สุเทพ  วชัรเวชศฤงคาร
57            1932 นาย สุธรีะ  เหมิฮกึ
58            0915 นางสาว สุภาภรณ์  สริกิรม
59            0936 นาย สุรยินั  จนัต๊ะมงคล
60            1384 นางสาว สุลาวลัย ์ อาทติย์
61            0621 นาง แสงเดอืน  อนิชนบท
62            0951 นาย อดุลย ์ ดวงรตัน์
63            0956 นาง อภชินา  วงศว์ารเตชะ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

64            1333 นางสาว อภริยิา  นามวงศพ์รหม
65            1866 นางสาว อรชร ศรดีวงแกว้
66            0937 นาง อรทยั  จนัต๊ะมงคล

67            1705 นางสาว อรพณิธุ์ สฤษดิน์ า
68            1833 นางสาว อชัฌา เทพศริิ
69            0846 นาง อารยี ์ นามเมอืง
70            0930 นาง อารรีกัษ์  วชิยัศรี

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0942 นาง กชนก  ราชเมอืงมลู
2              1411 นาย เกยีรตยิศ  บุญเรอืง
3              1772 นาง ทบัทมิ  ใจมกุ
4              1631 นาย นรนิทร ์สุจรติ
5              1630 นาย บุญเลศิ  วชิยัศรี
6              1771 นาง ประกอบ  สุจรติ

7              1864 นาง เพลนิพศิ  พรหมจารยี์

8              1123 นาย สายชล  วมิานทอง

9              0950 นาย สุพจน์  ดวงรตัน์

10            1726 นาง อ าไพ ออนศรี

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก
1 1803 นางสาว กรวกิา  บุญมาวรรณ์
2 2029 นาง เกศรนิ  ขยนั
3 1399  นาย ดวงเพชร  สทิธ ิ
4 1756 นาย ธรีะชยั  ศรทีอง
5 2121 นางสาว ปาณศิา วงคใ์ส
6 1896 นางสาว พกิุล  โพธวิงค์
7 1917 นางสาว มนีา  ปรางคร์ตัน์
8 1994 นาย สานิตย ์ ค าตุย้
9 2129 นาย สุดใจ  วรรณวชิติ

พนักงำนข้ำรำชกำรคณะผลิตกรรมกำรเกษตร

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะผลิตกรรมกำรเกษตร 

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0071 นาง กนกพร  นนัทดี

2              1620 นาง ฉนัทนา  วชิรตัน์

3              1502 นาย ชชัวจิก ์  ถนอมถิน่

4              0472 นาย ชติ  อนิปรา

5              0811 นางสาว ณฏัฐพ์ชัร  เถยีรวรกานต์

6              0061 นาง ธารารตัน์  เชือ้วโิรจน์

7              0592 นาง ธรีนุช  เจรญิกจิ
8              0312 นาย นคเรศ  รงัควตั
9              0690 นาย นพดล  จรสัสมัฤทธิ ์

10            0425 นาย ปฏภิาณ  สุทธกิุลบุตร
11            0199 นาย ประมวล  ภเูขา
12            1720 นาย พหล ศกัดิค์ะทศัน์
13            0226 นาย พาวนิ  มะโนชยั
14            0219 นาง พกิุล  นิลวาส
15            0234 นาย รชัชานนท ์ สมบูรณ์ชยั
16            0639 นาง ลัน่ทม  ปะมาละ
17            0583 นาย วารนิ  สุทนต์
18            0635 นาย วชิชา  ชาลพีรหม
19            0490 นาย วนิยั  วริยิะอลงกรณ์
20            0530 นางสาว ศุภธดิา  อ ่าทอง
21            0474 นาย สนัต์ชยั  มกุดา
22            0303 นาย สุภกัตร ์ ปัญญา
23            0503 นาย สุรตัน์  เสารค์ า
24            0648 นาง หทยัรตัน์  ชววฑัรตัน์ชยั

ช่ือ-สกลุ
คณะผลิตกรรมกำรเกษตร



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1822 นาง กนิษฐา  รกัสกุลกานต์
2              1822 นาย กรีต ิตระการศริวิานิช
3              1378 นาย ชชั  พชรธรรมกุล
4              1161 นางสาว ณภาภชั  เลี้ยงประยรู
5              1070 นาง ดวงใจ  ไพพงค์
6              2088 นาง ทพิยว์ด ี โพธิส์ทิธพิรรณ
7              1464 นาง นวนจนัทร ์  ทองมา
8              1950 นาง ปิยะพร  แดงชาติ
9              1182 นาย พทิกัษ์แดน  แดงชาติ

10            1672 นางสาว มนสชิา  อนิทจกัร
11            1562 นางสาว วราภรณ์   ดวงแสง
12            1159 นาง วลยัลดา  ถาวรมงคลกจิ
13            1433 นางสาว วชัรวีรรณ  ศศผิลนิ
14            0876 นางสาว ศริพิร  ดวงดี
15            1071 นาย สมพงษ์  สมศรี
16            1595 นาง สวชิญา ศุภอุดมฤกษ์  ตรรีตัน์
17            1508 นาง อรจนา แสนไชย   จนัทรประยรู
18            1762 นาย อรุณโรจน์ พวงสุพรรณ
19            1353 นาง ออ้มใจ  สงจนัทร์
20            2074 นาย อคัรพงศ ์ อัน้ทอง

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0336 นาย พริุฬหพ์ฒัน์  ภู่น้อย

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 2198 นางสาว กรรณกิา หงษ์พงษ์

พนม.คณะพฒันำกำรท่องเท่ียว

คณะพฒันำกำรท่องเท่ียว

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะพฒันำกำรท่องเท่ียว

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1170 นางสาว กนกพรรณ  ศุขรกัษ์
2              1670 นางสาว กมลพร  ปานง่อม
3              1025 นางสาว กรรณกิาร ์ กาญจนัดา
4              1980 นางสาว กรรณกิาร ์ มอญแกว้
5              2178 นางสาว กฤดลิดา  ลว้นเมอืง
6              0614 นาย กฤษดา  พงษ์การณัยภาส
7              1747 นาย กษมา ถา้อา้ย
8              1010 นาง กาญจนา  โกะสงูเนิน
9              0634 นาง เกษราพร  ทริาวงศ์

10            0617 นางสาว ขนิษฐา  เกตุสุวรรณ์
11            1977 นางสาว ขวญัจรสั  เชงิปัญญา

12            1022 นาย คนิตนิ  สมานมติร
13            1241 นาย จตุพล  มลูเมอืง
14            0764 นาย จกัรกฤช  เตโช
15            1563 นาย จกัรพงศ ์  ผูว้จิารณ์
16            0753 นางสาว จนัทรจ์ริา  นนัตา
17            2213 นาย จริพงศ ์ ศรศกัดานุภาพ
18            0852 นางสาว ฉลวย  จนัศรี
19            1899 นางสาว ฉนัทนา  ซูแสวงทรพัย์
20            0911 นาง ชญานิศ  ปัญญา
21            1227 นางสาว ฑฆีา  โยธาภกัดี
22            0948 นาย ณฎัฐวุฒ ิ ทรวงแกว้
23            1185 นาย ณฐัพงศ ์ พยฆัคนิ
24            1015 นาย ณฐัพร  จนัทรฉ์าย
25            1023 นางสาว ดุจดาว  คนยงั
26            1233 นาย ต่อลาภ  ค าโย
27            0632 นาย ตะวนั  ฉตัรสงูเนิน
28            1892 นางสาว ถมรตัน์ ชชัวาล ย์
29            2210 นางสาว ทพิารตัน์  สถติสุข
30            2014 นาย ธนวฒัน์  ปินตา

พนม.วิทยำเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติ
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

31            0888 นางสาว ธนนัทฐ์ติา  สะปู

32            1576 นาง ธนนัธรณ์   วุฒญิาณ
33            1819 นาย ธนากร  แนวพชิติ
34            0783 นาย ธนากร  ลทัธิถ์รีะสุวรรณ
35            1522 นาย ธวชัชยั ชยัธวชัวถิี
36            2126 นางสาว ธญัญรตัน์  เชือ้สะอาด
37            1816 นางสาว นลนิี คงสุบรรณ์
38            1974 นาง นนัทนิตย ์ เขือ่นเชยีงสา
39            1500 นาง น ้าฝน   รกัประยรู
40            1487 นางสาว นิตกิาญจน์   นาคประสม
41            1069 นาย นิตริฐั  นาคประสม
42            1231 นาง บุษบง  เสนรงัษี
43            1908 นาย ปณธิ ี บุญสา
44            1016 นางสาว ปธสันนัท ์ แดงประทุม
45            1009 นาย ประกติต์  โกะสงูเนิน
46            0693 นาย ประเจต  อ านาจ
47            0754 นางสาว ประไพพรรณ  กิว้เกษม
48            1813 นาง ปรยิฉตัร บุนนาค
49            0780 นาย ปิยะบุตร  โพธคิามบ ารุง
50            2095 นางสาว ปิยะพศิ  ขอนแก่น
51            1973 นาย เปรมชยั สุทธคุณ
52            0619 นางสาว พชัรณฐั  ดาวดงึษ์
53            1238 นางสาว พตัรเพญ็  เพญ็จ ารสั
54            1488 นาย พชิติร ์  วรรณค า
55            2224 นางสาว พริานนัท ์ จนัทาพนู
56            1234 ว่าที ่ร.ต. พรีะสนัต์  กระต่ายทอง
57            1981 นางสาว ภทัราพร  ผกูคลา้ย
58            1465 นาย ภาคภมู ิ  บุญมาภิ
59            1006 นาย ภาสกร  อมัพรสวสัดิ ์
60            1978 นาย มณฑล  นอแสงศรี

61            0600 นางสาว มชัฌมิา  ศุภวมิลพนัธ์
62            2216 นางสาว รรนิธร  ธรรมกุลกระจ่าง

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

63            1020 นางสาว รชันีวรรณ  ค าตนั

64            1181 นาย รฐัพงศ ์ ปกแกว้
65            1019 นางสาว รตันา  ปัญญาเครอื
66            1424 นางสาว ละออทพิย ์ ไมตรี
67            1486 นาง ลกัขณา   พนัธุ์แสนศรี
68            0612 นาง วรรณอุบล  สงิหอ์ยู่เจรญิ
69            1149 นางสาว วรรณา  มงักติะ
70            1024 นาย วรวุฒ ิ งามพบิูลเวท
71            0608 นาย วรศลิป์  มาลยัทอง
72            1344 นาย วรากร   พลเสน
73            0892 นาย วฒันา  วณชิชานนท์
74            1253 นาง วนัทนีย ์ แพงศรี
75            2093 นางสาว วนัวสา  วโิรจนารมย์
76            1976 นางสาว วาศณิ ี  ปานจนัทร์
77            1685 นาง วาสนา  วรรณค า
78            1466 นางสาว วกิานดา   ใหมเ่ฟย
79            1237 นาง วจิติรา  กระต่ายทอง
80            1240 นางสาว วลิาสนิี  บุญธรรม
81            1924 นางสาว วรีนนัท ์ ไชยมณี

