
ล ำดับ

ท่ี

เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด

1 0001 ว่าท่ี ร.อ. อนุชา  ดีเปรม นักตรวจสอบภายใน สนอ บ.ม. 18 2563

2 0002 น.ส.วีรวรรณ  แตงทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) หัวหน้างาน สนอ บ.ม. 21 2560 จ.ม. 3 2563

3 0003 นางศราริตา  แจ้งพันธ์ นิติกร (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 52 2563

4 0004 นายทรงธรรม  รุ่งอรุณ บุคลากร สนอ 2564

5 0005 น.ส.พัชรี  รุ่งจ ารัส นักวิชาการเงินและบัญชี สนอ บ.ม. 17 2560

6 0006 น.ส.อรอุมา  ชูเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี สนอ บ.ม. 27 2560

7 0007 น.ส.รัชดา  วงศ์ณศรี นักวิชาการเงินและบัญชี สนอ

8 0008 น.ส.กาญจน์พิชญา  ภิญญา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 11 2560

9 0009 นายทรงกิต  การีซอ สถาปนิก สนอ บ.ม. 5 2563

10 0010 น.ส.ศรีวิชชญาน์  บริสุทธ์ิธรรม นักวิชาการพัสดุ สนอ บ.ม. 53 2563

11 0011 นางสันทนา  แสงสว่าง นักวิชาการพัสดุ สนอ บ.ม. 25 2560

12 0012 น.ส.สมฤดี  สุขเภรี นักประชาสัมพันธ์ สนอ บ.ม. 24 2560

13 0013 น.ส.นิตยา  แสงมะฮะหมัด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ

14 0014 นางปาณิสรา  ผดุงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอ บ.ม. 10 2557 บ.ช. 10 2563

15 0015 นายวีรศักด์ิ  โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 14 2563

16 0016 นายไอศูรย์  จิตกระแสร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สนอ บ.ม. 21 2563

17 0017 น.ส.เบญจลักษณ์  ชิดชาญชัย นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 9 2557 บ.ช. 9 2563

18 0018 นางอริสสา  บัวเจริญ นักวิเทศสัมพันธ์ (ช านาญการ) สนอ 2564

19 0019 น.ส.ยุวนารี  ฉิมพาลี นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 44 2563

20 0020 น.ส.วิภา  ทองทา นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 20 2560

21 0021 น.ส.สุภัทรสร  ขุมทอง นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 26 2560

22 0022 น.ส.บัณฑิตา  สอนดี นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 15 2560

23 0023 นางวลัยทิพย์  พิมพ์สุธีถิรชา นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 15 2557 บ.ช. 14 2563

24 0024 นายอนิวัตต์ิ  ปริยาสิริวรกุล นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 3 2557 บ.ช. 2 2563

25 0025 นายสิทธ์ิพงษ์  พงษ์สุข นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 6 2560

26 0026 นายเกียรติศักด์ิ  เจริญใจ นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 1 2560

27 0027 น.ส.กนกวรรณ  ทองศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คคศ บ.ม. 4 2557 บ.ช. 3 2563

28 0028 นางสาธิยา  ร่ืนชล นักวิชาการศึกษา สอศ.

บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช.

บัญชีรำยช่ือพนักงำนมหำวิทยำลัยสังกัดมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ท่ีได้รับพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์

ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช.บ.ม.
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29 0029 น.ส.กัตติกมาส  ก่ิงแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) คคศ บ.ม. 10 2560

30 0030 นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ

31 0031 นางกัญชนัญ  ภาคเกษี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) คคศ บ.ม. 9 2560

32 0032 นายกิตติรัตน์  บุญล  า เจ้าหน้าบริหารงานท่ัวไป สนอ บช. 1 2563

33 0033 นางนริสานันท์  แมนผดุง อาจารย์ คคศ จ.ช. 9 2557 ต.ม. 14 2563

34 0034 น.ส.ภัทราวรรณ  จันทร์เนตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 13 2557 ต.ม. 20 2563

35 0035 นายพัสสกรณ์  วิวรรธมงคล อาจารย์ คคศ

36 0036 นางธนาวรรณ  รักษาพงษ์พานิช อาจารย์ คคศ

37 0037 นางวริสรา  จุ้ยดอนกลอย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 15 2557 ต.ม. 24 2563

38 0038 น.ส.สุพินดา  เพชรา อาจารย์ คคศ

39 0039 น.ส.จันจิรา  หาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 37 2563

40 0041 นายนรเศรษฐ์  เตชะ อาจารย์ คคศ จ.ช. 9 2563

41 0042 นายบริบูรณ์  ชอบท าดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 5 2560

42 0043 น.ส.รุ่งทิวา  สุภานันท์ อาจารย์ คคศ

43 0044 นายวรวุฒิ  ธาราวุฒิ อาจารย์ คคศ จ.ช. 12 2560 ต.ม. 5 2563

44 0045 น.ส.สุพัตรา  ฟักอ่อน อาจารย์ คคศ จ.ช. 70 2563

45 0047 น.ส.ชญานิศ  จิตจักร อาจารย์ คคศ 2564

46 0048 น.ส.วิจิตรตา  โป๊ะฮง อาจารย์ คคศ

47 0049 น.ส.นฤมล  ตันติชาติ อาจารย์ คคศ จ.ช. 46 2563

48 0050 น.ส.ภัธภร  หล่ังประยูร อาจารย์ คคศ จ.ช. 37 2560

49 0051 นายประวิทย์  ประมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 1 2557 ต.ม. 2 2563

