มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รายชื่ออาจารยกํากับแถวตามแถวตาง ๆ ปการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตรฯ, คณะบริหารธุรกิจฯ (ชวงเชา)
รายชื่อ
รศ.กุลชลี บุญทา
นายเพลิฬ สายปาระ
นายกฤษณธร สินตะละ
น.ส.ณวรรณพร จิรารัตน
ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง
ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงศ
นายกุลวิชญ พานิชกุล
ผศ.วีระ อินทรนารี
นางวัชรี เทพโยธิน
น.ส.สมใจ วงคเทียนชัย
นางกนกอร จิตจํานงค
นายวรวิทย เลาหะเมทนี
นายนิติศักดิ์ เจริญรูป
นายปรีชา พลชัย
นางสุวิสา ทะยะธง
น.ส.ธิษณา ศรัทธารัตนธนา
นางสุมลมาลย อรรถวุฒิชัย
นางน้ําฝน คงสกุล
น.ส.นภอร อารีย
น.ส.สาวิตรี สุวรรณรอ
นางแคทรียา พรอมเพรียง
ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี
นางสุขสวรรค คําวงศ
ผศ.อัจฉราภรณ พูลยิ่ง
น.ส.อภิญญา กันธิยะ
น.ส.มินตรา ไชยชนะ
ผศ.สุพรรัตน ทองฟก
นายมรกต ทองพรหม
นายสุรัตน ยาสิทธิ์
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รายชื่อ
นายธานินทร สินพรมมา
นายบรรจง อูปแกว
น.ส.สุรีรัตน บัวชื่น
นายอัษฎาวุธ สนั่นนาม
นายวิทยา พรหมพฤกษ
น.ส.อมิตตา คลายทอง
นายนครินทร เจริญสุข
น.ส.สุภัทรชา ธุรกิจ
น.ส.สุรียวัลย ชุมแกว
น.ส.ภัทราพร สมเสมอ
น.ส.ปยะพร เสมาทอง
น.ส.จันทรฉาย กันทะวงศ
น.ส.อวยพร ตะวัน
นางแววดาว พรมเสน
นางชนนพร ยะใจมั่น
นายหริพล ธรรมนารักษ
น.ส.ณัชชิยา โมฟู
น.ส.รุจาภา สุกใส
น.ส.สิรินันท กาบบัว
นายสถิรศักดิ์ รังสินานนท
น.ส.ชญาภา อินอยู
น.ส.มานิตา ดุมกลาง
นายคทาวุธ แกวบรรจง
นายอธิปตย สายสูง
น.ส.ปรียานุช ดีพรมกุล
น.ส.กาญจนา ทวินันท
น.ส.จรรยา เกษวิทย
น.ส.ตองหทัย ทองงามขํา
นายอดิศักดิ์ ฝนหาแกว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รายชื่ออาจารยกํากับแถวตามแถวตาง ๆ ปการศึกษา 2559
คณะวิทยาศาสตรฯ, คณะบริหารธุรกิจฯ (ชวงเชา)
รายชื่อ
นายสวัสดิ์ หากิน
นายสาโรช พรนิมิต
น.ส.นวิตถา โสภาจารีย
นางเพราพิลาศ ประสิทธิ์บุรีรักษ
นางแสงดาว แกวสวาง
นายวิวัฒนโชติกร เรืองจันทร
นางพีรยา สมศักดิ์
นางกัญญวรา สมใจ
น.ส.กฤษยา มะแอ
น.ส.เกษรี ศรีโปฏก
น.ส.สุรีรัตน อินทรสุเทพ
นายนพณัฐ วรรณภีร
น.ส.วาสนา ดวงคํา
ผศ.ประภาพร หัสสรังสี
นางอัจฉริน จิตตปรารพ
นางสุภาวดี วรุณกุล
น.ส.รชวดี พันธุนิติภูมิ
นางสุภาพรรณ คนเฉียบ
น.ส.กรรณิการณ ใจมา
นางดารารัตน ธาตุรักษ
ผศ.พจนารถ นพนาคร
น.ส.ผจงจิต ติ๊บประสอน
น.ส.นงนุช ตั้งใจเจริญทรัพย
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รายชื่อ
น.ส.ผจงวาด ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
นายทศพล ไชยประคอง
น.ส.เก็จวลี ศรีจันทร
น.ส.ชรัญญา สุวรรณเสรีรักษ
น.ส.ศิริรักษ ยาวิราช
นายศุภวัชร อินฝาง
นางรุจิรา สุขมณี
น.ส.ณฐา อภิธาวินวสุ
น.ส.อาภาศรี เทวตา
นางลมัย ผัสดี
นายธีรภพ แสงศรี
นางสุรีนาฏ มะโนลา
น.ส.เกิดศิริ ชมภูกาวิน
น.ส.บุผา ระวิโรจน
นายภาคภูมิ ภัควิภาส
นายพีรพงษ ไชยวงค
นางอําพร กันทา
น.ส.วราภรณ สิงหแกวสืบ
นายสรวิทย ปานพินิจ
น.ส.ณัชธาร สิงหโตทอง
น.ส.สุขุมาล ตั๋วสกุล
น.ส.เบ็ญญา อินวรรณ
น.ส.อาภาวดี ทับสิรักษ