82            1477 นางสาว แวววรรณ  ละอองศรี
83            0615 นาย ศตพล  กลัยา
84            1655 นาย ศรายทุธ  ตรรีตัน์
85            1544 นางสาว ศรสีุดา  ทาหาร
86            0788 นางสาว ศศกิานต์  คู่วฒันา
87            2013 นางสาว ศศมินิตรา  บุญรกัษา

88            0613 นาย ศกัดา  ปินตาวงค์
89            1453 นาง ศริภสัสร   กนัถาด
90            0943 นางสาว ศริพิร  พนัธุลี
91            1666 นาง ศริโิสภา  อนิขะ วรรณวงศ์
92            1080 นาย ศุกร ีอยู่สุข
93            1879 นาย สมบตั ิ กนับุตร

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

94            1490 นาย สมศกัดิ ์  กนัถาด
95            1578 นาง สรลัชนา  มะโนเนือง
96            1730 นาง สรยีา ทรพัยศ์ริ ิ
97            1626 นาย สทิธเิดศ  ศรน้ีอย
98            0616 นาย สทิไิวกลู  ทริาวงศ์
99            1975 นางสาว สนิีนาฎ  สองศรี

100           1675 นาง สริยิพุา  เลศิกาญจนาพร
101           1168 นาย สุทนิ  สามาทอง
102           0805 นาง สุธดิา  นะภใิจ
103           1179 นาง สุพรรษา  กาศสกุล
104           0854 นาง สุภารตัน์  อ านาจ
105           1341 นาย สุรพงษ์  ทองเรอืง
106           1785 ว่าที ่ร.ต. สุรศกัดิ ์ ชยัวเิศษ
107           1018 นาย แหลมไทย  อาษานอก
108           0835 นาย อดสิรณ์  สมบตัโิต
109           0864 นาย อนุกลู  จนัทรแ์กว้
110           1357 นาย อนุวฒัน์  จรสัรตันไพบูลย์
111           1952 นาย อภพิงศ ์ ปิงยศ
112           1748 นาย อภสิทิธิ ์รตันปภานนัท์
113           2130 นางสาว อลษิา  อนิจนัทร์
114           0959 นาง อญัชล ี รตันธรรม
115           0643 นางสาว อ านวยพร  ใหญ่ยิง่
116           0929 นางสาว อศิรา  วฒันนภาเกษม
117           0987 นาย อุเทน นะภใิจ
118           0749 นาง อุบลวรรณ  สุภาแสน

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1491 นาย จ าเรญิ  วงศโ์พธิ ์
2              1017 นาย ถวลิ  ยานะวนิ
3              1235 นาย มาโนชญ์  มาหน้อย
4              1540 นาย วราวุธ  อฐัวงศ์
5              1909 นาย เอกลกัษณ์  เสาทิ

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0519 นางสาว จุฬาลกัษณ์  เครือ่งดี
2              0516 นาย นฤพนธ์  เลศิกาญจนาพร
3              1137 นาย ประดุง  สวนพุฒ
4              0218 นาย  ประเทอืง  โชคประเสรฐิ
5              0597 นาง ปวณีา  ฉตัรสงูเนิน
6              0508 นาง ปาณสิรา  มคีุณ  ทุนเหลอื
7              2069 นาย วรญัญ ู รรีมย์
8              0733 นางสาว สรญัญา  โชตริตัน์

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก
1 2032 นางสาว กรองทอง  สธิเิกตุ
2 2222 นาย กติพิงษ์  วุฒญิาณ

3 2128 นาย วลัลภ  อฐัวงศ์
4 1814 นาย สมเชดิ  กัน๋ไก้

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

 ลูกจำ้งชัว่ครำวแม่โจ ้-แพร่
ช่ือ-สกลุ

พนักงำนรำชกำรวิทยำเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติ

ข้ำรำชกำรวิทยำเขตแพร่เฉลิมพระเกียรติ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1992 นางสาว จนัทรเ์พญ็  สะระ
2              1066 นาง จรินนัท ์ เสนานาญ
3              0909 นางสาว ชณนัภสัร ์ กรีตอิ านวยศรี
4              1982 นาง ณฤทยั  จนิวงค์
5              1930 นาย ณฐัวุฒ ิ เครอืฟู
6              1524 นาง ทฆิมัพร ศรรีนิทร์
7              1276 นาย นิคม  สุทธา
8              1263 นางสาว พรสวรรค ์ ดวงจนัทร์
9              1041 นาย ไพศาล  โพธนิาม

10            1525 นาย ภาณุลกัษณ์   ศรรีนิทร์
11            0781 นาง วนิดา  เมอืงมลู
12            2125 นางสาว วชัรนิทร ์ จนัทวรรณ
13            1190 นางสาว วนัเพญ็  ดวงมาราช
14            1582 นาง วไิล เจรญิอรุณวฒันา
15            1413 นางสาว สนธยา  ธงงาม
16            0817 นาย สมบูรณ์  ระดม
17            0709 นาย สมยศ  มสีุข
18            1641 นางสาว สุนทร ี ทบัทมิทอง
19            1042 นาง สุรยีพ์ร  กติตพิทิยาพงศ์

ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก

1 2035 นาง วลัลภา  บุญก า้

พนม.ส ำนักวิจยัและส่งเสริมวิชำกำรเกษตร

 ลูกจำ้งชัว่ครำวส ำนักวิจยัและส่งเสริมวิชำกำรกำรเกษตร 

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
1 0078 นาง กรรณกิาร ์ มนีิสยั
2 0139 นาย เกษตร  แสนวาสน์
3 0473 นาง จารุภา  อนิทะนดั
4 0465 นาง ทพิยส์ุดา  ปุกมณี

5 0565 นาย ธนวฒัน์ รอดขาว
6 0485 นาย นิคม  วงศน์นัตา
7 1946 นาย นิตย ์ มงคลสวสัดิ ์
8 0443 นาง ประไพศร ี ทองแจง้
9 0208 นาย ยทุธนา  ช านาญ

10 0464 นางสาว รงัสมิา  อมัพวนั
11 0638 นาย สวาท  ใจสกัเสรญิ
12 0261 นาย สุกจิ  ตดิชยั
13 0563 นาย อุ่นเรอืน   ขยนั

ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
1 1795 นาย ไกรธ ี มณฝัีน้
2 1694 นาง เดอืนสว่าง  ดวงบาล
3 1274 นาย บุญรตัน์  ยิง่โยชน์
4 1262 นาย ประสทิธิ ์ ใจค า
5 1695 นาง พนิธรา  ส าราญสกุล
6 1479 นางสาว พมิลสริ ิ  แสงสุวรรณ
7 1907 นาง รตันา  ศรวีชิยั
8 1725 นาง วณชิยา เต๋จ๊ะ
9 1310 นาง วไิลวรรณ  สถาพรศรสีวสัดิ ์

10 1696 นาง สายบวั  เต๋จ๊ะ

ช่ือ-สกลุ

ส ำนักวิจยัและส่งเสริมวิชำกำรเกษตร

พนักงำนรำชกำรส ำนักวิจยัและส่งเสริมวิชำกำรเกษตร

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1400 นาย กมลเทพ  มคี า
2              0714 นาย กฤษณะ  ลาน ้าเทีย่ง
3              0896 นางสาว ก่องกาญจน์  ดุลยไชย
4              1484 นางสาว กลัยธ์ริา   ชมชืน่
5              2091 นาง กาญจนา จุ่มแกว้
6              2167 นาย กติศิกัดิ ์ โอสถานนัต์กุล
7              1656 นาง กรีตญิา  จนัทรผ์ง 
8              1920 นาย เกรยีงไกร  ราชกจิ
9              1849 นางสาว จริชัยา สมบูรณ์ชยั

10            1636 นางสาว จริาภรณ์  กติกิุล
11            1995 นางสาว จรีวรรณ  แซ่เลา้
12            0855 นางสาว จุฑามาศ  มณวีงศ์
13            2153 นางสาว เจนจริา  ทพิยช์ะ
14            0857 นาง ชนิกานต์  เอมหฤทยั
15            0598 นาง ชมยัพร  นิธกิาจน์พานิช
16            0992 นางสาว ชอ่ทพิย ์ สทิธิ
17            2034 นาย โชคชยั  ยาทองไชย
18            1954 นาย ณฐัพล  เลาหร์อดพนัธ์
19            1556 นางสาว ณชิมน  ธรรมรกัษ์
20            1722 นาย ทวศีกัด ์จนัทรง์าม
21            1427 นาย ธวชัชยั  เพชรธาราทพิย์
22            1545 นาย ธวฒัน์   สรอ้ยทอง
23            1186 นาย ธานินทร ์ แตงกวารมัย์
24            1945 นาย ธรีพล  ธุระกจิเสรี
25            1401 นางสาว นงคราญ  พงศต์ระกลู
26            1483 นางสาว นภสัถ์  จนัทรม์ี
27            1596 นางสาว นิตยา  ใจทนง
28            2218 นางสาว เนตราพร  ดว้งสง
29            1919 นางสาว บุณฑรกิา  ทพิยส์อน
30            2082 นาย บุรสักร  นนัทดลิก
31            1801 นาง เบญญาภา หลวงจนิา
32            1568 นาย ประดษิฐ ์  มาลาศรี

พนม.คณะวิทยำศำสตร์
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

33            1156 นาย ประดษิฐ ์ เวยีงค า
34            0866 นาง ปราณ ี กนัธมิา
35            2072 นางสาว ปรยีานุช  หน่อทา้ว
36            2208 นาง ปานวาด  ศลิปวฒันา
37            2097 นางสาว ปิยธดิา  กล ่าภู่
38            0988 นาย พงศกร  ศริิ
39            2004 นางสาว พชัร ี อนิธนู
40            1056 นาง พกิุล  ศรดีารตัน์
41            1671 นางสาว พชิชยานิดา  ค าวชิยั
42            0931 นางสาว พชิณชิา  นิปุณะ
43            2196 นางสาว พชิามญชุ ์ลิม่เจรญิชาติ
44            0758 นางสาว เพชรลดา  กนัทาดี
45            1308 นาย ไพโรจน์  วงศพ์ุทธสินิ
46            1765  นาย ภควตัร ค าสุข
47            1902 นาย ภรต  รตันปิณฑะ
48            1579 นาย ภานุวฒัน์   เมฆะ
49            1777 นางสาว ภาวณิ ี ชยัวุฒิ
50            0702 นาย ภสูติ  ปุกมณี
51            1503 นางสาว มธุรส   ชยัหาญ
52            0813 นางสาว มลัลกิา  แซ่ลิ้ม
53            1422 นาง มลัลกิา  ราชกจิ
54            0932 ว่าทีร่อ้ยตรี มาโนชญ์  ตนสงิห์
55            1598 นาย มาโนชน์  ถนอมวฒัน์
56            0871 นาย มาลยั  เบญจวรรณ์
57            1948 นางสาว ยพุเยาว ์ คบพมิาย
58            2028 นาง เยาวลกัษณ์  ภดูทีพิย์
59            0602 นางสาว รชัดาภรณ์  ปันทะรส
60            1135 นางสาว รชันีวรรณ  วงศพ์ระจนัทร์
61            1443 นาย รฐัพร  จนัทรเ์ดช
62            1157 นางสาว รุ่งทพิย ์ กาวารี
63            1281 นาย วศนิ  เจรญิตณัธนกุล
64            1840 นาย วชัรนิทร ์สาระไชย