50 0052 นายพัชรพล  เถาธรรมพิทักษ์ อาจารย์ คคศ จ.ช. 9 2560

51 0053 นายธีระวัฒน์  มอนไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 8 2563

52 0054 น.ส.วิชชุดา  พลยางนอก อาจารย์ คคศ

53 0055 น.ส.สิอร  หาสาสน์ศรี อาจารย์ คคศ จ.ช. 67 2563

54 0056 น.ส.ชนกานต์  ขาวส าลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 22 2560

55 0057 นางณัฏชญา  ธาราวุฒิ อาจารย์ คคศ จ.ช. 41 2563

56 0058 นายสมกมล  กาญจนพิบูลย์ อาจารย์ คคศ จ.ช. 23 2563

57 0059 น.ส.หน่ึงฤทัย  ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 75 2563
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58 0060 นางภัทร์ฐิตา  กิจถาวร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คมส บ.ม. 12 2557 บ.ช. 12 2563

59 0061 นายนัฐพงษ์  สาระเมฆ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คมส บ.ม. 4 2560

60 0062 ว่าท่ี ร.ต. คมกฤช  ตรีประดับ นักวิชาการศึกษา คมส บ.ม. 2 2563

61 0063 นายสุรพงษ์  วงค์เพ็ชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ควท บ.ช. 2 2557

62 0064 นายฟารุก  ขันราม อาจารย์ คมส

63 0065 น.ส.ธัญญารัตน์  มะลาศรี อาจารย์ คมส 2564

64 0066 น.ส.กุสุมา  นะสานี อาจารย์ คมส จ.ช. 6 2557 ต.ม. 10 2563

65 0067 นายธาตรี  มหันตรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส ท.ม. 1 2558 2564

66 0068 น.ส.สุรางคนางค์ รัตนวิจารณ์ อาจารย์ คมส

67 0069 น.ส.ฤตพชรพร  ทองถนอม อาจารย์ คมส จ.ช. 38 2560

68 0070 ว่าท่ี ร.ต.บัณฑิต  สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ คมส 2564

69 0071 นายภาคิน  โชติเวศย์ศิลป์ รองศาสตราจารย์ คมส ต.ม. 1 2560 ท.ม. 2 2563

70 0072 น.ส.ชนิกานต์  ผลเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส ต.ม. 11 2563

71 0073 น.ส.จินดา  ธ ารงอาจริยกุล อาจารย์ คมส 2564

72 0075 นายวิศิษฏ์  เพียรการค้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 2 2557 ต.ม. 6 2563

73 0076 นายเอนก  รักเงิน อาจารย์ คมส จ.ช. 30 2563

74 0077 นายปฐมพงษ์  พุ่มพฤกษ์ อาจารย์ คมส จ.ช. 10 2563

75 0078 นายปราโมทย์  ระวิน อาจารย์ คมส จ.ช. 8 2560 ต.ม. 3 2563

76 0079 นายนพดล  ปรางค์ทอง อาจารย์ คมส จ.ช. 4 2560 ท.ม. 1 2563

77 0080 น.ส.วิราวรรณ  สมพงษ์เจริญ อาจารย์ คมส จ.ช. 40 2560

78 0081 น.ส.นฤมล  อนุสนธ์ิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 28 2560 ต.ม. 15 2563

79 0082 น.ส.ธิดารัตน์  ภูมิวัฒนะ อาจารย์ คมส จ.ช. 44 2563

80 0083 นายอิทธิเทพ  หลีนวรัตน์ อาจารย์ คมส จ.ช. 18 2560

81 0084 นายปกาศิต  เจิมรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 6 2560 ต.ม. 1 2563

82 0085 น.ส.อรพิมพ์  สุขสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 52 2560

83 0086 นายสุรศักด์ิ  เพชรคงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 15 2560

84 0087 นางบังอร  บุญป้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 30 2560

85 0088 น.ส.ศุภกาณฑ์  นานรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 42 2560

86 0089 น.ส.วาสนา  บุญสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 39 2560
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ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช.บ.ม.

87 0090 น.ส.ปัทมาภรณ์  สุขสมโสด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 31 2560

88 0091 นายคมลักษณ์  ไชยยะ อาจารย์ คมส จ.ช. 1 2560

89 0092 น.ส.อรคนางค์  นวลเจริญ อาจารย์ คมส จ.ช. 51 2560

90 0093 น.ส.สุกัลยา  คงประดิษฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 46 2560

91 0094 น.ส.กาญจณา  สุขาบูรณ์ อาจารย์ คมส จ.ช. 19 2560

92 0095 นายพินิจ  ศรีสวัสด์ิ อาจารย์ คมส จ.ช. 11 2560

93 0096 น.ส.เจนจิรา  พัสศร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ควจ บ.ม. 6 2557 บ.ช. 5 2563

