
 รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ...........บุคลากรสายสนับสนุน.................................. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นายสามารถ  ตวยกระโทก สีเหลือง 
2 นางสาวธนุช  ปรียธรรมาภรณ์ สีเหลือง 
3 นางสาวนภาพร  ทวีแสง สีเหลือง 
4 นางกรองกมล  ปอยมะเริง สีเขียว 
5 นางสาวสมหวัง  ทองนาคอารักษ์ สีเขียว 
6 นางสาวธนพร  สาระพันธ์ สีเขียว 
7 นางสาวสาริสา  รัตนปุลวัชร สีเหลือง 
8 นายทองด ี พะไลไผ่ สีเหลือง 
9 นายประภวิษณ์ุ  พิกุลนอก สีเขียว 
10 นางสาวพรนภา  ศิริสุขภูวดล สีเหลือง 
11 นายวรรณลภย์  เปี่ยมไธสง สีเขียว 
12 นางสาวธนิดา  ธุระพันธ์ สีเหลือง 
13 นางสาวจารุวรรณ  กิตติเวทยานุสรณ์ สีเหลือง 
14 นางสาวนววรรณ  ถกจัตุรัส สีเหลือง 
15 นางเกียรติสุดา  เพ็ชรประยูร สีเหลือง 
16 นางสาวเมธินี  โนนศรี สีเขียว 
17 นางสาวธมนวรรณพร  ค้าคุ้ม สีเหลือง 
18 นางสาวกัณทิมา  สง่ากลาง สีเขียว 
19 นายอัศวะ  รักงาม สีเขียว 
20 นายไพศาล  แถวไธสง สีเหลือง 
21 นางจิตตรา  ภูมิกระโทก สีเหลือง 
22 นางสาวพิชชานันท์ ศรีหมื่นไวย สีเขียว 
23 นางณัฐธิดา  จรรโลงเศวตกุล สีเหลือง 
24 นางสาวสุพัตรา  ปัญญา สีเหลือง 
25 นางสาวจริยา  ชุมภูนุช สีเขียว 
26 นางสาววันวิสาข์  สุขส าราญ สีเขียว 
27 นายประพัทธ์  ดึนกระโทก สีเหลือง 
28 นางสาวมนทิราลัย  เกวขุนทด สีเขียว 
29 นางสาวณฐมน  ธรรมวณิกกุล สีเขียว 
30 นางสาวเอลิสา  อุปวานิช สีเขียว 
31 นายไกรศรี  เต้นปักษี สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรท่ีอยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อสีเหลืองของคณะฯหรือเส้ือสีเหลืองท่ีมหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรท่ีอยู่สีเขียว  (ใส่เสื้อสีเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ................ศูนย์วิทยาศาสตร์.......................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางอมรรัตน์  สมิตินทุ สีเขียว 
2 นางสาวณัฐนพิน  ศรีราชเลา สีเหลือง 
3 นางสมรอนงค์  กวางเมตตาธรรม สีเหลือง 
4 นางสาวฐานิฏฐ์กานต์  ทวนไธสง สีเหลือง 
5 นายวินัฐ  จิตรเกาะ สีเขียว 
6 นายชัยยุทธ  ปิยวรนนท ์ สีเขียว 
7 นายยุทธนา  ตอสกุล สีเหลือง 
8 นายขจรเดช  เวียงสงค์ สีเขียว 
9 นางสาวพิชญานิน  ปลื้มสุด สีเขียว 
10 นางสาวรจนา  เชื้อโคกกรวด สีเขียว 
11 นางสาวเพ็ญพร  มีเงินลาด สีเขียว 
12 นายจตุรงค ์ เชือนไธสง สีเขียว 
13 นางสาววรรณา  จันทร์สิงห์ สีเหลือง 
   