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

65            2040 นาย วนัจกัร  สาทสนิท
66            2009 นางสาว วรินัธชา  เครอืฟู
67            1953 นางสาว วรีนิทรด์า  ทะปะละ
68            1366 นางสาว แววตา  ติบ๊มา
69            2107 นางสาว ศรญิณา มาปลูก
70            2010 นาย ศกัดนินัท ์ นนัตงั
71            1133 นาย ศริศกัดิ ์ ศศวิรรณพงศ์
72            2057 นาง ศริาภรณ์  ชืน่บาล
73            2109 ว่าทีร่ต.ญ ศรินิภา  อา้ยเสาร์
74            2194 นาง ศริพิร สมทุรวชริวงษ์
75            1665 นางสาว ศุภรตัน์  นาคสทิธพินัธุ์
76            1931 นาง สมใจ  ประทุมเทพ
77            1700 นางสาว สายรุง้ เมอืงพลิ
78            0775 นาย สายณัห ์ อุ่นนนักาศ
79            1134 นางสาว สติา  ชากฤษณ์
80            1232 นางสาว สุพตัรา  วงศแ์สนใหม่
81            0878 นาย สุรพล  จโิน
82            1637 นาย สุรศกัดิ ์ กุยมาลี
83            1002 นาง สุรางค ์ ปัญญาดี
84            0887 นาง สุวมิล  ศริผิล
85            2131 นาย อนุกุล  บุญเลศิ
86            2110 นางสาว อนุชดิา  วงศช์ืน่
87            0865 นาย อนุวฒัน์  ค าเมอืงลอื
88            0853 นางสาว อรญัญาภรณ์ ไชยสทิธิ ์
89            1269 นางสาว องัคณา   สุขแสวง
90            1674 นาง อุทุมพร  กนัแกว้

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1947 นาย ก าธร  มาโน
2 1297 นาย  ถวลิ  อนิทนนท์

พนักงำนข้ำรำชกำรคณะวิทยำศำสตร์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
1 0404 นาง สาว กญัญา  บุตราช
2 1504 นาง จนิตนา   จมูวงษ์
3 0352 นาง ฉตัรลดา  วงคส์ถาน
4 0680 นาง สาว ชอ่ทพิา  สกลูสงิหาโรจน์
5 0296 นางสาว ชตุมิา  คงจรญู
6 0646 นาย ฐปน  ชืน่บาล
7 0386 นาง ทุเรยีน  ทาเจรญิ
8 1971 นาย นรศิ  เจรญิ
9 0566 นางสาว นลนิ  วงศข์ตัตยิะ

10 0154 นาง บุษบา  กาหล
11 0510 นาย ประทปี  สุขสมยั
12 1647 นาย ประพนัธ์  ปันพนัธุ์
13 0568 นาง ปวณีา  ภมูสิุทธาผล
14 1472 นาง ปิยะนุช   เนียมทรพัย์
15 1955 นาย พรชยั  ใจมกุ
16 0711 นาง สาว พชัร ี ยางยนื
17 0705 นาง พมิพร  มนเทยีรอาสน์
18 0493 นาง พมิพร  มะโนชยั
19 0532 นางสาว พลิาศลกัษณ์  ศรแกว้
20 0517 นาง ภานรนิทร ์ ปรชีาวฒันากร
21 0423 นาย มงคล  ถริบุญยานนท์
22 0456 นางสาว มยรุา ศรกีลัยานุกลู
23 0770 นาง สาว ยวุล ี อนัพาพรม
24 0500 นาง รุ่งกานต์  ใจวงคย์ะ
25 0452 นาง สาว วราภรณ์  แสงทอง

26 1915 นาย วาท ี คงบรรทดั

27 0533 นางสาว ศรกีาญจนา  คลา้ยเรอืง
28 0637 นาย ศกัดิช์ยั  เสถยีรพรีะกุล
29 0398 นาง ศริริตัน์ ไพศาลสุทธชิล
30 0480 นาย สกล  บุญธรรม
31 0209 นาย สนิท  สทิธิ

คณะวิทยำศำสตร์

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
32 0366 นาง สาว สมคดิ  ดจีรงิ
33 1759 นาย สมนึก   สนิธุปวน
34 0290 นาง สาวทพิยส์ุดา  ตัง้ตระกลู
35 0550 นางสาว สุภาพร  แกว้ถาวร
36 0548 นางสาว สุภาพร  แสงศรจีนัทร์
37 0450 นาง สาว แสงทอง พงษ์เจรญิกติ
38 1806 นาง หนึ่งหทยั  ชยัอาภร
39 1481 นาย อดศิกัดิ ์  จมูวงษ์
40 0492 นาง อรุณ ี คงด ี อลัเดรด
41 0527 นาย อลงกต  กองมณี
42 0321 นางสาว อาษริญา  อนิทนนท์

ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
1 1939 นาง กนัยา  พรหมมา
2 2026 นาย เกรยีงศกัดิ ์ ภดูทีพิย์
3 2058 นาย ณฐัพล  อาจนิ
4 2148 นาย ดเิรก  ค าเกลี้ยง
5 2151 นาย ธนกฤต  ค าวงคปิ์น
6 2174 นางสาว ปรางทพิย ์ อนิทนนท์
7 1937 นางสาว รุ่งเรอืง  โพธิส์งิหท์อง
8 2173 นางสาว ลภาวรรณ  วรพนัธุ์
9 2190 นางสาว ศรินิภา พานทอง
10 2150 นาย สพัพะโชติ ์  ใจบาน

11 1938 นางสาว สาวติร ี ทพินี

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะวิทยำศำสตร ์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
1 1768 นางสาว กนกวรรณ ตาลดี
2 2164 นาย กลัย ์ กลัยาณมติร
3 1799 นาง กาญจนา นาคประสม
4 1279 นาง จนัทรจ์ริา  วนัชนะ
5 2200 นางสาว จติราพร  งามพรีะพงศ์
6 1798 นางสาว จรีาพร ทพิยเ์นตร
7 0647 นาย ชนวฒัน์  นิทศัน์วจิติร
8 1935 นาง ฐตินินัท ์ รตันพรหม
9 0859 นางสาว ดวงดาว  อุตรสกั

10 1040 นาย ทองลา  ภคู าวงศ์
11 1824 นางสาว ทพิาพร ค าแดง
12 0821 นาย ธนศษิฎ์  วงศศ์ริอิ านวย
13 2120 นาย ธรีะพล  เสนพนัธุ์
14 1536 นางสาว นภสร   บุญเรอืง
15 1652 นางสาว นนัทน์ภสั  ระหงษ์
16 2204 นาย น าพร  ปัญโญใหญ่
17 1645 นางสาว เบญจมาศ  ปานดี
18 1865 นางสาว ปวรศิา  ศรสีง่า
19 1729 นาง ผุสด ีวงศม์าศ
20 2053 นาย พงศน์รนิทร ์ จอมใจป้อ
21 1697 นาง พไิลวรรณ   พรประสทิธ์
22 1551 นาย พนูพฒัน์   พนูน้อย
23 2078 นาง มกุรนิ  หนูคง
24 1347 นางสาว ยรุวีรรณ  นนทวาสี
25 1512 นางสาว วรวรรณ   เพชรอุไร
26 1122 นาง วไิล  กานิล
27 1121 นาง สนิีลกัษณ์  เครอืปัญญา
28 0641 นาย สุมติร  เชือ่มชยัตระกลู
29 2029 นาย สุรเชษฐ  เขือ่นควบ
30 1462 นาย แสนวสนัต์  ยอดค า
31 1800 นางสาว หยาดฝน ทนงการกจิ

พนม.คณะวิศวกรรมและอตุสหกรรมเกษตร

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
32 0858 นาย อดุลย ์ โพธิ
33 1498 นางสาว อธษิฐาน มแีสงแกว้
34 0964 นางสาว อรุณศร ี เอี่ยมรมัย์

ล ำดบั เลขท่ี

ท่ี สมำชิก
1 2179 นาย อนุพงษ์  อนิทจกัร์

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 2152 นางสาว เยาวลกัษณ์  โหลามนต์
2 2158 นางสาว รตริตัน์  ค าเฉย

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ
 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะวิศวกรรมฯ

พนร.คณะวิศวกรรมและอตุสหกรรมเกษตร



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 2108 นาย จตุรภทัร  วาฤทธิ ์
2 1155 นาง ฉววีรรณ  พนัธ์ไชยศรี
3 0455 นาง ชลุพีนัธ์  วงศค์ าตนั
4 0605 นาย ญาณากร  สุทสันมาลี

5 0117 นาง ธญัพร  เดชะวงั

6 1926 นาย บณัฑติ  หริญัสถติยพ์ร
7 0245 นาย ประถม  พชิยั
8 0495 นาย ประพนัธ์  จโิน
9 0292 นาย ยงยทุธ  ขา้มสี่

10 0640 นางสาว รชันี  ทศัเกตุ
11 0586 นางสาว วลัยา  โมราสุข
12 2220 นาง วจิติรา  แดงปรก
13 0501 นาง วภิาวรรณ  ผาภมูิ
14 0409 นาย ววิฒัน์  หวงัเจรญิ
15 0526 นาย สมโภชน์  โกมลมณี
16 0311 นาง สุนทร ี หาญพรหม
17 1077 นาง สุเนตร  สบืคา้
18 0585 นาย เสมอขวญั  ตนัตกิุล

ช่ือ-สกลุ
คณะวิศวกรรมและอตุสำหกรรมเกษตร



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              2127 นาย กฤษฎิ ์สุรนคัครนิทร์
2              1991 นาย กญัจน์  จนัทรศ์รสีุคต
3              2042 นาย กติวิฒัน์  ตจินิดา

4              1460 นางสาว กุลยา   ป้องพาล
5              2018 นางสาว จนัทรจ์ริา  เหลาราช

6              1727 นางสาว จติตรตัน์ ตนัเสนีย์
7              1153 นางสาว จติราภรณ์  ปาวนิ