94 0097 น.ส.ทิพย์พวรรณ  คล้ายสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ควจ บ.ม. 8 2557 บ.ช. 8 2563

95 0098 น.ส.ณัฐภรณ์  ศิริวรรณ นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) ควจ บ.ม. 7 2557 บ.ช. 7 2563

96 0099 นางจุฑามาศ  เจริญใจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ควจ บ.ม. 12 2560

97 0100 น.ส.วรรณิศา  ทองส่งโสม นักวิชาการศึกษา ควจ บ.ม. 47 2563

98 0101 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ อาจารย์ ควจ จ.ช. 3 2557 ต.ม. 7 2563

99 0102 น.ส.สุภลัคน์  จงรักษ์ อาจารย์ ควจ

100 0105 น.ส.ฤดี  เสริมชยุต อาจารย์ ควจ จ.ช. 14 2557 ต.ม. 23 2563

101 0106 นายกวินภพ  สายเพ็ชร์ อาจารย์ ควจ

102 0107 น.ส.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ จ.ช. 32 2560

103 0108 น.ส.ภัทราพร  จันตะนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ จ.ช. 36 2560

104 0109 นางภัทรนันท  สุรชาตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ จ.ช. 35 2560

105 0110 น.ส.ปฏิภาณี  ขันธโภค อาจารย์ ควท

106 0111 น.ส.แสงจิตต์  ไต่แสง อาจารย์ ควจ 2564

107 0112 น.ส.ชุติมา  น่ิมนวล อาจารย์ ควจ จ.ช. 26 2560

108 0113 น.ส.สิริพร  อินทสนธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ จ.ช. 45 2560

109 0114 นายประพันธ์  แสงทองดี อาจารย์ ควจ จ.ช. 7 2560

110 0116 น.ส.เพ็ญนภา  หวังท่ีชอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ จ.ช. 34 2560

111 0117 นางสุรารักษ์  สุพัฒนมงคล อาจารย์ ควจ จ.ช. 49 2560

112 0118 น.ส.สวิตา  อยู่สุขขี อาจารย์ ควจ ต.ม. 3 2560

113 0119 นายวีรพล  น้อยคล้าย อาจารย์ ควจ จ.ช. 13 2560

114 0120 นางชเนตตี  พุ่มพฤกษ์ อาจารย์ ควจ จ.ช. 23 2560

115 0121 นางศุภลักษณ์  ศรีวิไลย อาจารย์ ควจ จ.ช. 43 2560
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116 0122 นายพวัสส์  อัครพัฒน์ก าชัย อาจารย์ ควจ จ.ช. 2 2560 ต.ม. 4 2563

117 0123 นางสุฑามาศ  ยิ มวัฒนา อาจารย์ ควจ จ.ช. 47 2560

118 0124 นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง อาจารย์ ควจ จ.ช. 10 2560

119 0125 น.ส.กฤษณา  มะหะหมัดซอและ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) ควท บ.ม. 5 2557 บ.ช. 4 2563

120 0126 น.ส.วริศรา  แน่นอุดร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ควท บ.ม. 19 2560

121 0127 นายก้องพิสิฐ  มูลจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ ควท บ.ม. 1 2557 บ.ช. 1 2563

122 0128 นายนพดล  อภิระนานนท์ นักวิทยาศาสตร์ ควท บ.ม. 3 2560

123 0129 นางธนิดา  ยงยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 7 2557 ต.ม. 12 2563

124 0130 นายอธิบ  โพทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 5 2557 ต.ม. 9 2563

125 0131 น.ส.สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 17 2557 ต.ม. 27 2563

126 0132 ผศ.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท ต.ม. 1 2557 ต.ช. 1 2563

127 0133 นางพัชรี  สินธุนาวา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 12 2557 ต.ม. 19 2563

128 0134 นางสุภาพร  ณ หนองคาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 18 2557 ต.ม. 28 2563

129 0135 นายสาโรช  ปุริสังคหะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 4 2557 ท.ม. 3 2563

130 0136 น.ส.ชะกาแก้ว  สุดสีชัง อาจารย์ ควท จ.ช. 24 2560

131 0137 นายอภิชิต  กระจ่างเย่า อาจารย์ ควท จ.ช. 17 2560

132 0138 นายธีรพล  ทรัพย์บุญ อาจารย์ ควท จ.ช. 3 2560

133 0139 นางชุติมา  แก้วกระจาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 25 2560

134 0140 น.ส.จันทร์เพ็ญ  มะลิพันธ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 20 2560

135 0141 น.ส.สมปรารถนา  สุขเกษม อาจารย์ ควท จ.ช. 44 2560 ต.ม. 26 2563

136 0142 น.ส.สุภารัตน์  ชัยกิตติภรณ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 48 2560 ต.ม. 29 2563

137 0143 นายสุทัศน์  อู่ทอง อาจารย์ ควท ต.ม. 2 2560

138 0144 นางนันทวรรณ  จันทร์เพ็ชร์ อาจารย์ ควท จ.ช. 29 2560

139 0145 น.ส.นพา  ลีละศุภพงษ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 27 2560