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ...........พนักงานประจ าอาคารและพ้ืนที่..................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นายสมบัติ   สุขกุล สีเขียว 
2 นางเอมอร  วิเศษ สีเหลือง 
3 นางสาวบุญสม  หินโคกสูง สีเหลือง 
4 นายพัฒนา  นึกชอบ สีเขียว 
5 นางนิภาพร  กองศรีมา สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ...................................สาขาวิชาเกษตรศาสตร์....................................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสาวชมัยพร   เจริญพร สีเหลือง 
2 นางอนนัตกร  สุนทรพิทักษ ์ สีเหลือง 
3 นายดิเรก  ฉิมชนะ สีเหลือง 
4 นางสาวสิริพร  สิริชัยเวชกุล สีเขียว 
5 นางศิวพร  แพงค า สีเขียว 
6 นางสาวดวงสุดา  โชคเฉลิมวงศ ์ สีเขียว 
7 นายมนตรี  ทาสันเทียะ สีเขียว 
8 นางสาวรัชนีกร  มูลปา สีเหลือง 
9 นายภาณุเดชา  กมลมานทิย ์ สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ..............วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสุธีรา เข็มทอง สีเขียว 
2 นายจิติวฒันา ค ากลิ้ง สีเขียว 
3 นางสุกัญญา กล่อมจอหอ สีเหลือง 
4 นางสาวจิราวรรณ อุ่นเมตตาอาร ี สีเหลือง 
5 นางสาวปทุมพร โสตถิรัตนพันธุ ์ สีเขียว 
6 นางปรรัตน ์ศุภมิตรโยธิน สีเขียว 
7 นางสาวภัทราพร ยุธาชิต สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ...................วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลังกาย..................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสาวสิริกาญจน ์ สันติเสว ี สีเหลือง 
2 นายธชัวัสส ์ตั้งตรงขันติ สีเขียว 
3 นายปรีติวัฒน ์วรรณบุษปวิช สีเหลือง 
4 นายภาคภูม ิ พิลึก สีเขียว 
5 นายวรวิทย ์ รัตนเสถียรกิจ สีเหลือง 
6 นายสมยศ  บ่อน้อย สีเขียว 
7 นางสาวเกษศิรินทร ์กิตติพงษ์ภากรณ์ สีเหลือง 
8 นางสาววิภาวัลย ์เชาวน์สุจริต สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ..............คหกรรมศาสตร์.................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางวฒันาภรณ ์โชครัตนชัย สีเหลือง 
2 นางลักขณา สกุลลิขเรศสีมา สีเขียว 
3 นายพรพล รมย์นุกูล สีเหลือง 
4 นางหงสว์ริน ไชยวงศ์  สีเหลือง 
5 นางสาวเมลดา อภัยรัตน์ สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที ่25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ........................สาขาเคมี..................................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสาวกมณชนก วงศ์สุขสิน สีเหลือง 
2 นายธนากร เปลื้องกลาง สีเหลือง 
3 นายสุขสรรค์ ตันสิร ิ สีเหลือง 
4 นายอุปถัมภ์ โพธิกนิษฐ ์ สีเขียว 
5 นายสวุัฒน์ ผาบจนัดา สีเหลือง 
6 นางสาววนิดา  ชูหมื่นไวย สีเขียว 
7 นางชุติมา เปลื้องกลาง สีเหลือง 
8 นางสาวปนัดดา ผ่านส าแดง สีเขียว 
9 นางสาวมะลิวัลย ์สืบศาสนา สีเหลือง 
10 นางวลิาสิน ีสถิตเดชกุญชร สีเหลือง 
11 นางสาวสุมิตา บุญแนบ สีเขียว 
12 นางสาวสุทิศา สมบัติด ี สีเขียว 
13 นายเจริญศักดิ์ เลางาม สีเหลือง 
14 นายวราวุธ ธนะมูล สีเขียว 
15 นางสาวอังคณา ชาติก้อน สีเขียว 
16 นายสทิธิชัย กุลวงค ์ สีเหลือง 
17 นางสายฝน   อาชนะชัย   คอห์นฮอร์สต์ สีเหลือง 
18 นางสาวสายใจ ปอสูงเนิน สีเขียว 
19 นายศุภษร แผน่อก สีเขียว 
20 นายจตุพล จันทร์ทิพย ์ สีเขียว 
   