8              2019 นาย จริวฒัน์  รกัชาติ

9              1968 นาย จริาดร  ถิน่อ่วน
10            2182 นางสาว จริาภรณ์ ศรนีาค

11            1689 นางสาว ชนิตสริ ีศุภพมิล
12            1609 นาย ชยตุภฎั  ค ามลู
13            2183 นางสาว ญาณศิา  ไชยศรหีา
14            2044 นาย ฐาปกรณ์  เครอืระยะ
15            2098 นาย ณฐัดนยั  ยงไสว
16            1854 นางสาว ดวงหทยั ลอืดงั
17            2146 นาง ดาราณ ี ชมุทอง
18            1635 นาย นิคม  มลูเมอืง
19            2219 นางสาว นิลุบล  จติต์ม ัน่
20            1067 นาย ประสทิธิ ์ ปิวศลิป์ศกัดิ ์
21            2197 นางสาว ปวนัรตัน์  บวัเจรญิ
22            2215 นางสาว ปารดา  เดชะประทุมวนั
23            2214 นางสาว ปิยาพทัธ์  อารญีาติ
24            1039 นางสาว พนิดา  พละปัญญา

25            1008 นาง พรทพิย ์ พมิาสน
26            2181 นางสาว พรรณดิา ขนัธพทัธ์
27            1723 นางสาว พรอนงค ์พุกกะพนัธุ์
28            2045 นางสาว พณินภา  หมวกยอด
29            2193 นางสาว แพรวา รตันทยา
30            1663 นางสาว มนฤทยั  ไชยวเิศษ
31            1905 นาย เมธ ี เมธาสทิธ ิ สุขส าเรจ็

ช่ือ-สกลุ
พนม.คณะศิลปศำสตร์



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

32            1880 นาย เมธ ี วงคว์รีะพนัธุ์
33            1774 นางสาว ลกัขณา  ชาปู่
34            2187 นางสาว วาสดิา สาวงศท์ะ
35            1535 นาง วภิารตัน์   สุวรรณสงิห์
36            2081 นางสาว เวลกิา  มามลู
37            2046 นางสาว ศนิ  ไทรหอมหวล
38            1662 นาย ศรณัย ์  จนัทรท์ะเล
39            1360 นางสาว ศุภลกัษณ์  ดน้ีอย
40            1724 นางสาว สนิีนาฎ เชยชม
41            1618 นาย สุนทร  ค ายอด
42            1963 นางสาว เสาวรยี ์ ชยัวรรณ
43            1868 นางสาว อนงคก์ร  เทรล
44            2188 นางสาว อญัชนา พรรณรงัษี
45            2155 นางสาว อาภาลยั  สุขส าราญ

46            1889 นาย อทิธพิงษ์ ทองศรเีกตุ

47            1150 นาย อุดมวทิย ์ นกัดนตรี

48            2027 นางสาว อุษณยี ์ อนิทะวงค์

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0767 นางสาว จารุลกัษณ์ งามลกัษณ์
2 1305 นางสาว ดาว  แสงบุญ
3 0370 นาย  ธาตร ี รอดช านาญ
4 0759 นาย พงษ์ศกัดิ ์ รวมทรพัย์
5 0734 นางสาว พสุนิต  สารมาศ
6 0628 นาง พรีดา  ประจงการ

7 1586 นาย ภาคศริ ิ ทองเสน
8 1492 นางสาว มธุรส  สว่างบ ารุง
9 0291 นางสาว ยภุา  วเิศษศร

10 0462 นาง ลลดิา ภู่ทอง
11 0407 นางสาว ลดัดา  จติตคุตตานนท์
12 0584 นางสาว วาสนา ศรรีกัษ์

13 1397 นางสาว วไิลวรรณ  รตันพนัธ์
14 1925 นาง ศริกิาญจน์  จนัทรเ์รอืง
15 1790 นาง ศริพิร  มณชีเูกตุ
16 0406 นาง สุวรรณ  เลยีงหริญัถาวร
17 1300 นางสาว เสาวลกัษณ์  ชายทวปี

18 1519 นาง โสพนิ   โตธริกุล
19 0765 นางสาว หทยา  อนนัต์สุชาตกิุล

20 0132 นาย อภชิาต ิ ไตรแสง

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 2201 นางสาว กนกลกัษณ์  วริยิา

2 2056 นาย เบญจศลี  นุตตะละ
3 1996 นางสาว พรทพิย ์ จนัแดง

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

คณะศิลปศำสตร์

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะศิลปศำสตร ์



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0636 นางสาว ขนิษฐา  เสถยีรพรีะกุล
2 1169 นาย ธนรกัษ์  เมฆขยาย

3 2006 นาง นนัทพรรดิ ์ นิตยพงศช์ยั

4 0049 นางสาว น ้าเพช็ร  วนิิจฉยักลู
5 0115 นาย ประเสรฐิ  จรรยาสุภาพ
6 0499 นาย พรศกัดิ ์ โพธอุิโมงค์
7 1807 นาย อารยี ์ เชือ้เมอืงพาน
8 1371 นางสาว อ าภา  วริตัน์พฤกษ์
9 0358 นาย เอนก  รกัษาสกุล

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก
1 2132 นาง จรีาพชัร  พฒันาสนุศรณ์

คณะเศรษฐศำสตร์

 ลูกจำ้งชัว่ครำวคณะเศรษฐศำสตร ์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1965 นาย กฤตวทิย ์ อจัฉรยิะพานิชกุล
2              0885 นางสาว กาญจนา  เขือ่นแกว้
3              1338 นางสาว กาญจนา  ชดิทอง
4              1817 นาย เก นนัทะเสน
5              1856 นางสาว เกศสุดา สทิธสินัตกิุล
6              1554 นาย จรีะศกัดิ ์  วงษาปัน
7              1539 นางสาว เดอืนแรม  บ่อเงนิ
8              1555 นางสาว ทวพีร   อดเหนียว
9              1337 นางสาว นฤมล  แกว้ป้อม

10            1894 นาย นฐัพล ค าซอน
11            1342 ว่าที ่ร.ต. นิโรจน์  สนิณรงค์
12            1104 นางสาว นิศาชล  ลรีตันากร
13            1786 นางสาว เบญจวรรณ  จนัทรแ์กว้
14            1553 นาง ปรยีา   พระก ่า
15            2087 นาง พชัรนิทร ์ สุภาพนัธ์
16            1746 นางสาว พมิพช์นก  สงัขแ์กว้
17            1174 นาย มนตร ี สงิหะวาระ
18            1275 นางสาว มทุติา  ซงิห์
19            1885 นาย รนกร สุภจนิต์
20            1537 นางสาว รภสัสรณ์  คงธนจารุอนนัต์
21            1855 นางสาว วรรณวไิล  จุลพนัธ์
22            1608 นาย วรวทิย ์ อนิตา
23            1612 นาง วราภรณ์  นนัทะเสน
24            1119 นางสาว วาสนา  สุขกุล
25            1633 นาย วรี ์ พวงเพกิศกึ
26            1744 นางสาว ศวิรตัน์ กุศล
27            1445 นางสาว สุภาภรณ์  ใจเฉียง
28            1423 ว่าที ่ร.ต. สุรชยั  กงัวล

พนม.คณะเศรษฐศำสตร์
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 2065 นาย กติตพิงศ ์ รืน่วงศ์
2 2138 นาย ณฐัภทัร  ดาวสุข
3 2022 นาย ดศิสกุล  อึ้งตระกลู
4 1860 นาย ตุลชยั บ่อทรพัย์
5 1571 นางสาว ทรรศชล  ปัญญาทรง
6 1659 นาย แทนวุธธา  ไทยสนัทดั
7 1572 นางสาว ธดิารกัษ์   รตันมณี
8 2223 นาย ธรีภทัร  จโิน
9 2106 นาย นิกร มหาวนั

10 1331 นางสาว นิลนี  พรมปิงเครอื
11 1495 นาย ปรญิญา   ปฏพินัธกานต์
12 1587 นางสาว ผ่องนภา  จงึธนะธาดากุล
13 2105 นางสาว พรทพิย ์จนัทรร์าช
14 1846 นาย พนัธ์ศกัดิ ์ภกัดี
15 1881 นาย พทิกัษ์พงศ ์แบ่งทศิ
16 1809 นาย ภวูเดช วงศโ์สม
17 1543 นาย ยทุธภมู ิ เผ่าจนิดา
18 1117 นางสาว รุง้ทอง  เขือ่นขนั
19 1767 นาย วรเชษฐ ์กาญจนวศิาล
20 1212 นาย วทิยา  ดวงธมิา
21 1851 นาย ศุภณฐั กาญจนวงศ์
22 1668 นางสาว สาลนิี  วงศแ์ปง

23 1857 นางสาว สุปิยา ปัญญาทอง

24 1073 นาง สุภาพรรณ  ทาเบีย้ว
25 1035 นาย สุรพล  บุญยนื
26 1494 นาย อ านาจ  ชดิทอง

พนม.คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบฯ
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี ช่ือ-สกลุ
ท่ี สมำชิก

1              1136 นาย ดวงค า  จนัทรเ์พญ็
2              1456 นาย วสิตูร   แดงบุตร

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0378 นาย เกรยีงศกัดิ ์ ศรเีงนิยวง
2              0604 นาย ธวชัชยั  มานิตย์
3              0460 ว่าที ่ร.ต.ญ นยันา โปธาวงค์

4              0150 นาย บรรจง  สมบูรณ์ชยั
5              0504 นาง เยาวนิตย ์ ธาราฉาย
6              1811 นางสาว รมยช์ลรีดา  ด่านวนัดี
7              0491 นาย สุระพงษ์  เตชะ
8              1113 นาง อรทยั  มิง่ธพิล
9              0066 นาง อจัฉร ี เหมสนัต์

พนักงำนรำชกำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบฯ

คณะสถำปัตยกรรมศำสตรแ์ละกำรออกแบบฯ
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1677 นางสาว กฤดา  ชเูกยีรตศิริ ิ
2              0766 นาย กติตพิงษ์  ทพิยะ
3              0980 นาย ครรชติ  ชมภพูนัธ์
4              1796 นาง จริาพรรณ  เคหา
5              1818 นาย จุฬากร ปานะถกึ
6              1125 นาง ดารนิ   ชมภพูนัธ์
7              0913 นาย ธนกร  เคหา
8              1288 นางสาว ธนนนัท ์ ศุภกจิจานนท์
9              2189 นาง พชรพร  ตาดี

10            2170 นางสาว พชัรกติ  วชัรปรชีา
11            1877 นาย ภาคภมู ิ เสาวภาคย์
12            1646 นาย ภานุวตั  ศริิ
13            1323 นาย โยธนิ  นนัตา
14            0974 นาง รจนา  อุดมรกัษ์
15            2049 นางสาว วนัทมาส  จนัทะสนิธุ์
16            1124 นางสาว ศริภิรณ์  ดอุีโมงค์
17            2086 นางสาว ศวิรนิ จกัรอศิราพงศ์
18            1167 นาง สมคดิ  ไครแ้สง
19            1850 นาย สุบรรณ ฝอยกลาง
20            1936 นางสาว สุรรีตัน์  ถอืแกว้
21            1306 นาย อภชิาต ิ หมัน่วชิา
22            1797 นางสาว อรทยั ปรชีา
23            1151 นาง อมัพร  ค าฟองเครอื
24            2066 นาย อานนท ์ ปะเสระกงั

พนม.คณะสตัวศำสตรฯ์
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0547 นาย จรญั  ภริกัษ์
2              1127 นาย ญาณนิ  โอภาสพฒันกจิ
3              0327 นาย ทรบ  ถวาย
4              0590 นางสาว ทองเลยีน  บวัจมู
5              0434 นาย ทองสุก  เตจ๊ะ
6              0475 นางสาว บวัเรยีม  มณวีรรณ์
7              0316 นาย ประภากร  ธาราฉาย
8              0223 นาย ไพโรจน์  ศลิมัน่
9              0373 นาง แสงจนัทร ์ ศรวีงัพล

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1588 นาย ดวงจนัทร ์ จอมจนัทร์

2              1770 นาย ประถมั  ไวรกัษ์
3              1910 นาย สุพรรณ  ดวงรตัน์

ช่ือ-สกลุ

คณะสตัวศำสตรฯ์

พนักงำนรำชกำร คณะสตัวศำสตรฯ์

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              2070 นาง กริง่กาญจน์  เจรญิกุล

2              1108 นางสาว ณภทัร  เรอืงนภากุล

3              1362 นางสาว ณฎัทญา  ภริอด
4              1416 นาย ทศพร  ทองบ่อ
5              1501 นาย นพพร  สุนะ
6              2001 นางสาว นภาวรรณ  อาชาเพช็ร
7              1221 นางสาว เปรมจติร  เทพานนท์
8              1793 นางสาว พชัรยีา  ขา่ยสุวรรณ
9              1550 นาย พรีาวชิญ์   ภาคนนทก์ุล

10            1792 นางสาว เพยีรสว่าง  บูชา
11            1808 นาย ภควชิญ์ ด ารงเกยีรตศิกัดิ ์
12            2166 นาง มณัฑนา  ภาคสุวรรณ
13            1379 นาย วฒันาพงษ์  ใหมเ่ฟย

14            1101 นาย สมพร  เกตุตะคุ

15            1330 นาง สุจติรา แกว้สนีวล 

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0538 นาง ยคุนธร  ช านาญ
2 0453 นาง ศริพิรรณ  ขยนั
3 1531 น.ต.หญงิ อุดมลกัขณ์ ธรรมปัญญา

พนม.คณะสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

คณะสำรสนเทศและกำรส่ือสำร

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1252 นางสาว กชสร  จนิดารตัน์
2              2096 นาง กนกวรรณ  เครอืมณี
3              1090 นางสาว กนกวรรณ  แซ่หล่อ
4              1843 นาย กมล กล่อมมติร
5              1408 นางสาว กรกช  เจรญิทรพัย์
6              1683 นางสาว กรรณกิาร ์ เลศิพฤกษ์พนา
7              0867 นาย กฤษฎา  ยศเดช
8              0797 นาง กณัณกิา  ขา้มสี่
9              1177 นาง กลัยา  ธนนัชยั

10            1064 นาง กาญจนา  ถาแกว้
11            1355 นางสาว กิง่กาญจน์  มะโนชยั
12            1115 ว่าที ่ร.ต. กติต ิ ชยัเทพ
13            1986 นาย กติชิยั  มหาวรรณ์
14            1883 นางสาว กริยิา ทพิยโ์อสถ
15            1922 นาย เกรยีงศกัดิ ์ วนักลู
16            1218 นาย โกสนิทร ์ หลวงละ
17            1523 นาย คธาวุฒ ิทพิจร
18            2003 นาย คมสนั  จกัรค า
19            1869 นาย คล๊อก ประถมทรพัย์
20            2119 นางสาว คทัลยีา  ใจศรธีิ
21            1749 นาง แคทลยีา ประลาสนธิ ์
22            1607 นาย จกัรพนัธ์ อารศีรสีม
23            0978 นาง จนัทนา  สุวรรณดุก
24            0794 นางสาว จารุณ ี  ไชยประดษิฐ์
25            2021 นาย จริะเดช  ดวงศลีธรรม
26            1054 นาง จริาพร  สุนนัทานนท์
27            1783 นางสาว จรีพรรณ  มัง่มี
28            1878 นาง จุดารตัน์ ชดิทอง
29            0791 นาย เฉลมิศกัดิ ์  ใจสุดา
30            1425 นาย ชยักฤต  วชัรธนโภคนิ
31            1421 นาย ชยัยทุธ   บุญมี

พนม.ส ำนักงำนอธิกำรบดี
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

32            0957 นาย ชยัรตัน์  จรีวฒันสกุล
33            1074 นาย ชาญวทิยายทุธ์  อนิทรแ์กว้
34            1686 นาย ชติพงษ์  วงคม์าศ
35            1372 นาย เชดิพงศ ์ รอบเมอืง
36            1005 นาย ฐติกิร  บุญราศรี
37            1178 นาย ฑรรณเกยีรต ิ ธนนัชยั
38            1430 นาย ณภทัร  แก่นสาร์
39            0971 นาย ณรงค ์ ค าภา
40            1867 นางสาว ณชัวรพกัตร ์ฐติาธานินทร์
41            1229 นางสาว ณฐักฤตา  โกมลนาค
42            2083 นางสาว ณฐันนัท ์จริาศรทีวสีนิ
43            0869 นางสาว ณชินนัทน์  ดวงค า
44            1255 นาง ดวงดาว  ศรวีรรณบุตร
45            1741 นาง ตรรีตัน์  มารค์ว๊ารค์เสน
46            0829 นาย ทวพีงษ์  พลูหริญั
47            1827 นาย ทศพล  อุปินโน
48            1585 นาย ทองค า  ธุงศรี
49            0872 นาง ทพิยส์ุดา  ศาลริศั
50            1863 นาย ธนพงษ์ นิยมพงษ์
51            0927 นาย ธนภทัร  ปัญญาวงค์
52            0953 นางสาว ธนชัพร  เปรมเกษม
53            0946 นาง ธนาภา  โพธิ
54            1197 นางสาว ธญัชนก  สหีาพล

55            1312 นาง ธญัทวิา  เผ่าต๊ะใจ
56            1140 นาง ธญัลกัษณ์  อารยพทิยา

57            0917 นางสาว ธฒัฌา  ธนญัชยั

58            1468 นางสาว ธนัยรศัมิ ์  วงศเ์กษม
59            1871 นางสาว ธารนิี ปันต๊ะ
60            1517 นาง นงลกัษณ์   จนัทรเ์ทีย่ง
61            0982 นาง นงลกัษณ์   วงษ์น้อย
62            1707 นาย นพกจิ แผ่พร
63            1286 นาง นพมาศ  รยิะนา

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

64            1209 นาย นเรศ  บุญเพิม่พนู
65            1210 นางสาว นิตยา  ใจกนัทา

66            1327 นาง นิธวิด ี จรรยาสุภาพ
67            1007 นาย นิพนธ์  พมิาสน
68            1076 นาย นิรุต  ทองสุก
69            2075 นาง นุชนาท  ยะอนิต๊ะ
70            1900 นาง เนตรนภา  ธะนนัต์
71            1107 นาย บรรพต  โตสติารตัน์
72            1592 นางสาว บายศร ี สุขจติต์
73            1499 นางสาว เบญจพร   ปานดี
74            0967 นางสาว ประภาพรรณ  เทยีมถวลิ
75            1447 นาย ปรญิญา  ธะนนัต์
76            1293 นางสาว ปรศินา  เก่งกาจ
77            1103 นาง ปวรศิา  ฉตัรพชัรภญิโญ
78            1282 นาย ปัญญวจัน์  ชลวชิติ
79            1138 นาย ปานศกัดิ ์ ชยัภกัดี
80            1469 นางสาว ปุณณภา   แมน้พยคัฆ์
81            0968 นาย พงนเรศ  สุขเพราะนา
82            0798 นาย พงษ์พพิฒัน์ ราชจนัทร์
83            1526 นางสาว พจมาน  สุวรรณโกสุม
84            1470 นางสาว พนิตนนัท ์  อนิทราวุธ
85            0623 นางสาว พรรณราย  ขนัค าหมดุ

86            1037 นางสาว พรรนุท  พลูสวสัดิ ์

87            1966 นาย พฤธา  ประดษิฐทอง
88            1690 นางสาว พวงพยอม เสนาวารี
89            2177 นางสาว พชัรนิทร ์จนัต๊ะเจรญิ
90            0330 นาง พชัร ี ค ารนิทร์
91            2059 นาย พนัธมติร  ใจรนิทร์
92            0793 นาย พจิกัษณ์  อนุสรณ์รชัดา
93            0908 นาง พชิญา  พศิชวนชม

94            1389 นาย พชิติพงษ์  ไชยโยชน์

95            2192 นาย พพิฒั อสิระไพจติร์

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

96            0902 นาย ไพศาล  สงวน
97            0738 นางสาว ภคัจริา  วจิติร
98            1669 นางสาว ภคัรศั  ยทุธวราชยั
99            1738 ว่าที ่ร.ต. ภาวติ แกว้มา

100           0898 นาง ภษูติา  ญาตมิติรหนุน
101           1291 นาย มนตร ี อนนัต์
102           1497 นางสาว มนสชิา มแีสงแกว้
103           0899 นาง มยรุา  ชทูอง
104           0812 นางสาว มยรุ ี แกว้ประภา
105           0746 นางสาว มนีา  ทาหอม
106           1458 นางสาว รลสิฐติา   ถมทอง
107           0986 นาย รฐัพล   ญาตมิติรหนุน
108           1448 นาย รตัตกิาล  ณ วชิยั
109           0969 นางสาว รศัม ี อภริมย์
110           1206 นางสาว ละออศริ ิ พรหมศร
111           1776 นาง ลกัษม ี  ตนัธนสนิ
112           0944 นาง ลดัดาวรรณ  บ ารุงกาญจน์
113           1370 นาง วรกานต์  เขยีวละมา้ย
114           1887 นาย วรภาส  ปรูะณะพงษ์
115           0961 นางสาว วรรณภา  กลดักลบี
116           1532 นางสาว วรทัยา  ศุขแกว้
117           1296 นาย วรุณสริ ิ สุจนิดา