140 0146 น.ส.สุวรรณ  อาจคงหาญ อาจารย์ ควท จ.ช. 50 2560

141 0147 นายณัฐวุฒิ  จ่ันทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 5 2563

142 0148 น.ส.ประดินันท์  เอ่ียมสะอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท ต.ม. 16 2563

143 0149 นายอูน  ตะสิงห์ อาจารย์ ควท

144 0150 น.ส.อัมมันดา  ไชยกาญจน์ อาจารย์ ควท เคยรับรำชกำรในกระทรวงสำธำรณะสุข จ.ช. 1667 2549 ต.ม. 4 2560
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145 0151 น.ส.เนตรนภา  สาสังข์ อาจารย์ ควท

146 0152 นายพชฏ  นรสิงห์ อาจารย์ ควท จ.ช. 12 2563

147 0153 น.ส.เพ็ญนภา  ภู่กันงาม อาจารย์ ควท จ.ช. 53 2563

148 0154 น.ส.ปิยลักษณ์  เจริญชาติ อาจารย์ ควท

149 0155 น.ส.สุธีรา  มูลดี นักวิชาการศึกษา สวพ บ.ม. 58 2563

150 0156 น.ส.พิมพ์ประภา  พลรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สวพ บ.ม. 18 2560

151 0157 น.ส.ศรินยา  โพธ์ินอก นักวิชาการศึกษา สวพ บ.ม. 22 2560

152 0158 น.ส.สายรุ้ง  กล่ าเพชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สอศ บ.ม. 16 2557 บ.ช. 15 2563

153 0159 นางประภาพร  แตงพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สอศ บ.ม. 16 2560

154 0160 น.ส.ธัญวลัย  แก้วแหวน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) สอศ บ.ม. 14 2560

155 0161 น.ส.ศรีสุวรรณ  ช่วยโสภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สอศ บ.ม. 23 2560

156 0162 น.ส.ฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธ์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท บ.ม. 14 2557 บ.ช. 6 2563

157 0163 น.ส.เมตตา  สังข์ทอง บรรณารักษ์ (ช านาญการ) สวท บ.ม. 13 2557 บ.ช. 13 2563

158 0164 นายวรพจน์  วรนุช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ช านาญการ) สวท บ.ม. 5 2560

159 0165 นายอรรถสิทธ์ิ  กิจท่ีพ่ึง บรรณารักษ์ (ช านาญการ) สวท บ.ม. 7 2560

160 0166 นายอ านาจ  แก้วภูผา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช านาญการ) สวท บ.ม. 8 2560

161 0167 นายเจษฎา  สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท บ.ม. 2 2560

162 0168 น.ส.ภรภัทร  นิยมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 54 2563

163 0169 นายทรงพล  คชเสนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 7 2563

164 0170 น.ส.ศุภสุตา  ปรีเปรมใจ อาจารย์ คมส

165 0172 น.ส.ภัทรวดี  โตปรางกอบสิน อาจารย์ ควท

166 0173 น.ส.รุ่งอรุณ  พิมพ์ปรุ อาจารย์ ควท

167 0174 น.ส.รุ่งนภา  อุบาลี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) คคศ บ.ม. 46 2563

168 0175 นางมณีรัตน์  โปร่งอารมย์เจริญ นักวิชาการศึกษา คคศ บ.ช. 4 2557 2564

169 0176 นายณเรศณ์  จิตรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท จ.ม. 1 2557

170 0177 นายพรเทวา  สันทัด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ 2564

171 0178 นายศิริพล  แสนบุญส่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 21 2563

172 0179 น.ส.พัชราภร  พูลบุญ อาจารย์ คคศ จ.ช. 50 2563

173 0180 นางธมลธร  ยอดม่ิง อาจารย์ คคศ จ.ช. 58 2563



ล ำดับ

ท่ี

เลขท่ี

ต ำแหน่ง
ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช.บ.ม.

174 0181 นายปิยะ  มีอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 11 2563

175 0182 นางอิศรา  รุ่งทวีชัย อาจารย์ คคศ จ.ช. 54 2560

176 0183 น.ส.จิราภรณ์  มีสง่า อาจารย์ คคศ จ.ช. 21 2560

177 0185 นายธานี  ชูก าเนิด อาจารย์ คคศ

178 0186 นายภูรุจ  จันทร์สว่าง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คมส บ.ม. 13 2563

179 0187 น.ส.มนัญญา  ธีรกัมปนาทธาดา นักวิชาการศึกษา คมส บ.ช. 5 2557 2564

180 0188 นายสุริยา  แก้วพูลศรี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คมส บ.ม. 17 2563

181 0189 น.ส.วรรณรัตณ์  มหาธาราทอง อาจารย์ คมส

182 0190 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว อาจารย์ คมส 2564

183 0191 นายรัตนชัย  ปรีชาพงศ์กิจ อาจารย์ คมส จ.ช. 17 2563

184 0192 นายเอกรัตน์  คณาพร อาจารย์ คมส จ.ช. 29 2563

185 0193 นายอภิชาติ  พานสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 16 2560