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ..............คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์............................ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นายนฤเบศ  ลาภยิ่งยง สีเหลือง 
2 นางวิวรรณ  กาญจนวจ ี สีเหลือง 
3 นางวนา  ศาสตร์ปรชีา สีเขียว 
4 นางน าสุข  นวพงษ์พิพัฒน ์ สีเขียว 
5 นายสจัจารักษ์  ลาดสงูเนิน สีเหลือง 
6 นางสาวพชันา สุวรรณแสน สีเหลือง 
7 นายอนชุิต กล้าไพร ี สีเขียว 
8 นายณพฐ ์โสภีพนัธ ์ สีเขียว 
9 นางสาววิมลยา เนื้อทอง สีเหลือง 
10 นางสาวสุภัทรา เกิดมงคล สีเขียว 
11 นางสาวนิภาดา จรัสเอ่ียม สีเหลือง 
12 นางสาวสุภาวด ีสุวิธรรมา สีเขียว 
13 นางสาวขนษิฐา ชมภูวิเศษ สีเหลือง 
14 นางกัญญาภัค ภัยแคล้ว สีเขียว 
15 นายนิติภูมิ  อัศวธิติสกุล สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ..............วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม................................ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นายสทุัศ เติมสายทอง สีเหลือง 
2 นายณภัทร น้อยน้ าใส สีเหลือง 
3 นางเนตรนภา รัตนโพธานนัท์ สีเขียว 
4 นางวราภรณ์ โกศัลวิตร สีเหลือง 
5 นายนิรันดร ์คงฤทธิ์ สีเขียว 
6 นายหฤษฎ์สลักษณ ์วิริยะ สีเขียว 
7 นายชนกร วัชรปาณ สีเหลือง 
8 นางสาวธารทิพย ์รัตนะ สีเหลือง 
9 นายธนากร แสงสง่า สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน .............ชีววิทยา...................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสาวยุพา  ผึ้งน้อย สีเหลือง 
2 นางสาวศรีนวล  ตันสุวรรณ สีเหลือง 
3 นางสาวบุษราคัม  ป้อมทอง สีเหลือง 
4 นายโยธิน สุริยพงศ ์ สีเหลือง 
5 นางสาวปิยสุดา เทพนอก สีเหลือง 
6 นางปิยะธิดา กุศลรัตน์ สีเหลือง 
7 นายขวัญประเสริฐ พันธุช์ัย สีเหลือง 
8 นางสาวณัฐกานต์ ศาสตร์สงูเนนิ สีเหลือง 
9 นายเจษฎา ทิพยะสุขศรี สีเหลือง 
10 นางสาวผุสด ีพรหมประสิทธิ ์ สีเขียว 
11 นายธีระ ธรรมวงศา สีเหลือง 
12 นายจิณณวัตร์ มานะเสถียร สีเขียว 
13 นางสาวพนัธ์ทิพย์ ตันอร่าม สีเขียว 
14 นายมณฑล วิสทุธ ิ สีเขียว 
15 นางวิภานุ รักใหม่ สีเขียว 
16 นายชายฉัตร บญุญานุสิทธิ ์ สีเขียว 
17 นางสาววไิลลักษณ์ นาคศรี สีเหลือง 
18 นางสาวเทียมหทัย ชูพันธ ์ สีเขียว 
19 นางสาวแววดาว ดาทอง สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ...............ฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป.............. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นายพิเศษ  ตู้กลาง สีเขียว 
2 นายพฒันพงษ ์ จ ารัสประเสริฐ สีเหลือง 
3 นายไทยปญัญา จันปุ่ม สีเขียว 
4 นายชาญเรืองฤทธิ ์ จันทร์นอก สีเขียว 
5 นายช านาญ พร้อมจันทึก สีเขียว 
6 นายวชัระ พรกวีรัตน์ สีเหลือง 
7 นายรณกฤต รัตนมาลา สีเหลือง 
8 นางสาววนัธนา ศิลปวิลาวัณย ์ สีเหลือง 
9 นายธนวัฒน ์รังสูงเนิน สีเหลือง 
10 นางสาวบุปผชาต ิต่อบุญสูง สีเหลือง 
11 นายไพโรจน ์ใจเดี่ยว สีเหลือง 
12 ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ จิตตบตุร สีเขียว 
13 นางสาวชัญญา ไทยสะเทือน สีเหลือง 
14 นายวิฆเนศ ทรงธรรม สีเหลือง 
15 นายวชัรพงษ ์วงค์เขียว สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ...............วิทยาการสารสนเทศ.............................. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสุดาใจ  โล่ห์วนชิชัย สีเหลือง 
2 นางสาววิยดา  ยะไวทย ์ สีเขียว 
3 นายเจษฎา รัตนสุพร สีเหลือง 
4 นายยศพร การงาน สีเหลือง 
5 นางวนัเพ็ญ โพธิ์เกษม สีเหลือง 
6 นายแสงเพ็ชร พระฉาย สีเขียว 
7 นางสายสุนีย ์จับโจร สีเหลือง 
8 นายกริช กองศรีมา สีเหลือง 
9 นางสาวขนษิฐา กุลนาวิน สีเหลือง 
10 นายสุระ  วรรณแสง สีเขียว 
11 นายมาโนช ถินสูงเนิน สีเหลือง 
12 นางสาวศนัสนยี ์เลี้ยงพานชิย ์ สีเขียว 
13 นายธีรพงษ ์สังข์ศรี สีเขียว 
14 นายไกรลาศ บ ารุงชาต ิ สีเขียว 
15 นางทพิยา ถินสูงเนนิ สีเหลือง 
16 นางสาวปิ่นนาร ีขูรีรัง สีเหลือง 
17 นางสาวกฤติกา เผื่อนงูเหลือม สีเขียว 
18 นางสาวธิดานชุ พุทธสิมมา สีเหลือง 
19 นายรณชยั ชื่นธวัช  สีเหลือง 
20 นางสาวประภานุช  ถีสูงเนิน สีเขียว 
21 นางสาวเบญจภัค จงหมื่นไวย ์ สีเหลือง 
22 นายศรายทุธ เนียนกระโทก สีเขียว 
23 นายปริญญา ชินจอหอ สีเขียว 
24 นางสาวอุษานาฎ เอ้ืออภิสิทธิ์วงศ์ สีเขียว 
25 นางสาววีรอร อุดมพันธ ์ สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน .....................ภูมิสารสนเทศ.................. 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางวาสนา ภานุรักษ ์ สีเหลือง 
2 นางมัตติกา ชัยมีแรง     พันธุ์ด ี สีเขียว 
3 นายเอนก  ศรีสุวรรณ สีเขียว 
4 นางสาวสโรชนิ ีแก้วธาน ี สีเหลือง 
5 นายวชิาญ  พันธุ์ด ี สีเหลือง 
6 นายธราพงษ ์เพ็ชรประยูร สีเหลือง 
7 นายจรูญ ด้วงกระยอม สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน ................คอมพิวเตอร์ศึกษา..................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นางสาวขวัญใจ ดีจริง สีเหลือง 
2 นางรมิดา ศรีมันตะ สีเขียว 
3 นางสาวเพ็ญศร ีอมรศิลปชัย สีเหลือง 
4 นางสาวสิริกร กรมโพธิ์ สีเขียว 
5 นายวรฤทธิ ์กอปรสิริพัฒน ์ สีเหลือง 
6 นางสาวอภัสรา ไชยจิตร์ สีเขียว 
7 นายฉัฐระพ ีโพธิ์ปติิกุล สีเขียว 
8 นายอมรชัย ใจซื่อกุล สีเขียว 
9 นางสาวสาวิตร ีพิพิธกุล สีเขียว 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 

  



รายชื่อบุคลากร 
กีฬาสานสัมพันธ์และส่งท้ายปีเก่า 2561 ต้อนรับปีใหม่ 2562 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561  ณ  บริเวณโถงด้านล่าง

อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 32) 
หลักสูตร/หน่วยงาน .........................เทคนิคการสัตวแพทย์........................ 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สี 

1 นายพนิช  ค ารบธนสาร สีเขียว 
2 นายประยุทธ กุศลรัตน ์ สีเขียว 
3 นายสมพงศ ์วงษ์มา สีเขียว 
4 นางสาวพิมพช์นก โล่ห์ทองค า สีเขียว 
5 Miss.XIN HUO สีเหลือง 
6 นางแคทรียา สุขวรรณ สีเหลือง 

 
*** หมายเหตุ   บุคลากรที่อยู่สีเหลือง (ใส่เสื้อเหลืองของคณะฯหรือเสื้อเหลืองที่มหาวิทยาลัยแจก) 
        บุคลากรที่อยู่สีเขียว (ใส่เสื้อเขียวที่มหาวิทยาลัยแจก) 
 
 
 