น.ส.ณัฐพัชร คอทอง แถวบัณฑิตทอง / พิการ
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รายชื่ออาจารยกํากับแถวตามแถว ปการศึกษา 2559
คณะศิลปกรรมฯ, วิทยาลัยฯ, วิศวกรรมศาสตร (ชวงบาย)
รายชื่อ
นายเปศล อัศวปรมิตชัย
ผศ.จุไรพร ตุมพสุวรรณ
นายธนิตพงศ พุทธวงศ
นายภานุพงศ จงชานสิทโธ
นายฐปนนท สุวรรณกนิษฐ
นางมาลิน ยืนนาน
รศ.วันชัย เพี้ยมแตง
รศ.วาสนา สายมา
ผศ.วีระยุทธ หลาอมรชัยกุล
นายสมควร สงวนแพง
นายเพลิน จันทรสุยะ
นางสุจิตตา หงษทอง
นายนุรักษ ไชยศรี
นายพิเชษฐ กันทะวัง
นายรุงโรจน ขะมันจา
นายทวีศักดิ์ มโนสืบ
นายนิวัฒน สิงใส
นายสุรนารถ ฉิมภารส

นายมานะ ทะนะอน
นายสมชาย โพธิ์พยอม
นายอัคคสัจจา ดวงสุภาสิญจ
นายชัยวัฒน กิตติเดชา
นายสิงหคาน แสนยากุล
ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล
ผศ.ทวีชัย กาฬสินธุ

นายนินนาท ออนหวาน
นายศรีธร อุปคํา
วาที่ ร.ท.ณัฐรัตน ปาณานนท
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รายชื่อ
นายกัณฑอเนก เรไร
น.ส.กาญจนา ศรีวิชัย
ผศ.ไพโรจน วรพจนพรชัย
นายพบสันต ติไชย
นายวุฒิพร ธูปเพ็ง
น.ส.ธัญญารัตน ทองใจ
นายวรุต มณีมาโรจน
น.ส.สุรีวรรณ ราชสม
นายพีรวัตร ลือสัก
นายนิคม ธรรมปญญา
นายเอกวัฒน ญาณะวงษา
น.ส.กรรณิการ ใจมา
นายจําเริญ เกตุแกว
นายสิทธิพงษ เพ็งประเดิม
นายโชคชรัตน ฤทธิ์เย็น
นายสุทธิพันธ สายทองอินทร
นายนิวัฒน ประทุมไชย
นายปณิธาน เต็งยะ
นายไตรรัตน ปะทิ
นายพุทธสายัน นราพินิจ
นายธีรวัฒน แสงกาศ
นายไกรลาศ ดอนชัย
นายธีรยุทธ ขอดแกว
นายอัครพงษ เทพแกว
นายดิษฐิเดช ราชแพทยาคม
นายนคร สุริยานนท

นายเอกรัฐ จันทรประเสริฐ
นายณัฐพงศ หลากอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รายชื่ออาจารยกํากับแถวตามแถว ปการศึกษา 2559
คณะศิลปกรรมฯ, วิทยาลัยฯ, วิศวกรรมศาสตร (ชวงบาย)
รายชื่อ
นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ
นายณัชชาสิทธิ์ ชูเกียรติขจร
นายสาคร ปนตา
นายพินิจ เนื่องภิรมย
นายมังกร ศิริจันทรชื่น
ผศ.สนิทนาถ เลิศมโนกุล
นายวีรวุฒิ ขันรัตน
นายสรายุทธ มาลัยพันธุ

แถวที่ (ซาย)

แถวที่ (ขวา)
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รายชื่อ
นายกริชเพ็ชร กลัดเนียม
นายปรัชญ ปยะวงศวิศาล
นายวิชาญ จันที
นายระบิน ปาลี
นายอนันต วงษจันทร
นายศิวโรฒน ศิริลักษณ
นายพงศกร สุรินทร
นายบุญธรรม โสใจวงค
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