186 0194 นายณรงค์  คุ้มมะณี อาจารย์ คมส

187 0195 น.ส.วรางคณา  ปัญญามี อาจารย์ คมส จ.ช. 62 2563

188 0196 น.ส.สุมาลินี  สาดส่าง อาจารย์ คมส จ.ช. 73 2563

189 0197 นายเจนศิลป์  วรพรรณ์ นักวิชาการศึกษา ควจ 2564

190 0198 นางขนิษฐา  จ าแนกยุทธ์ บุคลากร (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 26 2563

191 0199 น.ส.นภาพรรณ  รวมทรัพย์ บุคลากร สนอ บ.ม. 31 2563

192 0200 น.ส.อรกช  เก็จพิรุฬห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ จ.ช. 76 2563

193 0201 น.ส.วรปภา  มหาส าราญ อาจารย์ ควจ จ.ช. 61 2563

194 0202 นายเอกพล  วิงวอน อาจารย์ คมส จ.ช. 28 2563

195 0203 นางจันจิรา  ดีเลิศ อาจารย์ ควจ จ.ช. 36 2563

196 0204 นายอารมณ์  เอ่ียมประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควจ ท.ช. 2554

197 0205 นายมรุต  กลัดเจริญ อาจารย์ ควจ จ.ช. 15 2563

198 0206 นายธวัชชัย  ค ากัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ควท บ.ม. 6 2563

199 0207 นายปิยะพงษ์  วงศ์ป้อม นักวิทยาศาสตร์ ควท บ.ม. 9 2563

200 0208 นางศิริลักษณ์  วงศ์ป้อม นักวิชาการศึกษา ควท บ.ม. 55 2563

201 0209 นางปวีณา  มะลิซ้อน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) ควท บ.ม. 37 2563

202 0210 น.ส.สุนันทา  คะเนนอก อาจารย์ ควท จ.ช. 69 2563
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203 0211 น.ส.ชนาธิป  พรหมเพศ อาจารย์ ควท

204 0212 น.ส.ช่อเพชร  จ าปี อาจารย์ ควท จ.ช. 39 2563

205 0213 น.ส.รุ่งรัตน์  สมานหมู่ อาจารย์ ควท จ.ช. 60 2563

206 0214 น.ส.กันยาลักษณ์  โพธ์ิดง อาจารย์ ควท จ.ช. 32 2563

207 0216 น.ส.ปวีณา  รัตนเสนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 32 2557 ต.ม. 17 2563

208 0217 น.ส.ศิรประภา  ดีประดิษฐ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 63 2563

209 0218 น.ส.จินดาวรรณ  จันทมาส อาจารย์ ควท จ.ช. 38 2563

210 0219 น.ส.ปทิตตา  นาควงษ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 48 2563

211 0220 นายอนนต์  พงษ์สวัสด์ิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท

212 0221 น.ส.รสสุคนธ์  ค าสอน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สวท บ.ม. 45 2563

213 0222 นางนภารัตน์  จ าเนียร บรรณารักษ์ (ช านาญการ) สวท บ.ม. 32 2563

214 0223 นายนิทัศน์  รสโอชา บรรณารักษ์ สวท บ.ม. 7 2563

215 0224 นางทิวาพร  ส่งแสง นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 29 2563

216 0225 น.ส.อัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์ บรรณารักษ์ สวท บ.ช. 10 57

217 0226 นายอายุวัฒน์  ค้าผล นักวิชาการศึกษา สอศ บ.ม. 20 2563

218 0227 นายพัฑร์  แตงพันธ์ นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) สอศ บ.ม. 11 2563

219 0228 น.ส.นพรัตน์  โมธินา นักวิชาการพัสดุ สนอ บ.ม. 30 2563

220 0229 น.ส.ชุติมา  สุขสวัสด์ิ บุคลากร สนอ บ.ม. 28 2563

221 0230 น.ส.วราภรณ์  นุชภู่ นักวิชาการพัสดุ สนอ บ.ม. 49 2563

222 0232 นายสราวุธ  ค าสัตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ศูนย์ภาษา บ.ช. 1 57

223 0233 นางอมรรัตน์  อมรนาถ นักวิชาการสถิติ (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 59 2563

224 0234 น.ส.ภัสน์นันท์  กรพาโชค นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 42 2563

225 0235 น.ส.สุจิตรา  แก้วแสงแจ่ม นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 56 2563

226 0236 น.ส.กมลทิพย์  เถ่ียนมิตรภาพ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ บ.ม. 22 2563

227 0237 น.ส.กาญจนา  จินตนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ บ.ม. 24 2563

228 0238 นางกรกนก  ฮัปเปิล อาจารย์ คคศ จ.ช. 31 2563

229 0239 น.ส.เพชรรุ่ง  เทียนป๋ิวโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 52 2563

230 0240 นายสุวัฒชัย  คชเพต อาจารย์ คมส จ.ช. 26 2563

231 0242 นายอัครวินท์  ศาสนพิทักษ์ อาจารย์ คมส จ.ช. 27 2563
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232 0243 น.ส.ขวัญดาว  มาอยู่ อาจารย์ คมส

233 0244 ว่าท่ี ร.ต.สุพรชัย  ปิยะรัตน์วนกุล อาจารย์ คมส

234 0245 นายกุลธีร์  บรรจุแก้ว อาจารย์ คมส จ.ช. 3 2563

235 0246 นายรวมศักด์ิ  เจียมศักด์ิ อาจารย์ คมส จ.ช. 16 2563

236 0247 นายวิวัฒน์  ร้อยศรี อาจารย์ คมส

237 0248 น.ส.ปานหทัย วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ คมส จ.ช. 49 2563

238 0249 นายพยัญชน์  เอ่ียมศิลป์ อาจารย์ คมส 2564

239 0250 นายกัมปนาท  บัวเจริญ อาจารย์ คมส 2564

240 0251 น.ส.เมธารัตน์  จันตะนี อาจารย์ ควจ ต.ม. 22 2563

241 0252 นายฉัตรชัย  นิยะบุญ อาจารย์ ควจ จ.ช. 4 2563

242 0253 น.ส.มนภัทร  บุษปฤกษ์ อาจารย์ ควจ จ.ช. 56 2563

243 0254 น.ส.สุวรรณา  สิทธนาวิวัฒน์ อาจารย์ ควจ

244 0255 น.ส.ชลวิภา  สุลักขณานุรักษ์ อาจารย์ ควท

245 0256 นายชาลีวัฒน์  จิตต์โสภา อาจารย์ ควจ

246 0257 น.ส.ญาณิศา  เผ่ือนเพาะ อาจารย์ ควจ 2564

247 0258 น.ส.ณัฐรดา  ไหมมาลา อาจารย์ ควจ

248 0259 นายสรพล  ขัตติยาสุวรรณ อาจารย์ ควจ

249 0260 นายวิโรจน์  ยอดสวัสด์ิ อาจารย์ ควท จ.ช. 19 2563

250 0261 น.ส.กาญจนา  สาธุพันธ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 33 2563

251 0262 น.ส.สิรีพัชร  แสงสว่าง อาจารย์ ควท จ.ช. 66 2563

252 0263 น.ส.อัณธิกา  เสง่ียมใจ อาจารย์ ควท จ.ช. 77 2563

253 0264 นายสายชล  สุขญาณกิจ อาจารย์ ควท จ.ช. 24 2563

254 0265 น.ส.โสภิดา  จิวประเสริฐ อาจารย์ ควท 2564

255 0266 น.ส.ยุพาภรณ์  วิริยะนานนท์ อาจารย์ ควท จ.ช. 57 2563

256 0267 น.ส.จันทกานต์  นุชสุข อาจารย์ ควท 2564

257 0268 นายวัชรภัทร  เตชะวัฒนศิริด ารง อาจารย์ คคศ จ.ช. 18 2563

258 0270 น.ส.นภัสนันท์  จุนนเกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 8 2557 ต.ม. 13 2563

259 0271 นายรุจิภาส  ภูธนัญนฤภัทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส

260 0272 นายพิชิต  โชดก อาจารย์ ควท จ.ช. 13 2563
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261 0273 นายสุทธยศ  ยิ มพูลทรัพย์ อาจารย์ ควท

262 0275 นายก าธร  แจ่มจ ารัส อาจารย์ ควจ 2564

263 0276 น.ส.พัชนี  บุญรัศมี อาจารย์ คคศ จ.ช. 33 2560

264 0277 น.ส.ปารณีย์  ขาวเจริญ อาจารย์ คคศ จ.ช. 11 2557 ต.ม. 18 2563

265 0278 นางวิชลดา  รอดแก้ว อาจารย์ คคศ

266 0279 น.ส.อัจฉราพรรณ  กันสุยะ อาจารย์ คคศ จ.ช. 53 2560

267 0280 น.ส.ปิยะธิดา  ทองอร่าม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ 2564

268 0281 น.ส.ก่ิงสร  เกาะประเสริฐ อาจารย์ คคศ จ.ช. 35 2563

269 0282 น.ส.พิมพ์ปฏิมา  นเรศศิริกุล อาจารย์ คมส 2564

270 0283 นายกาวี  ศรีรัตน์ อาจารย์ คมส จ.ช. 2 2563

271 0284 น.ส.ดาราพร  ศรีม่วง อาจารย์ คมส จ.ช. 42 2563

272 0285 น.ส.ศิรินันท์  นุยภูเขียว อาจารย์ คมส จ.ช. 64 2563

273 0286 น.ส.วรารัตน์  สืบสุวรรณ อาจารย์ คมส

274 0287 นายสุรศักด์ิ  ศรีธรรมกุล อาจารย์ คมส 2564

275 0288 นายนิพล  แสงศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส 2564

276 0289 น.ส.นฤมล  ญาณสมบัติ อาจารย์ ควจ

277 0290 นายพิเนต  ตันศิริ อาจารย์ ควจ 2564

278 0292 นางวรรณิภา  ใจดี อาจารย์ ควจ

279 0293 น.ส.พัฒน์กมล  อ่อนส าลี อาจารย์ ควจ

280 0294 น.ส.วัชราภรณ์  ตันติพนาทิพย์ อาจารย์ ควท 2564

281 0295 นายวุฒิพงษ์  แปงใจ อาจารย์ ควท จ.ช. 20 2563

282 0296 นายพิทยา  ใจค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 14 2563

283 0297 นางเพชรพิกุล  ข าอ่อน อาจารย์ ควท จ.ช. 51 2563

284 0298 นางชะญานุศภัฒค์  รัตนะวรวงศ์ อาจารย์ ควท จ.ช. 40 2563

285 0299 นางเสาวลักษณ์  ประมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 74 2563

286 0300 น.ส.รัชดาภรณ์  ตัณฑิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คคศ จ.ช. 59 2563

287 0301 นางเนตรนิภา  เจียมศักด์ิ อาจารย์ คคศ จ.ช. 47 2563

288 0302 น.ส.ภูษณิศา  สุวรรณศิลป์ อาจารย์ คคศ จ.ช. 55 2563

289 0303 น.ส.ภัทรภร  พิกุลขวัญ อาจารย์ คคศ
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290 0304 น.ส.มูนีเราะฮ์  ยีด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส ต.ม. 21 2563

291 0305 นายภูวมินทร์  วาดเขียน อาจารย์ คมส

292 0306 น.ส.กานดา  เต๊ะขันหมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 34 2563

293 0307 นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ อาจารย์ คมส 2564

294 0308 นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ อาจารย์ คมส จ.ช. 6 2563

295 0309 น.ส.เด่นเดือน  เลิศทยากุล ไชยยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส จ.ช. 43 2563

296 0310 น.ส.พสชนันทร์  พันธรรม อาจารย์ คมส

297 0311 น.ส.ทรรศิกา  ธานีนพวงศ์ อาจารย์ ควจ

298 0312 น.ส.สุดารัตน์  เกลี ยงสอาด อาจารย์ ควจ จ.ช. 68 2563

299 0314 น.ส.นภัสนันท์  ทองอินทร์ อาจารย์ ควจ จ.ช. 45 2563

300 0315 น.ส.สุภาวิณี  แสนทวีสุข อาจารย์ ควท จ.ช. 72 2563

301 0316 นายศิริวัชร์  อาลักษณสุวรรณ อาจารย์ ควท จ.ช. 22 2563

302 0317 น.ส.สุพิชญา  ค าคม อาจารย์ ควท จ.ช. 71 2563

303 0318 น.ส.วัชรีวรรณ  หิรัญพลาวัสถ์ อาจารย์ คมส

304 0319 นายกรุง  ลือวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ควท จ.ช. 1 2563

305 0320 นายสายชน  คงคะพันธ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สวท บ.ม. 1 2556

306 0321 น.ส.ปวีณา  สุดลาภา นักตรวจสอบภายใน สนอ บ.ม. 38 2563

307 0322 นายพรศักด์ิ  ทรัพย์สมบัติ นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 10 2563

308 0323 ว่าท่ี ร.ต.สิทธา  ฉิมท้วม นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 16 2563

309 0324 น.ส.อรอุมา  โพธ์ิจ๋ิว นักวิชาการศึกษา สอศ บ.ม. 60 2563

310 0325 นายปัทพงษ์  ช่ืนบุญ นักวิชาการศึกษา สอศ บ.ม. 8 2563

311 0326 น.ส.วิไลวรรณ  สังฤทธ์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สวพ บ.ม. 51 2563

312 0327 น.ส.อัจฉรา  วงษ์หา เจ้าหน้าท่ีวิจัย สวพ บ.ม. 61 2563

313 0328 นายอวิรุทธ์  เจียมฮวดหลี เจ้าหน้าท่ีวิจัย สวพ บ.ม. 19 2563

314 0329 น.ส.วิภา  การภักดี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ บ.ม. 50 2563

315 0330 นางเดือนเพ็ญ  สนแย้ม นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) สนอ บ.ช. 6 2554 จ.ม. 1 2563

316 0331 นางศิขรินทร์  สุวรรณทัศน์ นิติกร (ช านาญการ) สนอ บ.ม. 54 2563

317 0332 น.ส.วราภรณ์  กองชนะ นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 48 2563

318 0333 น.ส.สุดาทิพย์  ศุภผล นักวิชาการศึกษา สนอ บ.ม. 57 2563
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319 0334 นางพรทิพย์  เดชรอด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สวท บ.ม. 39 2563

320 0335 นางยุพิน  กิจท่ีพ่ึง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) สวท บ.ม. 43 2563

321 0336 นายจิรทีปต์  น้อยดี บรรณารักษ์ สวท บ.ม. 3 2563

322 0337 น.ส.นัยนา  เพียรคงทอง บรรณารักษ์ สวท บ.ม. 33 2563

323 0338 น.ส.พัชราภรณ์  ต่อดอก บรรณารักษ์ สวท บ.ม. 40 2563

324 0339 นายภูวนาถ  นาควรรณกิจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท

325 0340 นายกสิพงษ์  กสิพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท บ.ม. 1 2563

326 0341 น.ส.มัทนียา  หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สวท

327 0342 นายสมพล  คนึงบุตร วิศวกรโยธา สนอ

328 0343 นายณัฐพงษ์  แก้วนักค้า วิศวกรโยธา สนอ

329 0344 น.ส.นันทนา  ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) กนผ. บ.ช. 1 2560

330 0345 นางจิตรตรา  มาทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ บ.ม. 27 2563

331 0346 นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ 2564

332 0347 นายทัศนัย  ด ารงสุกิจ นักวิชาการพัสดุ สนอ 2564

333 0348 น.ส.ปวีร์รตา  นิธิปัญจเวธน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ บ.ม. 25 2563

334 0349 น.ส.กัญญาภรณ์  ศรีไทย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ควท บ.ม. 23 2563

335 0350 นายณัฏฐพล  ศรีช่วงโชติ นักวิทยาศาสตร์ ควท บ.ม. 4 2563

336 0351 น.ส.บุษยา  ธูปบูชากร นักวิทยาศาสตร์ ควท บ.ม. 35 2563

337 0352 นายภาณุพันธ์  พันธ์รัมย์ นักวิชาการศึกษา (ช านาญการ) ควท บ.ม. 12 2563

338 0353 นายส าเริง  ภาคธรรม นักประชาสัมพันธ์ สนอ บ.ม. 15 2563

339 0354 น.ส.เบญญาพัฒน์  โกษะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป (ช านาญการ) คคศ บ.ม. 36 2563

340 0355 น.ส.เพ็ญศรี  ค าผ่อง นักวิชาการศึกษา คคศ บ.ม. 41 2563

341 0356 นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ

342 0357 น.ส.สุภาพร  จอนเจ๊ก เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สนอ บ.ช. 8 2557

343 0358 น.ส.เนาวรัตน์  สืบเสาะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ควจ บ.ม. 34 2563

344 0359 น.ส.อณิสา  บุญธรรม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ควจ บ.ช. 9 2557 จ.ม. 4 2563

345 0360 น.ส.อมรา  ดอกไม้ อาจารย์ ควจ

346 0361 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ อาจารย์ ควจ 2564

347 0362 นายสุธี  โกสิทธ์ิ อาจารย์ คมส จ.ช. 25 2563
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348 0363 นายสิรภพ  สินธุประเสริฐ อาจารย์ คคศ

349 0364 นายอิสมาแอล  เจะเล็ง อาจารย์ คมส

350 0365 นายสุขรักษ์  แซ่เจ่ีย อาจารย์ ควท จ.ช. 14 2560 ต.ม. 8 2563

351 0366 นายพงศ์ธร  รักซ้อน อาจารย์ ควท 2564

352 0367 น.ส.ศิริรัตน์  ชาวนา อาจารย์ คคศ

353 0368 น.ส.มาลัยรัก  สระทองพูล บุคลากร (ช านาญการ) (หัวหน้า) สนอ บ.ช. 6 2557 จ.ม. 2 2563

354 0370 นายธนกรณ์  โพธิเวส อาจารย์ คมส

355 0371 นายปฐมบุตร  แก้วสมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส

356 0372 น.ส.ศิขรินทร์  แสงเพชร นาเรือง อาจารย์ คมส จ.ช. 41 2560

357 0374 น.ส.นภัสสรณ์  เหลืองศักด์ิศรี อาจารย์ คมส

358 0375 นายนราธิป  ปิติธนบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คมส ต.ม. 11 2546 ท.ม. 4 2550

359 0376 น.ส.ปิยธิดา  สังสีแก้ว อาจารย์ คมส

360 0378 น.ส.จรัสสินี  สุวีรานนท์ อาจารย์ ควท

361 0379 นายพิศาล  สีสด อาจารย์ คคศ

362 0380 นายพิเชษฐ์  อยู่สด อาจารย์ คคศ

363 0381 น.ส.กนกพร  ศรีทองแดง อาจารย์ คคศ

364 0383 น.ส.ปัทมพรรณ  บุญประคม อาจารย์ คคศ

365 0384 น.ส.วนิดา  เรืองศาสตร์ อาจารย์ คคศ

366 0385 น.ส.วิลาสินี  วันปาน อาจารย์ คคศ

367 0386 นายสมชาย  สุวรรณะ อาจารย์ คคศ

368 0387 น.ส.ศาสตร์บุญธาภา  ฤทธ์ินัตถ์โรจ อาจารย์ คคศ

369 0388 น.ส.จุฑามาส  นิลคง อาจารย์ คคศ

370 0389 น.ส.ศิริวิมล  นกทรัพย์ อาจารย์ คมส

371 0391 นายจุติธรณ์  เลาหพรชัยพันธ์ อาจารย์ ควท

372 0392 นายปัณณธร  หอมบุญมา อาจารย์ คมส

373 0393 นายชญาพัฒน์ เลิศอ านาจกิจเสรี อาจารย์ คมส

374 0395 นายกิตติพศ วีรอนันตมิตร อาจารย์ คมส

375 0396 นายธวัชชัย พรหมรัตน์ อาจารย์ ควท
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ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง สังกัด บ.ช. จ.ม. จ.ช. ต.ม. ต.ช. ท.ม. ท.ช. ป.ม. ป.ช.บ.ม.

ได้รับพระรำชทำนแล้ว

เกษียณอำยุรำชกำร / ลำออก / คุณสมบัติไม่เป็นไปตำมเกณฑ์

อยู่ระหว่ำงรอประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ

อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรขอพระรำชทำน


