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1. คณะครุศาสตร์
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางสุภนิช

เครือแก้ว

10 นางผ่องนภา

พรหมเกษ

2 นายเกื้อ

กระแสโสม

11 นางสาวทิพจุฑา

สุภิมารส สิงคเสลิต

3 นางสาวสุวรรณา

รัตนธรรมเมธี

12 นางสาวเสาวคนธ์

สาเอี่ยม

4 นายประชิต

อินทะกนก

13 ว่าทีร่ ้อยโทสุวกันต์

ศรีทองลัทธิกุล

5 นางกิ่งเพชร

ส่งเสริม

14 นายอุดม

หอมคา

6 นางอุไร

จันทมัตตุการ

15 นายพานชัย

เกษฎา

7 นายมาโนช

แพ่งกุล

16 ว่าทีพ่ ันตรีประดับเกียรติ จันทร์ไทย

8 นายวสันต์ชัย

กากแก้ว

17 นางทิพเนตร

9 นายพนา

จินดาศรี

ปาสานา

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 ว่าทีร่ ้อยตรีชูชาติ

พยอม

10 นายสุรเชษฐ์

วรศรี

2 นายอิสรภาพ

เอ็นดู

11 นางยุพดี

สินมาก

3 นางแม้นวาด

รชนีกรไกรลาศ

12 นายอนุรักษ์

สวายสมสีกุล

4 นายเทีย่ งธรรม

สิทธิจันทเสน

13 นายสมใจ

อินทานนท์

5 นายดุรงค์ฤทธิ์

เอกวงษา

14 พันจ่าอากาศโทนิคม

ลนขุนทด

6 นางสาวกัญญา

เยี่ยมสวัสดิ์

15 นายอัศวิน

สืบนุการณ์

7 นางณัฐกานต์

พวงไพบูลย์

16 นายภูพิชย์

ทานะ

8 นายบัญชา

ชื่นจิต

17 นายจิรวัฒน์

รักการ

9 นายสมบัติ

สมัครสมาน
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3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางศศิธร

ศูนย์กลาง

14 นางสันทนา

กูลรัตน์

2 นายประทีป

แขรัมย์

15 นางสาวจงกิจ

วงษ์พินิจ

3 นายถิรทิพย์

ถาพรผาด

16 นางจตุพร

เหลือสนุก

4 นายอิทธิวัตร

ศรีสมบัติ

17 นายบุญทัน

พาหา

5 นายสนธยา

มุลาลินน์

18 นางวนมพร

พาหะนิชย์

6 นายดาเกิง

โถทอง

19 นางจิรายุ

ทรัพย์สิน

7 นายอภิชาติ

แสงอัมพร

20 นายชาตรี

เกษโพนทอง

8 นายชัย

สมรภูมิ

21 นายนพฤทธิ์

จิตรสายธาร

9 นายพรรณราย

คาโสภา

22 นางคนึงนิตย์

ไสยโสภณ

10 นางอัชราพร

สุขทอง

23 นางสิงหา

จันทริย์วงษ์

11 นายกฤษฎา

พิณศรี

24 นายภัทระ

อินทรกาแหง

12 นายศุภวัฒน์

ทองนา

25 นางสาวสิริพัฒน์

ลาภจิตร

13 นางเกษราภรณ์

สุพรรณฝ่าย

4. คณะวิทยาการจัดการ
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางรุจิเรศ

รุ่งสว่าง

9 นายสุริยะ

ชนะชัย

2 นายทวีศักดิ์

แสวงสาย

10 นายธีรวัตร์

ภูระธีรานรัชต์

3 นางพิมภัสสร

ชูตระกูล

11 นายฉลอง

สุขทอง

4 นางระเบียบ

วุฒิปิยพงศ์

12 นางสาวจรัญญา

ไชยเสริฐ

5 นางสาวอารีรัตน์

สมานดุษณี

13 นางสาวมัญญนา

จาปาเทศ

6 นางนภาพรรณ

พัฒนฉัตรชัย

14 นางศุภางค์

นันตา

7 นายณัฐวุฒิ

ใจกล้า

15 นางสาวนิภาวัลย์

พุทธไทยรัช

8 นางศิวาพร

พยัคฆนันท์

16 นางอรุโณทัย

อุ่นไธสง
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4. คณะวิทยาการจัดการ (ต่อ)
ที่

ชื่อ - สกุล

ที่

ชื่อ - สกุล

17 นางสาวณัฐสุรางค์

ปุคคละนันทน์

22 นางเกศสิริ

นวลใยสวรรค์

18 นางสาวจณัญญา

วงศ์เสนา จงศิริ

23 จ่าเอกปุณณรัตน์

พิงคานนท์

19 นางสาวกิติยา

ปรากฏดี

24 นายสันธนะ

ประสงค์สุข

20 นายสุเมธี

เทียมสกุล

25 นางสาวดาระณี

สุรินทรเสรี

21 นายฉัตรชัย

ศรีมาลา

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ชื่อ - สกุล
นางกัญญา
กิ่งจันทร์
นายวรรธนะชัย
ปฐมสิริวงศ์
นางสาวประดับ
เรียนประยูร
นายอรุณชัย
ตั้งเจริญบารุงสุข
นางสาวชูจิต
สาระภาค
นางเสาวณิต
รัตนรวมการ
นางคุณภัทร
ศรศิลป์
นายพงษ์ธิพันธ์
ผึ่งผาย
นายอภิชากร
ดวงแขเพ็ญศิริกุล
นางสาวยุพเยาว์
โตคีรี
นายประทีป
ดวงแว่ว
นางวาสนา
แก้วหล้า
นางสาวภัทราภรณ์ แก้วกูล
นางสาวรัสรินทร์
ฉัตรทองพิศุทธิ์
นายอานวย
วัฒนกรสิริ
นางน้องนุช
สารภี
นายสยาม
ระโส

ที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ - สกุล
นายไพรเวช
งามสอาด
นางนิภาศักดิ์
คงงาม
นางสาวโสภิษฐ์
เวทยสุภรณ์
นางเยาวมาลย์
วงศ์ณรัตน์
นายทองอินทร์
ไหวดี
นางสาวอัมพาพรรณ พงศ์ผลาดิสัย
นายสมพร
จันทมัตตุการ
นางสุขใจ
สมพงษ์พันธุ์
นายวิกรม
วรรณสุทธิ์
นางสาววิภาวดี
มูลไชยสุข
นายจักราวุธ
สิทธิพรมมา
นายวีระชัย
บุญปก
นางปรียา
งามสอาด
นางฐิตาภรณ์
นิลวรรณ
นายนพรัตน์
โพธิส์ ิงห์
นางภัชญา
เสาเวียง
นายประยุทธ
คงอินทร์
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6. คณะเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นายนิติพัฒน์

พัฒนฉัตรชัย

2 นางนันทา

สมเป็น

3 นายชัยนะรินทร์

ทับมะเริง

7. สานักงานอธิการบดี
ที่

ชื่อ - สกุล

1 นางภัทรวรรธน์

ลีลาพัฒนาชัยกุล

2 นางสวิตตา

พานเงิน

3 นางพรรัตน์

สุจินพรัหม

4 นางสาวกาญจนา

ไตรรัตน์

8. สถาบันวิจัยและพัฒนา
ที่
1 นางฤดีมาศ

ชื่อ - สกุล
แสวงสาย