118           1444 นาย วสุ   ไชยศรหีา

119           1584 นางสาว วชัราภรณ์ พลิา
120           1376 นาย วนัเฉลมิ  ปัญญาดี
121           1728 นาย วนันิวฒัน์ เรอืงพรวสิุทธิ ์
122           1219 นาย วารนิทร ์ ขนิแกว้
123           0806 นาย วทิชยั  สุขเพราะนา
124           1839 นาย วทิยา ถาแกว้
125           1876 นาง วยิะดา  ตาตวิงค์
126           0979 นางสาว วไิลพร   สมณะศกัดิ ์
127           1176 นาง วไิลพร  นามวงค์

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

128           0928 นางสาว วไิลวรรณ  ธงงาม
129           1203 นาย วุฒภิทัร เกตุพฒันพล
130           0994 นางสาว ศกุนตลา  จนิดา
131           1187 นางสาว ศรวีรรณ  บุญเรอืง
132           1220 นางสาว ศรินิภา  เทยีบแกว้
133           1373 นาย ศุภชยั  ชยัอุดมวถิี
134           1139 นางสาว ศุภวรรณ  สจัจากุล
135           0850 นาง สกุณา  เชาวพอ้ง
136           1193 นาย สมศกัดิ ์ แกว้อาทติย์
137           0823 นาย สมาน  บุญทาค า
138           1969 นางสาว สวติตา  สงิหค์ า
139           0945 นาง สาวติร ี ใครม้า
140           0849 นาง สริพินู  มณี
141           1990 นาง สุจติรา  ราชจนัทร์
142           0790 นาย สุชาต ิ จนัทรแ์กว้
143           0966 นาย สุนทร  อธิรรมมะ
144           0785 นางสาว สุนดัดา  สตัตวตัรกุล
145           1985 นาง สุพรรณ์  ดวงบาล

146           0830 นางสาว สุพรรณกิาร ์ สทิธสิงัข์

147           1984 นาง สุพรรษา  ยอดค า
148           1191 นางสาว สุพตัรา  ตนเลก็

149           1111 นางสาว สุมาล ี สุพรรรนอก
150           1410 นาย สุรเดช  คดิการงาน
151           0916 นาย สุรเดช  ไชยมงคล
152           1287 นาย สุระพล  รยิะนา
153           0965 นาย สุระศกัดิ ์ อาษา

154           0993 นาย สุรยินั  โยธาราษฎร์

155           0972 นาย เสกสรรค ์ ขวญัศรวีงค์

156           1047 นาย เสรมิศกัดิ ์ ไชยทา

157           0962 นาง โสภา  สุทธยิทุธ์
158           1482 นางสาว หยาดพริุณ ทองงาม
159           1788 นาย อดศิร สุวรรณ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

160           1617 นางสาว อทติยา  ค าภริะ
161           0868 นางสาว อนงค ์  ไชยแกว้
162           1000 นาย อนุสรณ์  วจิารณ์ปรชีา
163           1110 นาง อภญิญา  โตสติารตัน์
164           1109 นาง อรทยั  เป็งนวล
165           1092 นางสาว อรอนงค ์ ค ายอง
166           1303 นางสาว อจัฉราพร  ศวิลิยั
167           1573 นางสาว อมัพวรรณ  กนัทะ
168           1270 นาย อศัมนต์  สมศรี
169           2124 นาย อศัวเทพ  คนัชงิ
170           1258 นาย อาจนัทร ์ อยู่นาน
171           1701 นาย อาทติย ์แกว้ถาวร
172           0694 นางสาว อาภาพร  ขนุคง
173           0795 นางสาว อารทัรา  พเิชษฐพนัธ์
174           1567 นาง อุไรภสัร ์ ชยัเรอืงวุฒิ
175           1604 นางสาว แอนนา  สุปินะ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี ช่ือ-สกลุ
ท่ี สมำชิก

1              0367 นางสาว จงรกัษ์  บวัลอย

2              0939 นาง เจรญิศร ี เอี้ยงกุญชร
3              0083 นาง ธณัฐภรณ์  เมธวีรศิวงศ์
4              0231 นางสาว นวลนิตย ์ สกุลทอง

5              0448 นางสาว นีร  เรยีนกุนา
6              0076 นาย บญุศลิป์  จิตตะประพนัธ์

7              0274 นาย ประคอง  ยอดหอม
8              0963 นาย ประวทิย ์ วมิานทอง
9              0716 นาย ประศาสน์  กอ้งสมทุร

10            0172 นาง พรสวรรค ์สุวรรณชยัโชค
11            0494 นาง รตันา  กนัตโีรจน์
12            0384 นาง รุ่งทวิา  เจรญิทรพัย์
13            0477 นาง รุ่งนภา  รนิค า
14            0461 นาง วราภรณ์ ฟูกุล
15            0318 นาย วุฒพิล  คลา้ยทพิย์
16            0417 นาง ศรนิรา  ภรีะค า
17            1432 นาง ศรกีุล  นนัทะชมภู
18            0215 นาง ศริกิาญจน์   ตนัมาละ
19            0315 นาย สมชาย  อารยพทิยา
20            0075 นาง สมพร  แรกช านาญ
21            2184 นาย สมวงค ์ทพิยป์ระจกัษ์
22            0468 นาง สริลิกัษณ์ ศรสีวสัดิ ์
23            0241 นาย สุวรรณ  เอี่ยมอุไร
24            0427 นางสาว อรชร  วงษ์ศริิ
25            0478 นาง อรณุตรา  จ่ากุญชร
26            0021 นาง อมัพกิา  กนัชะนะ
27            0272 นาง อ าพร  เวยีตตนั
28            0525 นาง อุทยัวรรณ  ศรวีชิยั

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี



ล ำดบั เลขท่ี ช่ือ-สกลุ
ท่ี สมำชิก

1 0006 นาย สมมติร  ทองยู
2 0019 นาย พรอ้มพงษ์ จติตวิงค์
3 0198 นาย สมเพชร  ปาวนิ
4 0239 นางสาว รุ่งทวิา  เลขะวฒันะ
5 0289 นาย ประสงค ์ ค าตนั
6 0305 นาย สมศกัดิ ์ ดวงบาล
7 0787 นาย สมใจ  ปงหาญ
8 1698 นาย ธงเทพ  แร่เพชร
9 1967 นาย ปรดีา  รณิพฒัน์

ลูกจำ้งประจ ำส ำนักงำนอธิกำรบดี



ล ำดบั เลขท่ี ช่ือ-สกลุ
ท่ี สมำชิก
1 2000 นาย เกษม  ดวงบาล

2 1714 นาง จนัทรเ์พญ็  สะถา
3 1841 นาง จรินนัท ์ วรรณวชิติ
4 2168 นางสาว จริาภรณ์  ทรายค า
5 1914 นาง จุรรีตัน์  สุยะเขต
6 2080 นาง จุฬาลกัษณ์  มณวีรรณ
7 2111 ว่าที ่ร.ต. เจตน์คนอง  ทองยู
8 2012 นาย เจษฎา  ทรายกนัค า
9 2140 นาย เจษฎาพงษ์  ชยัเรอืงวุฒิ
10 2205 นางสาว ชนิดา  ทาแกว้
11 2186 นางสาว ชลลดา  ปัญญา
12 1928 นาง ฐติริตัน์  มนตรี
13 2206 นาย ณภทัร  ธกิาร
14 2191 นาย ณฐัพงษ์  ตุย้เตม็วงค์
15 2133 นาย ธรีวฒัน์  สุนทรศีลิปกรณ์
16 2077 นาย นพดล  พมิาสน
17 1904 นาง นารรีตัน์  ดอีนิทร์
18 2137 นางสาว นิตยา  ดวงบาล
19 1718 นาย นิตกิรณ์  อนุวฒันวงศ์
20 2134 นาย ปณติ  ดมีานพ
21 2160 นาย ปรชีา  มะโนแสน
22 2209 นาย พงษ์ศกัดิ ์ ชยับุญเรอืง
23 2226 นางสาว พรกมล  เลก็สมพงษ์
24 2225 นางสาว พรทวิา  ชยัค าเพช็ร
25 2145 นาย ยทุธภมู ิ จนัทรแ์กว้
26 1710 นางสาว เยาวมาลย ์ จนัทรข์อดแกว้
27 2037 นาย ราเชนทร ์ สุขทัว่ญาติ
28 2114 นาย วสนัต์  ปาวนิ
29 1784 นาย วชัรชยั  ภมูโิคกรกัษ์
30 1719 นาย วชัระ  จนัทรเ์รอืง
31 2185 นางสาว วนีาภทัร ์ พงษ์ภา
32 2171 นางสาว ศศธิร  ใจมกุ

 ลูกจำ้งชัว่ครำวส ำนักงำนอธิกำรบดี 



ล ำดบั เลขท่ี ช่ือ-สกลุ
ท่ี สมำชิก

33 2084 นาย ศกัดิช์ยั  แกว้อาทติย์
34 1520  นางสาว ศริขิวญั  อนิจนิดา 
35 2227 นางสาว สาวติร ี ตัง้ใจ
36 2112 ว่าที ่รต.ญ สุธรีภ์ทัร  รุณผาบ
37 1711 นางสาว สุพตัรา  งามตา
38 1616 นาย เสกสรรค ์ สอนยศ
39 1733 นาง อาจารยีา  ปิยะจนัทร์
40 2163 นางสาว อ าไพ  บวัลอย



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1989 นาย จตุรงค ์ ศรชียั
2              1830 นาย เชาวรตัน์  แสงค า
3              1829 นาย ไชยวฒัน์  ดว้งสงูเนิน
4              1589 นาย ณพพล  วเิชยีร
5              1773 นาย ดวงจนัทร ์ ดว้งไม้
6              1267 นาย ดวงเนตร  กุศล
7              1836 นาง นนัทา สเีผอืก
8              1222 นาง บวัตอง  ตฆีา
9              1549 นาย ปภงักร  เทพศริิ

10            1805 นาย ประจกัษ์  เทพานนท์
11            1404 นาย พงษ์สนัต์  สมบตัิ
12            1339 นาง พชิญาภคั ค าสบื
13            1260 นาง มกุดา  ค าลาพศิ
14            1106 นางสาว รฎาพร  ละออง
15            1450 นาย รฐัศาสตร ์ กองค า
16            1264 นาย รุ่งฤทธิ ์ เสาค า
17            1802 นาง เลก็  ยงัศกัดิ ์
18            1394 นาย วนิยั  อุปนนัท์
19            1381 นาย วรีะชยั  สุทธานี
20            1927 นาย ศกัดิช์ยั  ศรรีนิทร์
21            1407 นาย สมชาย  วงศศ์ริ ิ
22            1826 นาง สุมาล ี ปานสสีด
23            1271 นาย สุรนิทร ์ นนัทะชมภู
24            1259 นางสาว อนงค ์ สมบูรณ์ชยั
25            1706 นาง อมัพร ปาวนิ
26            1546 นาย อุดม   สุภาศรี
27            2017 นาย อุทศิ  มหาวนั
28            1451 นาย เอกพงษ์  มณเทยีน

พนักงำนรำชกำร
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 216 นาง กมลวรรณ เปรมเกษม

2 97 นาย กฤษดา ภกัดี
3 390 นาย กติตพิงษ์ โตธรีกุล
4 436 นาย กติตพิงษ์ วุฒจิ านงค์
5 55 นาย เกรยีงศกัดิ ์ เมง่อ าพนั
6 387 นาย เกษม ใครม้า
7 294 นาย ขยนั สุวรรณ
8 399 นางสาว เขมกิา  วริยิา
9 1144 นาง จงกลณ ี เกดิพบิูลย์
10 151 นาง จนัทรท์พิย ์ชมดอก
11 41 นาย จ านง ยาวชิยั
12 119 นาย จ านงค ์ ถาแปง
13 1105 นาง จนิดา  จนัที
14 94 นาง จนิต์จุฑา  เกตุวราภรณ์
15 535 นาย จรีสทิธิ ์สงคป์ระเสรฐิ
16 89 นางสาว จุฑารตัน์  ทศัเกตุ
17 1810 นางสาว ชลลดา   บนัสทิธิ ์
18 0008 นาย ชยัยทุธ  อนิทชยั

19 529 นาย ชชูพี ชพีอุดม
20 134 นาย ชศูกัดิ ์จนัทนพศริิ
21 2135 นาง ดลกร  ขวญัค า
22 304 นาย แดง อุ่นจาย
23 839 นาย ถวลิ  โกแสน
24 582 นาย ทรงวุฒ ิ เพช็รประดบั
25 1436 นาย ทว ี โปธาวงค์
26 229 นาย ทว ี วงศส์ ถาน
27 93 นาย เทดิศกัดิ ์ ลกัษณ์แสงวไิล
28 113 นาง ธญัรศัมิ ์ ธวชัมงคลศกัดิ ์
29 570 นาย ธรีะพงษ์  สว่างปัญญางกรู
30 77 นาง นงนุช พลูสวสัดิ ์

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

31 376 นาง นงลกัษณ์  ปรูะณะพงษ์
32 2041 นางสาว นภาพร  เมฆขยาย
33 772 นาง นรมน  โลไทยสงค์
34 232 นาง นนัทน์พนิ อรณัยกานนนท์
35 152 นางสาว นิตย ์ศกุนรกัษ์
36 143 นางสาว นิตยา ชุ่มบวัทอง
37 416 นาย บรรพต  ตนัตเิสรี
38 466 นาง บงัอร เมฆะ
39 17 นาย บุญธรรม แกว้ประภา
40 300 นาย บุญลอื สมบูรณ์วงศ์
41 1509 นาง บุษบา  ยศราช
42 580 นาง เบญจวรรณ สมบูรณ์
43 135 นาย ประดษิฐ  ดวงดี
44 258 นาย ประพนัธ์ โอสถาพนัธุ์
45 1782 นาย ประวติร พุทธานนท์
46 243 นาย ประสงค ์ ทองยู
47 528 นาย ประสงค ์พเิชษฐพนัธ์
48 428 นาย ประสาร วงคม์ณรีุ่ง
49 410 นาย ประสทิธิ ์โนรี
50 1345 นาย ประเสรฐิ  ใจเมคา
51 418 นาย ประเสรฐิ  แสงเพชร
52 935 นาง ปราณ ี วราสวสัดิ ์
53 1100 นาง ปรานอม   ตนัสุขานนัท์
54 1208 นาย ปราโมทย ์ ขลบิเงนิ
55 254 หมอ่มหลวง ปรชีา  ปรชีาเกษมสนัต์
56 385 นาย เผ่าพงษ์  ปรูะณะพงษ์
57 45 นาง พวงเพญ็  ถีถ่ว้น
58 224 นาย พชิยั สมบูรณ์วงศ์
59 106 นาย พสิุทธิ ์เนียมทรพัย์
60 120 นาง พึง่พร  เนียมทรพัย์
61 133 นาง เพญ็รตัน์  หงษ์วทิยากร

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

62 42 นาง ไพรรนิทร ์ กองจนัทร์
63 683 นาย ภยพั  ปามา
64 99 นาย ยรรยง สทิธชิยั
65 103 นาง ยพุา  อ าภา
66 62 นาย รชฎ  เชือ้วโิรจน์
67 268 นาย รงัสรรค ์จนัต๊ะ
68 1051 นาง รชันี  ตระกลูวจิติร
69 354 นางสาว รชันี จาตุรพงศ์
70 337 นาย รฐัพล ศรบีวัเผือ่น
71 498 นางสาว รตันา  โพธสิุวรรณ
72 359 นางสาว ราตฟิา ฮเูซน็
73 457 นาง เรณู สุวรรณพรสกุล
74 170 นาย เรอืงชยั  จวูฒันส าราญ
75 96 นาง วรรณวสิา พเิชฐพนัธ์
76 458 นาง วรวรรณ ชาลพีรหม
77 513 น.ส. วราพร  รตักนัท์
78 40 นาง วลัภา ลิม่สกุล
79 156 นางสาว วาร ี ระหงษ์
80 2122 นาง วาสนา  ป้องพาล
81 48 นาย วชิยั ตนัวฒันากลู
82 118 นาย วเิชยีร  ค ารนิทร์
83 297 นาย วทิยา เจรญิอรุณวฒันา
84 355 นาย วนิยั  โยธนิศริกิุล
85 383 นางสาว วพิรทพิย ์ค าดี
86 381 นาง วภิาพร  บุญเรอืง
87 380 นาง วสิุทธิ ์มงคลวจัน์
88 371 นาย วรีศกัดิ ์ปรกติ
89 335 นางสาว ศรพีรรณ  พรหมมา
90 347 นาง ศรอีนงค ์ ใครม้า
91 708 น.ส. ศณัสนี  ชมุนุมมณี
92 421 นาย ศริชิยั หงษ์วทิยากร

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

93 454 นาง ศรินิทรญ์า ภกัดี
94 47 นาง ศริริตัน์ พุกกะพนัธุ์
95 1870 นาง ศุภางค ์ ทพิยพ์ทิกัษ์
96 1780 นาย เศรษฐา  ศริพินิทุ์
97 159 นาย สกล ไขค่ า
98 391 นาย สมคดิ  แกว้ทพิย์
99 70 นาย สมชาย องคป์ระเสรฐิ
100 111 นาง สมปอง สรวมศริิ
101 534 นาย สมพร มแีสงแกว้
102 250 นาย สมาน กตญัญู
103 726 นาง สนิธนา  ลนีานุรกัษ์
104 591 นางสาว สริวธี์  อนิจนิดา
105 68 นาย สุกจิ ขนัธปราบ
106 276 นาย สุทศัน์ ศริิ
107 1737 นาย สุนทร  จนัทรประทนิ
108 212 นาย สุนนัท ์เต๋จ๊ะ
109 174 นาย สุพจน์ เอี้ยงกุญชร
110 400 นาง สุพตัรา  ทองไทย
111 1852 นาง สุพตัรา  เพยีแสน
112 507 นาย สุภร เกตุวราภรณ์
113 369 นาย สุรชยั สมัภวมาน
114 444 นาง สุรยีพ์ร  เจรยีงประเสรฐิ
115 217 นาย โสภณ มงคลวจัน์
116 515 นาย อดศิร  คนัธรส
117 479 นางสาว อนงค ์รตันมงคล
118 426 นาย อนนัต์ ปัญญาวรี์
119 725 นาย อนุชา ศริิ
120 476 นาง อนุพร  ศรพีรภาคย์
121 253 นาย อภชิยั เมฆบงัวนั
122 2136 นาง อรณา  พทิยากรศลิป์
123 307 นางสาว ออ้มทพิย ์เมฆรกัษาวนิช

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

124 165 นาง องักาบ สว่างปัญญางกรู
125 451 นาง อญัชญั  ปรชีา
126 841 นาง อมัพร  มาลา
127 22 นาง อมัพร วงศจ์กัร
128 603 นาง อมัภาพร บุญธรรม
129 497 นาง อาบทพิย ์ กาญจนวงศ์
130 1438 นาย อิน่ค า  หนวดค า
131 260 นาย อุทยั รุ่งเรอืงศรี
132 645 นาง อุทยัวรรณ  จวิะธานนท์
133 1200 นาง อุมาพร  อุประ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0176 นาย กมล  ธงงาม
2 1112 นางสาว ขวญัฤทยั ชยัอาภร
3 1003 นาย โครงศลิป์  สงิตะนะ
4 1405 นาย จรรยวรรธน์  วุฒจิ านงค์
5 1346 นาย จรญู  กนัทะวงศ์
6 1053 นาง จ าลอง  ใจป้อ
7 1242 นาย จ าลอง  วงศโ์พธิ ์
8 0809 นางสาว ชลติดา  มธัยมบุรุษ
9 1043 นางสาว ชญัญา  หลา้แหล่ง

10 1581 นาย ชยัวชัน์  หน่อรตัน์
11 0627 นาย ไชยา ชวชาติ
12 0486 นาย ดุสติ  จโิน
13 1194 นาง ธนัยภรณ์  เหลอืงเพช็รงาม
14 1530 นาง นงนุช  กุศล
15 1354 นางสาว นนัท ี สุวรรณกษษิฐ์
16 1439 นาง นิตย ์ นามวงค์
17 0364 นาง นุชนารถ  วดศีริศิกัดิ ์
18 1164 นาง บงัอร  ศริลิญัลกัษณ์
19 0842 นาย บุญธรรม  ปงหาญ
20 1446 นาง บุษบา  โกมลมณี
21 1634 นาย ประพนัธ์  ขยนั
22 0203 นาย ประสทิธิ ์ ประดษิฐวนิช
23 0413 นาย ประเสรฐิ  สงวน
24 1390 นาย ประเสรฐิ  อนิตุ่น
25 0631 นาง ปรยิาณ ี หอมสุวรรณ
26 0353 นาย พนัธ์  สมรนิทร์
27 0900 นาง แพรวพรรณ  กลดักลบี
28 0789 นาย ไพศาล  กาญจนวงศ์
29 1029 นางสาว ภทัรธนิษฐ ์ ศรจีอมทอง
30 1454 นาย ภาณุพงศ ์ มหาพรหม
31 1789 นาย ภวูนาท  ฟักเกตุ

ลูกจำ้งประจ ำเกษียนอำยุรำชกำร
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

32 1654 นาย รชัชพุงษ์  ถมวฒันศลิป์
33 1972 นาย วโรดม  สกัลอ
34 1268 นางสาว วชัราภรณ์  กนัทวงศ์
35 1916 นาย วนัชาต ิ นภาศรี
36 1055 นางสาว ศริริตัน์  ธะนนัต์
37 0396 นาย สมศกัดิ ์ ใครม้า
38 0255 นาย สมาน  ใจมกุ
39 1385 นาย สญัฌา  พนัธ์แพง
40 1280 นาง สายนัต์  ส าราญ
41 1538 นาง สุธยา  พมิพพ์ไิล
42 1848 นางสาว สุธรีา  สทิธกิุล
43 1198 นาย สุนทร  ยะแกว้
44 1699 นาง สุพรรณ ี สถา
45 1898 นางสาว สุภทัรา โยธนิศริกิุล
46 0181 นาย อนนัต์  ไชยอนิทร์
47 0587 นาย อนุพงศ ์ แกว้อาทติย์
48 1225 นาง อมรรตัน์  อาษากจิ
49 1120 นาย อ าพรรณ์  สมใจ

ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1742 นาย ธงชยั มณชีเูกตุ
2              0298 นาย ณฐัวุฒ ิ ดุษฎี

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1651 นางสาว กมลดารา  เหรยีญสุวรรณ
2              1934 นาย กติตกิร  สาสุจติต์
3              1650 นาง จริาพร  ดุษฎี
4              2147 นางสาว จุฑาภรณ์  ชนะภาวร
5              1874 นาย ชวโรจน์  ใจสนิ
6              1957 นางสาว ณฐัต์ณชิา  สุขเกษม
7              1988 นาย ธเนศ  ไชยชนะ
8              1147 นาย นกัรบ  กลดักลบี
9              1933 นาย นิกราน  หอมดวง

10            1949 นาย ปรญิ  คงกะพนัธ์
11            1831 นาย ยิง่รกัษ์  อรรถเวชกุล
12            1340 นาง รจพรรณ นิรญัศลิป์
13            1872 นาย สราวุธ พลวงษ์ศรี
14            1632 นาย อคัรนิทร ์อนิทนิเวศน์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ข้ำรำชกำรวิทยำลยัพลงังำนทดแทน

พนม.วิทยำลยัพลงังำนทดแทน



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 0596 นาง จนิตนา  นนัทนาสทิธิ ์
2 1558 นาง จรินนัท ์  ค าซอน
3 1912 นางสาว ณภิาวรรณ  ชุ่มวงค์
4 0555 นาง พสัราภรณ์ ทองอุ่น
5 0445 นาง สุภาพร  จุลปานนท์
6 0242 นาง สุภาวด ี แสนวชิา
7 0595 นาง อภญิญา พวงมาลยั
8 0918 นาง อุไร  ทบัทอง

ช่ือ-สกลุ
เจ้าหน้าทีส่หกรณ์



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 357 นางสาว ฐติารยี ์ พรหมเศรษฐการ

2 459 นางสาว นฤมล คงขนุเทยีน
3 575 นาง สหทัยา  ด ารงเกยีรตศิกัดิ ์
4 214 นางสาว อจัฉรา  บุญเกดิ

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 2050 นางสาว เบญจมาภรณ์  วริยิา

ช่ือ-สกลุ
ข้ำรำชกำรและ ลูกจำ้งประจ ำ ส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร

 ลูกจำ้งชัว่ครำวส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร
ช่ือ-สกลุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1601 นาง เกษราภรณ์  ทองสุก
2 1455 นาย จกัรกฤษณ์  ธงแดง
3 1760 นาย จกัรายทุธ์ กลิน่จนัทร์
4 1496 นางสาว จริาวรรณ  บณัฑติภรูทิตั
5 1061 นาย เดชา  ผวิผ่อง
6 1213 นางสาว ทว ี สุวรรณ
7 1146 นางสาว ธนัวด ี  กรฑีาเวทย์
8 1467 นางสาว นงคร์กั  คนดี
9 977 นางสาว นิวตั ิ ชา่งซอ

10 1682 นาย พงษ์ศกัดิ ์ มงัมติ
11 819 นางสาว พรนิทร  บุญเรอืง
12 1398 นางสาว รกัษ์พกิุล  วงศจ์กัร์
13 1597 นาง รตัตกิา  ชยัสวสัดิ ์
14 1261 นาย วรีะยทุธ  ยะอนิต๊ะ
15 1901 นางสาว ศริพิร  หนูหล่อ
16 1678 นาย สราวุธ  สอนใจ
17 256 นางสาว สริปิระภา  วริชัเจรญิพนัธ์
18 879 นาย สุพจน์  บุญเรอืง
19 2199 นางสาว โสภา  เขยีวสุข
20 1226 นาง หทยัชนก  ผวิผ่อง
21 1441 นาย อรรถพงศ ์ วภกัดิเ์พชร
22 1679 นางสาว อรอุษา  ต๊ะวโิล
23 2061 นางสาว อาทติยา   ธรรมตา

ช่ือ-สกลุ
พนม.ส ำนักบริหำรและพฒันำวิชำกำร



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1628 นาง พทิยา  สุนทราวงศ์
2 1590 นาย สุธรรม  อุมาแสงทองกุล
3 910 นาง อรศิรา  สงิหปั์น

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1873 นางสาว กาญจน์หทยั  ศรบุีญเรอืง

2 2115 นางสาว ชนิดาภา  ฟูไชย
3 2116 นาย ณฐัพล  ชมชวน
4 2060 นางสาว นงลกัษณ์  โปงหาญ
5 2118 นางสาว มนสัดา  อุดรสกั
6 2117 นางสาว วราพร  เขือ่นแกว้
7 2123 นางสาว อรวรรณ  สุรกัษ์

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ข้ำรำชกำรส ำนักหอสมดุ

 ลูกจำ้งชัว่ครำวส ำนักหอสมดุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1 1215 นางสาว กญัญภทัร  เขือ่นค า

2 1172 นางสาว กลัยธ์รีา   ทาเขยีว
3 1348 นางสาว คุณากร  สสีด
4 833 นาง จณิาภา  ใครม้า
5 1027 นาง โชตกิา  ลายทพิย์
6 810 นางสาว ฐติชิญาณ์  ก๋าค า
7 1426 นาย ณรงณ์   ณรงคช์ยัปัญญา
8 1891 นาย ณฐัชาพงษ์  รกัสกุลกานต์
9 1640 นาย ทองค า  บุญเรอืง

10 1970 นางสาว นภสักร  โชตธินานนัท์
11 1888 นางสาว น ้าใจ  จุลพุ์ปสาสน์
12 1997 นาย นุชา  มณโีชติ
13 808 นางสาว เบญจรตัน์  ศุภอุดมฤกษ์
14 1409 นาย ประภยั  สุขอนิ
15 1142 นาง พอตา  สุวรรณหล่อ
16 629 นางสาว เพชรประกายแกว้ ดวงหฤทยัทพิย์
17 1890 นาย ไพสน  พระก ่า
18 1875 นาย มนตร ี ทวนีพรตัน์
19 907 นาง เยาวภา  เขือ่นค า
20 1825 นางสาว ลญัฉ์พชิา  พมิพา
21 0984 นางสาว ศริพิร  ยาวชิยั
22 1732 นาย สรวุฒ ิไชยเป็ง
23 1428 นาย สทิธชิยั  วมิาลา

24 1794 นางสาว สุกญัญา   อิน่แกว้

25 923 นางสาว สุวชิา  ศรวีชิยั

26 1507 นางสาว โสฬส  จนัพะโยม
27 1034 นาย อภสิทิธิ ์ พระมาลา
28 1998 นาย อเสกข ์ เพช็รเฟ่ือง
29 1627 นางสาว อารรีตัน์  ศรธีิ

ช่ือ-สกลุ
พนักงำนมหำวิทยำลยัและพนักงำนรำชกำรส ำนักหอสมดุ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1368 นาง กมลทพิย ์ ชมภคู า
2              1196 นาย กฤษณโชต ิ ประชาโรจน์
3              1249 นาง กาญจนา  ปงหาญ
4              1315 นาย จนิดา ปาวนิ
5              1152 นาย จุมพล  ศรอุีดมสุวรรณ
6              1832 นาย ณฤพล  อฐัวงศ์
7              1273 นาย ธนภทัร เยน็มาก

8              1493 นางสาว นิตยา  ถาวนั

9              1420 นางสาว ประทปีชล  ชยัเลศิ
10            1392 นางสาว ปวณีา  ลมิป์กาญจนวฒัน์
11            1528 นางสาว ผรติา  วงศไ์ชยลกึ
12            1350 นาย พฒัน์  โกจนิอก
13            1089 นาย พลัลภ  ดวงบาล
14            1680 นาง ภทัธนาวรรณ์ ฉนัทร์ตันโยธนิ
15            1295 นาง มิง่ขวญั  แดงสุวรรณ
16            1387 นาง รมิฤทยั  พุทธวงค์
17            1046 นางสาว เรอืนแกว้  ประพฤติ
18            0919 นางสาว วชริาพนัธ์  จมฟอง
19            1835 นาย ศกัดิด์า ชยัเทพ
20            1098 นาย สถาพร  ฉิมทอง
21            1828 นาย สรเดช  จนัทรเ์ทีย่ง
22            1307 นางสาว สุกญัญา  กติเิวยีง
23            1615 นางสาว สุชญัญา  โกจนิอก
24            0933 นาย สุรชยั  ศาลริศั
25            0975 นางสาว สุรยีช์ล  วงศป์ระสทิธิ ์
26            1301 นาย เอนก โนค า

ช่ือ-สกลุ
พนักงำนมหำวิทยำลยัและพนักงำนรำชกำรวิสำหกิจ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1574 นาย อรรถพล  นิตริาษฏร์

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0185 นาย ปิตวิุฒ ิ เจรญิลาภ
2 363 นางสาว รดาพร  ทองมา

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1352 ว่าที ่ร.ต. จริะชยั  ยมเกดิ
2              2180 นาง จลูีจ่าน่า  ศริคิ าปา
3              2038 นางสาว รุ่งนภา  ชมดวง
4              1624 นาง วราภรณ์  มาตะยา
5              1542 นางสาว ศรญัญา  ทะนนัไชย

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

พนม.เงินรำยได้วิสำหกิจ

ข้ำรำชกำรวิทยำลยันำนำชำติ

พนักงำนมหำวิทยำลยั วิทยำลยันำนำชำติ



ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              0484 นางสาว นวลนิตย ์ ป่ินนิกร
2              0438 นาง เพญ็นภา   กนัทะตา

ล ำดบั เลขท่ี
ท่ี สมำชิก

1              1605 นาย ปรญิญา  อนิทรเทพ
2              1383 นางสาว พรรณรตัน์  ตนัตเิสรี
3              1580 นางสาว เมธณิ ี  วนัดี
4              1684 นาง โยษติา  กาญจนคงคา
5              0796 นาง สรญัญา  อาษาไชย
6              1335 นางสาว สุพรรณ ี วต่ิา
7              1086 นางสาว อจัฉรยีา  โมฬกีลู

ช่ือ-สกลุ

ช่ือ-สกลุ

ข้ำรำชกำรส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั

พนักงำนมหำวิทยำลยัส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลยั


