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ความหมายรหัสประจ าตัวบุคลากร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

CMTB2001 นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท ์

 

CM: เชียงใหม ่

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 

T: สายวิชาการ 

S: สายสนับสนุน 

B: บริหารธุรกจิฯ  

S: วิทยาศาสตร์ฯ  

E: วิศวกรรมศาสตร ์ 

F: ศิลปกรรมฯ 

C: วิทยาลัยเทคโนโลยฯี 

  

  

1: บริหารธุรกิจ 

2: บัญช ี

3: ศิลปศาสตร ์

9: ส่วนกลาง 

1: โรงเรียนเตรยีมอุดมศึกษาเทคโนโลย ี

2: สหวิทยาการ 

9: ส่วนกลาง 

1: ศิลปกรรม 

2: การออกแบบ 

3: เทคโนโลยศีิลป ์

4: สถาปัตยกรรม 

9: ส่วนกลาง 

1: วิศวกรรมอุตสาหการ 

2: วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 

3: วิศวกรรมเครื่องกล 

4: วิศวกรรมไฟฟ้า 

5: ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

6: วิศวกรรมและเทคโนโลย ี

7: ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

9: ส่วนกลาง 

1: พืชศาสตร ์

2: สัตวศาสตร์และประมง 

3: อุตสาหกรรมเกษตร 

4: วิทยาศาสตร ์

9: ส่วนกลาง 

ล าดับในสาขา 

(ตัวเลข 3 หลัก) 

P: ส านักงานอธิการบด ี

R: ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

T: ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

M: สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 

A: สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร 

D: สถาบันวิจัยและพัฒนา  

  

หมายเหตุ 

1. กรณีลาออก/เกษียณอายุราชการ  ให้คงไว ้

2. กรณีมีการเปลีย่นแปลง/บรรจุใหม่ ให้ด าเนินการดังนี ้

    2.1 สายวิชาการ  ให้ สวท. เป็นผู้ก าหนดรหสั 

    2.2 สายสนับสนุน  ให้ กบบ. เป็นผู้ก าหนดรหสั 
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สถานะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  หลักสูตร บช.บ.การบัญช ีวิชาเอก ไม่มี พื้นที่ เชียงใหม่ 
 

รหัสหลักสูตรและวชิาเอก 

B: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ S: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร E: คณะวิศวกรรมศาสตร ์ F: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

14M ปวส.การบัญช ี 20M ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 22M ปวส.ไฟฟ้า 06M วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10M ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 
15M ปวส.การตลาด 22M ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 23M ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 08M วศ.บ.วิศวกรรมแมพ่ิมพ ์ 11M ศล.บ.ทัศนศิลป์ 
16M ปวส.การจัดการ 23M ปวส.พืชศาสตร์ 24M ปวส.อิเล็กทรอนกิส์ 16M ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 12M สถ.บ.สถาปัตยกรรม 
19M ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 24M ปวส.ประมง 25M ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35M วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ่ 13M สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 

06M บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ  25M ปวส.สัตว์ศาสตร์ 26M ปวส.ช่างโลหะ 40M ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19M ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
13M ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26M ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ 27M ปวส.ช่างกลโรงงาน 43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 20M ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม      

25M บช.บ.การบัญช ี 06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 28M ปวส.ช่างยนต ์    43A วิศวกรรมเกษตร 21M ทล.บ.เซรามิก  
34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ    06A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30M ปวส.ช่างจักรกลหนัก    43B วิศวกรรมชวีภาพ 22M ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 

   34A การจัดการธุรกิจ    06B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 34M ปวส.ช่างก่อสรา้ง    43C วิศวกรรมอาหาร 24M ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 

    34B การจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ 31M วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44M ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
    34C การจัดการโลจิสติกส ์ 33M วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์    01A วิศวกรรมอุตสาหการ 45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

    34D การจัดการส านกังาน 34M วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ    01B วิศวกรรมการผลิต    45A วิศวกรรมไฟฟ้า C: วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

    34E การตลาด 36 วท.บ.เกษตรศาสตร์    01C วิศวกรรมโลจิสติกส ์    45B วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 02M ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
   34F ภาษาอังกฤษธุรกิจ    36A พืชศาสตร์ 02M วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    45C วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 03M ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    36B สัตวศาสตร์ 03M วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการควบคุม

อัตโนมัติ 
04M ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   35A การจัดการสารสนเทศ    36C ประมง 04M วศ.บ.วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 09M ปวช.เมคคาทรอนิกส ์

   35B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกจิ 37M วท.บ.ธุรกจิอาหารและโภชนาการ 05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    48A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 07M วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

36M ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 17M วท.ม.พืชศาสตร์    05A วิศวกรรมไฟฟ้า    48B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 08M วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

26M บธ.ม.บริหารธุรกิจ 18M วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร    05B วิศวกรรมโทรคมนาคม 46M วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  

   47M วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  

    G: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    01 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวช.) 

   
 

02 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวส.) 

   03 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ป.ตรี) 
       A กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
       D กลุ่มวิชาสุขภาพ 

 

CMB25M-2 

พื้นที่ 

CM: เชียงใหม่ 

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 

สถานะบุคลากรในหลักสูตร 

1: หัวหน้าหลักสูตร/วิชาเอก 

2: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       ปรากฏอยู่ในเลม่ มคอ.2 และเปลีย่นแปลงตาม สมอ.08 

3: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4: อาจารย์ผู้สอนมีผลงานทางวิชาการ 

5: อาจารย์ผู้สอนไม่มีผลงานทางวิชาการ      ไม่ปรากฏอยูใ่นเล่ม มคอ.2 

6: อื่นๆ 2 



 

 

 

รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3030 กนก ภูคาม ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1001 กนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ ข้าราชการ CME01A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE3031 กรวัฒน์ วุฒิกิจ ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE3001 กริชเพ็ชร์ กลัดเนียม ข้าราชการ CME43A-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE4001 กฤษดา ย่ิงขยัน ข้าราชการ CME05B-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE2001 กล่ินประทุม ปัญญาปิง ข้าราชการ CME06M-2 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE4002 ก าธร เรือนฝายกาศ ข้าราชการ CME24M-5 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE4003 กิจจา ไชยทนุ ข้าราชการ CME48A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE4028 กิตตินัน สระสวย พนักงาน ม. CME05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE4029 กิตตินันท์ น้อยมณี พนักงาน ม. CRE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

11 CMTE3013 กุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข พนักงาน ม. CME47M-2 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

12 CMTE1002 เกรียงไกร ธารพรศรี ข้าราชการ CME27M-4 ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

13 CMTE4004 โกศล โอฬารไพโรจน์ ข้าราชการ CME46M-1 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

14 CMTE5016 ไกรลาศ ดอนชัย พนักงาน ม. CME40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

15 CMTE4005 ขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล ข้าราชการ CME04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

16 CMTE1003 ขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ข้าราชการ CME27M-5 ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

17 CMTE1004 ค ารณ แก้วผัด ข้าราชการ CME01A-1 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

18 CMTE4030 จักรภพ ใหม่เสน พนักงาน ม. CME04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

19 CMTE4031 จักรรินทร์ ถ่ินนคร พนักงาน ม. CME48B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

20 CMTE4006 จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน ข้าราชการ CME46M-2 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

21 CMTE3014 จิรศักด์ิ ปัญญา พนักงาน ม. CME03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

22 CMTE3002 จีราวิชช์ นาคภักดี ข้าราชการ CME03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

23 CMTE2002 เจษฎา จรุงจรูญพันธ์ ข้าราชการ CME16M-5 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

24 CMTE5017 เจษฎาพร ศรีภักดี พนักงาน ม. CME16M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

25 CMTE5001 ฉัตรชัย เลาวกุล ข้าราชการ CME16M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

26 CMTE3032 เฉลิม ยาวิลาศ ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

27 CMTE1023 ชัยภูมิ สีมา พนักงาน ม. CME01B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

28 CMTE1024 ชัยวัฒน์ กิตติเดชา พนักงาน ม. CME01B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

29 CMTE2003 ชาคริต ชูวุฒยากร ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

30 CMTE4007 ชาญชัย เดชธรรมรงค์ ข้าราชการ CME46M-2 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

31 CMTE1005 เชษฐ อุทธิยัง ข้าราชการ CME08M-1 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

32 CMTE4032 โชคมงคล นาดี พนักงาน ม. CME24M-4 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

33 CMTE2016 ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้าง พนักงาน ม. CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

34 CMTE4033 ณรงค์ นันทกุศล พนักงาน ม. CME05A-1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

35 CMTE4034 ณัฐชาสิทธ์ิ ชูเกียรติขจร พนักงาน ม. CME04M-3 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

36 CMTE3015 ณัฐพงศ์ หล้ากอง พนักงาน ม. CME35M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

37 CMTE3003 ณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ข้าราชการ CME03M-1 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

38 CMTE5002 ด ารง ธรรมไชย ข้าราชการ CME16M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

39 CMTE7001 ดิเรก มณีวรรณ ข้าราชการ CME45B-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

E คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์ประจ า
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

40 CMTE2004 ดิษฐิเดช ราชแพทยาคม ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

41 CMTE2017 ทวีชัย กาฬสินธ์ุ พนักงาน ม. CME02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

42 CMTE3004 ทวีศักด์ิ ทวีวิทยาการ ข้าราชการ CME03M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

43 CMTE3016 ทวีศักด์ิ มหาวรรณ์ พนักงาน ม. CME43B-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมชีวภาพ) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

44 CMTE5003 ทองค า สมเพราะ ข้าราชการ CME45C-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

45 CMTE2024 ธนา น้อยเรือน ลูกจ้างช่ัวคราว CME16M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

46 CMTE4008 ธนิต เกตุแก้ว ข้าราชการ CME04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

47 CMTE3017 ธวัชชัย อุ่นใจจม พนักงาน ม. CME47M-3 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

48 CMTE5004 ธ ารงค์ ปัญญาแก้ว ข้าราชการ CME16M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

49 CMTE1032 ธีรวัฒน์ แสงกาศ ลูกจ้างช่ัวคราว CME08M-4 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

50 CMTE1025 ธีระยุทธ ขอดแก้ว พนักงาน ม. CME40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

51 CMTE5005 ธีระยุทธ บุนนาค ข้าราชการ CME45C-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

52 CMTE2018 นคร สุริยานนท์ พนักงาน ม. CME06M-2 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

53 CMTE1006 นทีชัย ผัสดี ข้าราชการ CME08M-2 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

54 CMTE4035 นพดล มณีเฑียร พนักงาน ม. CME05B-4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

55 CMTE1033 นริศ อินต๊ะวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME01A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

56 CMTE1007 นเรศ อินต๊ะวงค์ ข้าราชการ CME01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

57 CMTE3018 นาวี นันต๊ะภาพ พนักงาน ม. CME03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

58 CMTE3019 น้ ามนต์ โชติวิศรุต พนักงาน ม. CME03M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

59 CMTE2005 นิธิวัฒ จ ารูญรัตน์ ข้าราชการ CME06M-1 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

60 CMTE5006 นินนาท อ่อนหวาน ข้าราชการ CME16M-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

61 CMTE4009 นิพนธ์ วงค์ทา ข้าราชการ CME05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

62 CMTE5007 นิพนธ์ เลิศมโนกุล ข้าราชการ CME45B-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

63 CMTE3020 นิลวรรณ ไชยทนุ พนักงาน ม. CME43B-1 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมชีวภาพ) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

64 CMTE3005 นิวัตร มูลปา ข้าราชการ LPE43D-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

65 CMTE1008 บรรเจิด แสงจันทร์ ข้าราชการ CME01A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

66 CMTE2006 บัญจรัตน์ โจลานันท์ ข้าราชการ CME06M-2 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

67 CMTE2019 บุปผเวช พันธ์ุศรี พนักงาน ม. CME02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

68 CMTE5022 ปณต พุกกะพันธ์ุ ลูกจ้างช่ัวคราว CME04M-3 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

69 CMTE3006 ประชา ยืนยงกุล ข้าราชการ CME47M-1 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

70 CMTE2020 ประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ พนักงาน ม. CME02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

71 CMTE4036 ปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล พนักงาน ม. CME04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

72 CMTE1009 ปรีชา ช่างย้อม ข้าราชการ CME01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

73 CMTE2007 ป่ินแก้ว กันฟุก ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

74 CMTE5023 ปิยพล ยืนยงสถาวร ลูกจ้างช่ัวคราว CME04M-3 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

75 CMTE2008 ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ ข้าราชการ CME02M-1 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

76 CMTE4037 ปุณยสิริ บุญเป็ง พนักงาน ม. CME05B-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

77 CMTE4010 ผดุงศักด์ิ วงศ์แก้วเขียว ข้าราชการ CME45B-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

78 CMTE2021 พรพจน์ นุเสน พนักงาน ม. CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

79 CMTE3021 พฤทธ์ิ เนตรสว่าง พนักงาน ม. CME43A-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

80 CMTE5008 พัชรนันท์ ย่ิงขยัน ข้าราชการ CME40M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

81 CMTE4011 พิชิต ทนันชัย ข้าราชการ CME04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
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82 CMTE4038 พินิจ เน่ืองภิรมย์ พนักงาน ม. CME45B-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

83 CMTE3033 พิพัฒน์ ช่ืนใจ ลูกจ้างช่ัวคราว CME35M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

84 CMTE5024 พิพัฒน์ หม่ืนเป็ง ลูกจ้างช่ัวคราว CME40M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

85 CMTE4012 พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ ข้าราชการ CME48B-1 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

86 CMTE5009 พีรพันธ์ บางพาน ข้าราชการ CME40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

87 CMTE1010 พุทสายัน นราพินิจ ข้าราชการ CME01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

88 CMTE2009 ฟองจันทร์ จิราสิต ข้าราชการ CME02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

89 CMTE2010 ภัทรา วงษ์พันธ์กมล ข้าราชการ CME06M-2 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

90 CMTE1026 ภาคภูมิ จารุภูมิ พนักงาน ม. CME01A-3 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

91 CMTE2011 ภาณุ อุทัยศรี ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

92 CMTE5010 ภาณุเดช ทิพย์อักษร ข้าราชการ CME45C-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

93 CMTE5018 ภาณุภัค วิมลสันติรังษี พนักงาน ม. CME16M-5 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

94 CMTE4047 ภาณุวัฒน์ มาละแซม ลูกจ้างช่ัวคราว CME45B-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

95 CMTE3007 ภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ ข้าราชการ CME47M-2 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

96 CMTE4039 มนตรี เงาเดช พนักงาน ม. CME22M-4 ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

97 CMTE5025 มนตรี แก้วอยู่ ลูกจ้างช่ัวคราว CME40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

98 CMTE1011 มนวิภา อาวิพันธ์ุ ข้าราชการ CME01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

99 CMTE4013 มังกร ศิริจันทร์ช่ืน ข้าราชการ CME05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

100 CMTE5011 มานัส สุนันท์ ข้าราชการ CME45B-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

101 CMTE1034 มานิตย์ อินทร์ค าเช้ือ ลูกจ้างช่ัวคราว CME01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

102 CMTE3034 เมธัส ภัททิยธนี ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

103 CMTE1012 แมน ตุ้ยแพร่ ข้าราชการ CME01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

104 CMTE3008 ยุทธนา สิงห์ประพันธ์ ข้าราชการ CME43A-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

105 CMTE4014 ยุพดี หัตถสิน ข้าราชการ CME04M-1 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

106 CMTE4015 ระบิน ปาลี ข้าราชการ CME05A-4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

107 CMTE4040 ระพินทร์ ขัดปิก พนักงาน ม. CME45B-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

108 CMTE4016 รัฐพล จินะวงค์ ข้าราชการ CME05B-4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

109 CMTE2022 รุ่งนภา เขียววิจิตร พนักงาน ม. CME06M-2 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

110 CMTE3022 เรวัฒ ค าวัน พนักงาน ม. CME03M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

111 CMTE2023 วนิดา สุริยานนท์ พนักงาน ม. CME06M-4 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

112 CMTE1027 วรเชษฐ์ หวานเสียง พนักงาน ม. CME01B-1 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

113 CMTE2012 วรพรรณ นันทวงศ์ ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

114 CMTE1013 วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ ข้าราชการ CME01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

115 CMTE1014 วัชรินทร์ สิทธิเจริญ ข้าราชการ CME08M-2 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

116 CMTE4041 วิชาญ จันที พนักงาน ม. CME05B-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

117 CMTE4017 วิรัตน์ นักกรองดี ข้าราชการ CME05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

118 CMTE1015 วิวัฒน์ สิงใส ข้าราชการ PLE40M-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

119 CMTE4018 วิษณุ ทองเล็ก ข้าราชการ CME05A-4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

120 CMTE1016 วิสุทธ์ิ บัวเจริญ ข้าราชการ CME26M-5 ปวส.ช่างโลหะ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

121 CMTE4048 วีรวุฒิ ขันรัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME45B-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

122 CMTE1017 วีระศักด์ิ ปัญญาราช ข้าราชการ CME27M-4 ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

123 CMTE4049 ศตวรรษ บูรณา ลูกจ้างช่ัวคราว CME05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
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124 CMTE3009 ศรีธร อุปค า ข้าราชการ CME03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

125 CMTE2013 ศิรประภา ชัยเนตร ข้าราชการ CME06M-2 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

126 CMTE3023 ศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ พนักงาน ม. CME35M-1 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

127 CMTE4042 ศุภกิต แก้วดวงตา พนักงาน ม. CME05B-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

128 CMTE1018 ศุภชัย อัครนรากุล ข้าราชการ CME08M-2 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

129 CMTE3024 ศุภชาติ กรุดทอง พนักงาน ม. CME03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

130 CMTE4043 ศุภลักษณ์ ศรีตา พนักงาน ม. CME05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

131 CMTE1028 ศุภสิทธ์ิ มะโนเคร่ือง พนักงาน ม. CME08M-5 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

132 CMTE5012 สนิทนาถ เลิศมโนกุล ข้าราชการ CME45B-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

133 CMTE3010 สมเกียรติ วงษ์พานิช ข้าราชการ CME43B-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมชีวภาพ) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

134 CMTE4044 สมนึก สุระธง พนักงาน ม. CME04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

135 CMTE3011 สมพล วงศ์ต่อม ข้าราชการ CME03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

136 CMTE4019 สมศักด์ิ วรรณชัย ข้าราชการ CME48B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

137 CMTE1029 สมหมาย สารมาท พนักงาน ม. CME01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

138 CMTE3025 สมาน ดาวเวียงกัน พนักงาน ม. CME03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

139 CMTE1019 สราวุธ เชาวการกูล ข้าราชการ CME01B-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

140 CMTE3035 สวัสด์ิ กีไสย์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME03M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

141 CMTE4020 สัญญา อุทธโยธา ข้าราชการ CME04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

142 CMTE4050 สันติชัย เฟ่ืองกาญจน์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME22M-5 ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

143 CMTE4021 สาคร ปันตา ข้าราชการ CME05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

144 CMTE4022 สามารถ ยะเชียงค า ข้าราชการ CME46M-2 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

145 CMTE1020 สิงห์คาน แสนยากุล ข้าราชการ CME08M-4 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

146 CMTE4045 สุชาติ จันทร์จรมานิตย์ พนักงาน ม. CME05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

147 CMTE3026 สุทธิเทพ รมยเวศม์ พนักงาน ม. CME35M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

148 CMTE2014 สุทิน ใจกล้า ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

149 CMTE2015 สุนิตา นุเสน ข้าราชการ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

150 CMTE5013 สุรพงศ์ บางพาน ข้าราชการ CME40M-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

151 CMTE3027 สุรพิน พรมแดน พนักงาน ม. CME35M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

152 CMTE4023 สุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ ข้าราชการ CME05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

153 CMTE3036 สุรสิทธ์ิ เท่ียงจันตา ลูกจ้างช่ัวคราว CME03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

154 CMTE1021 สุวิช มาเทศน์ ข้าราชการ CME08M-4 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

155 CMTE1030 อดิเรก ชัยนวกุล พนักงาน ม. CME08M-2 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

156 CMTE4051 อนันต์ วงษ์จันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME48B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

157 CMTE4024 อนันท์ ทับเกิด ข้าราชการ CME04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

158 CMTE5014 อนุชล หอมเสียง ข้าราชการ CME45C-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

159 CMTE5019 อนุพงศ์ ไพโรจน์ พนักงาน ม. CME45C-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

160 CMTE3012 อนุวัตร ศรีนวล ข้าราชการ CME43A-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

161 CMTE5020 อนุสรณ์ เราเท่า พนักงาน ม. CME45B-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

162 CMTE4025 อโนชา รุ่งโรจน์วัฒนศิริ ข้าราชการ CME05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

163 CMTE1022 อภิชาติ ชัยกลาง ข้าราชการ CME01B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

164 CMTE5021 อรทัย แก้วทิพย์ พนักงาน ม. CME16M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

165 CMTE7002 อรรถพล วิเวก พนักงาน ม. CME45C-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่
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166 CMTE7003 อลงกต สุค าวัง พนักงาน ม. CME16M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

167 CMTE1031 อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ พนักงาน ม. CME01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

168 CMTE2025 อัครพงษ์ เทพแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว CME16M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

169 CMTE3028 อัจฉรา จันทร์ผง พนักงาน ม. CME43A-1 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

170 CMTE3037 อัจฉรา ไชยยา ลูกจ้างช่ัวคราว CME43B-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมชีวภาพ) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

171 CMTE4046 อาทิตย์ ยาวุฑฒิ พนักงาน ม. CME48B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

172 CMTE4052 อาวุธ พุทธราช ลูกจ้างช่ัวคราว CME48B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (ระบบควบคุมฯ) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

173 CMTE4026 อุเทน ค าน่าน ข้าราชการ CME46M-2 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

174 CMTE4027 เอกทัศน์ พฤกษวรรณ ข้าราชการ CME05B-1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมโทรคมนาคม) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

175 CMTE3029 เอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ พนักงาน ม. CME28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

176 CMTE5015 เอนก อินทะเทศ ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

177 TKTE4015 ก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ พนักงาน ม. TKE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

178 TKTE1001 กานต์ วิรุณพันธ์ ข้าราชการ TKE01A-1 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

179 TKTE1010 กิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล พนักงาน ม. TKE01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

180 TKTE1011 ไกรสร วงษ์ปู่ พนักงาน ม. TKE01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

181 TKTE2001 ขวัญชัย เทศฉาย ข้าราชการ TKE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

182 TKTE3001 จตุรงค์ แป้นพงษ์ ข้าราชการ TKE03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

183 TKTE4001 จักรกฤษณ์ เคลือบวัง ข้าราชการ TKE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

184 TKTE3006 จักรพันธ์ ถาวรงามย่ิงสกุล พนักงาน ม. TKE03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

185 TKTE1002 จ ารัส ทาค าวัง ข้าราชการ TKE01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

186 TKTE1003 จิรวัฒน์ วรวิชัย ข้าราชการ TKE01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

187 TKTE3007 จีรพงศ์ จีบกล่ า พนักงาน ม. TKE30M-4 ปวส.ช่างจักรกลหนัก วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

188 TKTE1017 จุมพล ชัยประเดิมศักด์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว TKE27M-4 ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

189 TKTE3008 เจษฎา วิเศษมณี พนักงาน ม. TKE03M-1 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

190 TKTE1004 ชยันต์ ค าบรรลือ ข้าราชการ TKE27M-4 ปวส.ช่างกลโรงงาน วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

191 TKTE3013 ชัยณรงค์ แสนเปา ลูกจ้างช่ัวคราว TKE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

192 TKTE5001 ชาตรี ศรีถาวร ข้าราชการ TKE44M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

193 TKTE4023 โชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น ลูกจ้างช่ัวคราว TKE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

194 TKTE4016 ณรงค์ฤทธ์ิ พิมพ์ค าวงศ์ พนักงาน ม. TKE05A-4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

195 TKTE4002 ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ ข้าราชการ TKE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

196 TKTE4017 ณัฐษิมา สุรเดช พนักงาน ม. TKE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

197 TKTE1005 ทวีศักด์ิ มโนสืบ ข้าราชการ TKE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

198 TKTE1006 ทศพร เงินเนตร ข้าราชการ TKE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

199 TKTE4003 ทัศนะ ถมทอง ข้าราชการ TKE05A-1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

200 TKTE1007 ธงชัย เบ็ญจลักษณ์ ข้าราชการ TKE01A-3 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

201 TKTE4018 ธนพงศ์ คุ้มญาติ พนักงาน ม. TKE48A-1 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

202 TKTE1018 ธนารักษ์ สายเปล่ียน ลูกจ้างช่ัวคราว TKE01A-3 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

203 TKTE1012 ธวัชชัย ไชยลังการ พนักงาน ม. TKE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

204 TKTE4004 ธานินทร์ สุเชียง ข้าราชการ TKE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

205 TKTE4024 ธีระ ค้ าชู ลูกจ้างช่ัวคราว TKE23M-4 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

206 TKTE1019 นรุตม์ คล้ายเคล่ือน ลูกจ้างช่ัวคราว TKE40M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

207 TKTE3014 นิวัตน์ ประทุมไชย ลูกจ้างช่ัวคราว TKE03M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก
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208 TKTE2008 เบญญา สุนทรานนท์ พนักงาน ม. TKE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

209 TKTE2009 ปณิธาน เต็งยะ พนักงาน ม. TKE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

210 TKTE2002 ประพนธ์ โพธ์ิอ่อน ข้าราชการ TKE34M-5 ปวส.ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

211 TKTE5002 ประสาท เจาะบ ารุง ข้าราชการ TKE44M-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

212 TKTE1013 ปริดา จ๋ิวปัญญา พนักงาน ม. TKE01A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

213 TKTE4005 ปรีชา มหาไม้ ข้าราชการ TKE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

214 TKTE1014 ปรียานุช เมฆฉาย พนักงาน ม. TKE01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

215 TKTE2010 พร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ พนักงาน ม. TKE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

216 TKTE5003 พัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล ข้าราชการ TKE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

217 TKTE2012 พิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร ลูกจ้างช่ัวคราว TKE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

218 TKTE1020 พิชิตรี ทองดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKE26M-4 ปวส.ช่างโลหะ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

219 TKTE1008 พิบูลย์ เครือค าอ้าย ข้าราชการ TKE01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

220 TKTE4006 พิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์ ข้าราชการ TKE23M-5 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

221 TKTE3009 พิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์ พนักงาน ม. PLE44M-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

222 TKTE2011 พีรภพ โพธ์ิพงษ์ พนักงาน ม. TKE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

223 TKTE5004 ไพฑูรย์ อุดมเกตุ ข้าราชการ TKE40M-5 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

224 TKTE3002 ไพโรจน์ จันทร์แก้ว ข้าราชการ TKE03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

225 TKTE5009 ภาคภูมิ ใจชมภู พนักงาน ม. TKE40M-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

226 TKTE3010 ภูมิใจ สอาดโฉม พนักงาน ม. TKE03M-2 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

227 TKTE2003 ภูวดล พรหมชา ข้าราชการ TKE02M-1 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

228 TKTE2013 มนตรี คงสุข ลูกจ้างช่ัวคราว TKE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

229 TKTE5010 มานะ ทะนะอ้น พนักงาน ม. TKE45A-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

230 TKTE1015 มาโนช น าฟู พนักงาน ม. TKE01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

231 TKTE1021 ยุทธนา ม่ันมาก ลูกจ้างช่ัวคราว TKE01A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

232 TKTE4007 ยุทธนา มูลกลาง ข้าราชการ TKE48A-4 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

233 TKTE3011 ยุธนา ศรีอุดม พนักงาน ม. TKE03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

234 TKTE2014 รัชฎาพร ธิสาไชย ลูกจ้างช่ัวคราว TKE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

235 TKTE2004 รุ้งรพี พร้ิงจ ารัส ข้าราชการ TKE34M-5 ปวส.ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

236 TKTE2005 รุ่งโรจน์ จักภิระ ข้าราชการ TKE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

237 TKTE4008 รุ่งโรจน์ ขะมันจา ข้าราชการ TKE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

238 TKTE3015 วิศิษฎ์ ขัดสาย ลูกจ้างช่ัวคราว TKE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

239 TKTE2006 วีระ สังข์นาค ข้าราชการ TKE34M-5 ปวส.ช่างก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

240 TKTE3003 วีระพรรณ จันทร์เหลือง ข้าราชการ TKE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

241 TKTE1022 วุฒิชัย หีบค า ลูกจ้างช่ัวคราว TKE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

242 TKTE7001 สถาพร คีรีต๊ะ พนักงาน ม. TKE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

243 TKTE2007 สนธยา ทองอรุณศรี ข้าราชการ TKE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

244 TKTE5005 สนิท ขวัญเมือง ข้าราชการ TKE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

245 TKTE4019 สมคิด สุขสวัสด์ิ พนักงาน ม. TKE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

246 TKTE4009 สมนึก เครือสอน ข้าราชการ TKE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

247 TKTE4010 สมบัติ สันกว๊าน ข้าราชการ TKE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

248 TKTE1009 สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล ข้าราชการ TKE01A-3 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

249 TKTE4020 สวัสด์ิ ยุคะลัง พนักงาน ม. TKE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก
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250 TKTE3016 สังคม สัพโส ลูกจ้างช่ัวคราว TKE03M-4 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

251 TKTE4011 สันติภาพ โคตทะเล ข้าราชการ TKE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

252 TKTE4025 สาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKE22M-4 ปวส.ไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

253 TKTE4027 สิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม พนักงาน ม. TKE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

254 TKTE4021 สุทธิพันธ์ สายทองอินทร์ พนักงาน ม. TKE04M-4 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

255 TKTE3012 สุรนารถ ฉิมภารส พนักงาน ม. TKE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

256 TKTE5006 สุรสิทธ์ิ แสนทอน ข้าราชการ TKE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

257 TKTE4022 สุวรรณี พิทักษ์วินัย พนักงาน ม. TKE04M-4 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

258 TKTE3004 อนุรัตน์ เทวตา ข้าราชการ TKE03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

259 TKTE3005 อภิรักษ์ ขัดวิลาศ ข้าราชการ TKE03M-3 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

260 TKTE5007 อภิศักด์ิ ขันแก้วหล้า ข้าราชการ TKE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

261 TKTE4026 อมร อ้นกรอง ลูกจ้างช่ัวคราว TKE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

262 TKTE4012 อัญชลี พานิชเจริญ ข้าราชการ TKE24M-4 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

263 TKTE4013 อ านาจ ศรีรักษ์ ข้าราชการ TKE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

264 TKTE1016 อุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี พนักงาน ม. TKE01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

265 TKTE5008 อุดม เครือเทพ ข้าราชการ TKE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

266 TKTE4014 เอกลักษณ์ สุมนพันธ์ุ ข้าราชการ TKE04M-1 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

267 CRTE1001 ก าพล จินตอมรชัย พนักงาน ม. CRE01C-1 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

268 CRTE4011 ขจร อนุดิตย์ พนักงาน ม. CRE24M-5 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

269 CRTE5005 จ าเริญ เกตุแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว CRE45B-5 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

270 CRTE1006 เจษฎา คงช่ืน ลูกจ้างช่ัวคราว CRE01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

271 CRTE6001 เจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล พนักงาน ม. CRE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

272 CRTE4012 ชญภพ บุญทาศรี พนักงาน ม. CRE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

273 CRTE4013 ณรงค์ เมตไตรพันธ์ พนักงาน ม. CRE04M-1 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

274 CRTE1007 ณัฐพล ศิริรักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CRE01A-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

275 CRTE4014 ณัฐพล อุ่นยัง พนักงาน ม. CRE04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

276 CRTE5002 ทักษ์ หงษ์ทอง พนักงาน ม. CRE05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

277 CRTE4015 ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย พนักงาน ม. CRE24M-5 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

278 CRTE4001 นพพร พัชรประกิติ ข้าราชการ CRE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

279 CRTE5006 นิคม ธรรมปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว CRE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

280 CRTE4002 นิติพงษ์ สมไชยวงค์ ข้าราชการ CRE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

281 CRTE6002 นิวัฒน์ชัย ใจค า พนักงาน ม. CRE01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

282 CRTE5003 นิวัติ นวลกัน พนักงาน ม. CRE45B-5 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์ฯ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

283 CRTE2001 นิอร สิริมงคลเลิศกุล ข้าราชการ CRE01C-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

284 CRTE4003 นุรักษ์ ไชยศรี ข้าราชการ CRE04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

285 CRTE4016 ปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ พนักงาน ม. CRE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

286 CRTE4017 ประกาศิต ศรีทะแก้ว พนักงาน ม. CRE05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

287 CRTE4004 ประภาส สุวรรณ ข้าราชการ CRE04M-2 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

288 CRTE2004 พงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ พนักงาน ม. CRE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

289 CRTE4005 พิเชษฐ กันทะวัง ข้าราชการ PLS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

290 CRTE4018 พิเชษฐ เหมยค า พนักงาน ม. CRE48A-1 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

291 CRTE1002 พีรวัตร ลือสัก พนักงาน ม. CRE01A-1 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย
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292 CRTE4019 เพลิน จันทร์สุยะ พนักงาน ม. CRE05A-1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

293 CRTE2005 มงคลกร ศรีวิชัย พนักงาน ม. CRE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

294 CRTE2006 มนต์ชัย ปัญญาทอง พนักงาน ม. CRE02M-1 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

295 CRTE2007 รัฐพล เกติยศ พนักงาน ม. CRE02M-3 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

296 CRTE1003 วรพจน์ ศิริรักษ์ พนักงาน ม. CRE01C-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

297 CRTE4006 วิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ข้าราชการ CRE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

298 CRTE4020 วิฑูรย์ พรมมี พนักงาน ม. CME46M-3 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

299 CRTE4007 วิโรจน์ ปงลังกา ข้าราชการ CRE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

300 CRTE4008 วิวัฒน์ ทิพจร ข้าราชการ CRE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

301 CRTE2009 ศราวุธ เรือนศรี ลูกจ้างช่ัวคราว CRE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

302 CRTE1004 ศิระพงศ์ ลือชัย พนักงาน ม. CRE01C-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

303 CRTE1005 สมควร สงวนแพง พนักงาน ม. CRE01C-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

304 CRTE4009 สิทธิชัย จีนะวงษ์ ข้าราชการ CRE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

305 CRTE4010 สุจิตรา จีนะวงษ์ ข้าราชการ CRE48A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

306 CRTE2002 สุรชัย อ านวยพรเลิศ ข้าราชการ CRE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

307 CRTE4023 สุวรรณี ปัญยศ ลูกจ้างช่ัวคราว CRE04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

308 CRTE6003 หฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด พนักงาน ม. CRE01C-5 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมโลจิสติกส์) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

309 CRTE4021 หิรัญกฤษฎ์ิ โลตุรัตน์ พนักงาน ม. CRE04M-5 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

310 CRTE5001 อนนท์ น าอิน ข้าราชการ CME46M-3 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

311 CRTE4022 อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร พนักงาน ม. CRE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

312 CRTE1008 อมรรัตน์ ป่ินชัยมูล ลูกจ้างช่ัวคราว CRE01A-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

313 CRTE2008 อรสา ธรรมสรางกูร พนักงาน ม. CRE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

314 CRTE2003 อังกูร ว่องตระกูล ข้าราชการ CRE02M-2 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

315 CRTE5004 เอกชัย ชัยดี พนักงาน ม. CRE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

316 CRTE2010 เอกวัฒน์ ญาณะวงษา ลูกจ้างช่ัวคราว CRE02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

317 LPTE3004 กีรติ วุฒิจารี พนักงาน ม. LPE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

318 LPTE6001 เกษม ตรีภาค พนักงาน ม. LPE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

319 LPTE6002 จิรพนธ์ ทาแกง พนักงาน ม. LPE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

320 LPTE4001 ณัฐกิตต์ิ โพธ์ิวิชัย ข้าราชการ LPE05A-5 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

321 LPTE3006 บุญธรรม โสใจวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

322 LPTE4004 ปณิฐิ แสนจิตร พนักงาน ม. LPE05A-1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

323 LPTE3001 ประเทือง ฝ้ันแก้ว ข้าราชการ LPE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

324 LPTE4007 ประสงค์ วงศ์ชัยบุตร ลูกจ้างช่ัวคราว LPE05A-3 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

325 LPTE1002 พงศกร สุรินทร์ พนักงาน ม. LPE01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

326 LPTE1001 พิทูร นพนาคร ข้าราชการ LPE01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

327 LPTE1003 มนินทรา ใจค าปัน พนักงาน ม. LPE01B-1 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

328 LPTE1005 รัชนีวรรณ สันลาด ลูกจ้างช่ัวคราว LPE01B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

329 LPTE4002 วันไชย ค าเสน ข้าราชการ LPE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

330 LPTE6003 วิชัย สินจักร์ พนักงาน ม. LPE43D-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

331 LPTE4003 วิษณุ ช้างเนียม ข้าราชการ LPE05A-4 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

332 LPTE3002 ศราวุธ เอกบาง ข้าราชการ LPE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

333 LPTE1004 สรายุทธ มาลัยพันธ์ุ พนักงาน ม. LPE01B-2 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง
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334 LPTE3005 สุวรรณ จันทร์อินทร์ พนักงาน ม. LPE43D-1 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

335 LPTE4005 เสกสรรค์ เจียรสุวรรณ พนักงาน ม. LPE43D-4 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

336 LPTE1006 อนาวิล ทิพย์บุญราช ลูกจ้างช่ัวคราว LPE01B-4 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมการผลิต) วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

337 LPTE3003 อภินันทน์ จิตรเจริญ ข้าราชการ LPE43D-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (อิเล็กทรอนิกส์) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

338 LPTE4006 อ านาจ ผัดวัง พนักงาน ม. LPE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

339 PLTE5001 กมลศักด์ิ รัตนวงษ์ ข้าราชการ PLE44M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

340 PLTE5007 กิตติศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ พนักงาน ม. PLE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

341 PLTE5008 ณัฐพงษ์ แกมทับทิม พนักงาน ม. PLE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

342 PLTE7001 เดือนแรม แพ่งเก่ียว พนักงาน ม. PLE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

343 PLTE5009 ทนงศักด์ิ น้อยคง พนักงาน ม. PLE45A-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

344 PLTE3001 ทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู ข้าราชการ PLE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

345 PLTE5010 นิติกร หลีชัย พนักงาน ม. PLE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

346 PLTE7002 บุญญฤทธ์ิ วังงอน พนักงาน ม. PLE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

347 PLTE3003 ประเทียบ พรมสีนอง พนักงาน ม. PLE44M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

348 PLTE3004 ปรีดา เสมา ลูกจ้างช่ัวคราว PLE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

349 PLTE5015 พินิจ บุญเอ่ียม ลูกจ้างช่ัวคราว PLE40M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

350 PLTE5002 ไพบูลย์ สวนพันธ์ุ ข้าราชการ PLE28M-4 ปวส.ช่างยนต์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

351 PLTE5003 แมน ฟักทอง ข้าราชการ PLE40M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

352 PLTE5004 วริศ จิตต์ธรรม ข้าราชการ PLE45A-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

353 PLTE5011 วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล พนักงาน ม. PLE44M-4 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

354 PLTE5012 ศักด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนาคจาด พนักงาน ม. PLE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

355 PLTE5013 ศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ พนักงาน ม. PLE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

356 PLTE5005 สมชาย โพธ์ิพยอม ข้าราชการ PLE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

357 PLTE3002 สมบัติย์ มงคลชัยชนะ ข้าราชการ PLE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

358 PLTE5006 อ านวย ค าบุญ ข้าราชการ PLE40M-5 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

359 PLTE5014 เอกรัฐ ชะอุ่มเอียด พนักงาน ม. PLE45A-1 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

360 NNTE3001 ก้องเกียรติ ธนะมิตร ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

361 NNTE3006 กันยาพร ไชยวงศ์ พนักงาน ม. NNE43A-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

362 NNTE4003 ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ พนักงาน ม. NNE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

363 NNTE3007 ณัฐพล วิชาญ พนักงาน ม. NNE43A-1 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

364 NNTE3009 ณัฐพล กาบค า ลูกจ้างช่ัวคราว NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

365 NNTE4005 ไตรรัตน์ ปะทิ ลูกจ้างช่ัวคราว NNE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

366 NNTE4004 ประเสริฐ ศรีพนม พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

367 NNTE4001 ไพโรจน์ ปิยรังสรรค์ ข้าราชการ NNE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

368 NNTE4002 วรรณกร พรหมอารีย์ ข้าราชการ NNE05A-1 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

369 NNTE1001 ศักด์ิสิทธ์ิ โรจน์ฤทธากร ข้าราชการ PLE40M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

370 NNTE3002 สถาพร พิมสาร ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

371 NNTE3003 สิทธากร พลาอาด ข้าราชการ PLE44M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

372 NNTE3004 สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย ข้าราชการ NNE43A-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

373 NNTE3005 สุเทพ บุญมาบ ารุง ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

374 NNTE6001 สุรชัย อ้ิมทับ พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

375 NNTE3010 เสกสรรค์ อ้วนสอาด ลูกจ้างช่ัวคราว NNE43A-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน
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376 NNTE4006 อรรนนท์ บัวศรี ลูกจ้างช่ัวคราว NNE05A-2 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (วิศวกรรมไฟฟ้า) วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

377 NNTE3008 อริยะ แสนทวีสุข พนักงาน ม. NNE43A-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

378 LPTE5001 ขวัญชัย บ ารุงกิจ ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4039 นายมนตรี เงาเดช พนักงาน ม. CME22M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4050 นายสันติชัย เฟ่ืองกาญจน์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME22M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE4025 นางสาวสาวิตรี วงศ์ฤกษ์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKE22M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE4024 นายธีระ ค้ าชู ลูกจ้างช่ัวคราว TKE23M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE4006 นายพิพัฒน์ โรจน์บุญยนนท์ ข้าราชการ TKE23M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4032 นายโชคมงคล นาดี พนักงาน ม. CME24M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4002 นายก าธร เรือนฝายกาศ ข้าราชการ CME24M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE4012 นางอัญชลี พานิชเจริญ ข้าราชการ TKE24M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE4011 นายขจร อนุดิตย์ พนักงาน ม. CRE24M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE4015 นายธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย พนักงาน ม. CRE24M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E24 ปวส.อิเล็กทรอนิกส์

หลักสูตร E22 ปวส.ไฟฟ้า

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E23 ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1016 นายวิสุทธ์ิ บัวเจริญ ข้าราชการ CME26M-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE1020 นายพิชิตรี ทองดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKE26M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1002 นายเกรียงไกร ธารพรศรี ข้าราชการ CME27M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1017 นายวีระศักด์ิ ปัญญาราช ข้าราชการ CME27M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE1003 นายขัติพงษ์ จิโนสุวัตร์ ข้าราชการ CME27M-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE1004 นายชยันต์ ค าบรรลือ ข้าราชการ TKE27M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE1017 นายจุมพล ชัยประเดิมศักด์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว TKE27M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E26 ปวส.ช่างโลหะ

หลักสูตร E27 ปวส.ช่างกลโรงงาน

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี เชียงใหม่
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3029 นายเอกรัฐ จันทร์ประเสริฐ พนักงาน ม. CME28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE3013 นายชัยณรงค์ แสนเปา ลูกจ้างช่ัวคราว TKE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE3015 นายวิศิษฎ์ ขัดสาย ลูกจ้างช่ัวคราว TKE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTE3001 นายประเทือง ฝ้ันแก้ว ข้าราชการ LPE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

2 LPTE3002 นายศราวุธ เอกบาง ข้าราชการ LPE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

3 LPTE3004 นายกีรติ วุฒิจารี พนักงาน ม. LPE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

4 LPTE3006 นายบุญธรรม โสใจวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว LPE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTE3001 นายทรงกลด ศรีวัฒนวรัญญู ข้าราชการ PLE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

2 PLTE3004 ว่าท่ีร้อยตรีปรีดา เสมา ลูกจ้างช่ัวคราว PLE28M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

3 PLTE5002 นายไพบูลย์ สวนพันธ์ุ ข้าราชการ PLE28M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE3007 ว่าท่ีร้อยตรีจีรพงศ์ จีบกล่ า พนักงาน ม. TKE30M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

พ้ืนท่ี ล าปาง

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

หลักสูตร E28 ปวส.ช่างยนต์

หลักสูตร E30 ปวส.ช่างจักรกลหนัก

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE2002 นายประพนธ์ โพธ์ิอ่อน ข้าราชการ TKE34M-5 วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อมวิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE2004 นางสาวรุ้งรพี พร้ิงจ ารัส ข้าราชการ TKE34M-5 วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อมวิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE2006 นายวีระ  สังข์นาค ข้าราชการ TKE34M-5 วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อมวิศวกรรมศาสตร์ ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E34 ปวส.ช่างก่อสร้าง

พ้ืนท่ี ตาก
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1004 นายค ารณ แก้วผัด ข้าราชการ CME01A-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1007 นายนเรศ อินต๊ะวงค์ ข้าราชการ CME01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE1011 นางสาวมนวิภา อาวิพันธ์ุ ข้าราชการ CME01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE1012 นายแมน ตุ้ยแพร่ ข้าราชการ CME01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE1013 นายวัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์ ข้าราชการ CME01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE1026 นายภาคภูมิ จารุภูมิ พนักงาน ม. CME01A-3 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE1001 นายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์ ข้าราชการ CME01A-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE1008 นายบรรเจิด แสงจันทร์ ข้าราชการ CME01A-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE1033 นายนริศ อินต๊ะวงค์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME01A-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE1031 นายอัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์ พนักงาน ม. CME01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก B วิศวกรรมการผลิต

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1027 นายวรเชษฐ์ หวานเสียง พนักงาน ม. CME01B-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1009 นายปรีชา ช่างย้อม ข้าราชการ CME01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE1010 นายพุทสายัน นราพินิจ ข้าราชการ CME01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE1029 นายสมหมาย สารมาท พนักงาน ม. CME01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE1034 นายมานิตย์ อินทร์ค าเช้ือ ลูกจ้างช่ัวคราว CME01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE1022 นายอภิชาติ ชัยกลาง ข้าราชการ CME01B-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE1023 นายชัยภูมิ สีมา พนักงาน ม. CME01B-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE1024 นายชัยวัฒน์ กิตติเดชา พนักงาน ม. CME01B-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE1019 นายสราวุธ เชาวการกูล ข้าราชการ CME01B-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

วิชาเอก A วิศวกรรมอุตสาหการพ้ืนท่ี เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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วิชาเอก A วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE1001 นายกานต์ วิรุณพันธ์ ข้าราชการ TKE01A-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE1002 นายจ ารัส ทาค าวัง ข้าราชการ TKE01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE1003 นายจิรวัฒน์ วรวิชัย ข้าราชการ TKE01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE1008 นายพิบูลย์ เครือค าอ้าย ข้าราชการ TKE01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE1011 นายไกรสร วงษ์ปู่ พนักงาน ม. TKE01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE1007 นายธงชัย เบ็ญจลักษณ์ ข้าราชการ TKE01A-3 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

7 TKTE1009 นายสมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล ข้าราชการ TKE01A-3 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

8 TKTE1018 นายธนารักษ์ สายเปล่ียน ลูกจ้างช่ัวคราว TKE01A-3 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

9 TKTE1013 นางสาวปริดา จ๋ิวปัญญา พนักงาน ม. TKE01A-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

10 TKTE1021 นายยุทธนา ม่ันมาก ลูกจ้างช่ัวคราว TKE01A-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

11 TKTE1010 นายกิตติ วิโรจรัตนาภาพิศาล พนักงาน ม. TKE01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

12 TKTE1014 นางสาวปรียานุช เมฆฉาย พนักงาน ม. TKE01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

13 TKTE1015 นายมาโนช น าฟู พนักงาน ม. TKE01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

14 TKTE1016 นายอุกฤษฎ์ ธนทรัพย์ทวี พนักงาน ม. TKE01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

วิชาเอก A วิศวกรรมอุตสาหการ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE1002 นายพีรวัตร ลือสัก พนักงาน ม. CRE01A-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE1008 นางสาวอมรรัตน์ ป่ินชัยมูล ลูกจ้างช่ัวคราว CRE01A-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

3 CRTE6002 นายนิวัฒน์ชัย ใจค า พนักงาน ม. CRE01A-2 วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

4 CRTE1006 นายเจษฎา คงช่ืน ลูกจ้างช่ัวคราว CRE01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

5 CRTE1007 นายณัฐพล ศิริรักษ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CRE01A-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ตาก

หลักสูตร E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)
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วิชาเอก C วิศวกรรมโลจิสติกส์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE1001 นายก าพล จินตอมรชัย พนักงาน ม. CRE01C-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE1003 นายวรพจน์ ศิริรักษ์ พนักงาน ม. CRE01C-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

3 CRTE1005 นายสมควร สงวนแพง พนักงาน ม. CRE01C-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

4 CRTE1004 นายศิระพงศ์ ลือชัย พนักงาน ม. CRE01C-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

5 CRTE2001 นางนิอร สิริมงคลเลิศกุล ข้าราชการ CRE01C-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

6 CRTE6003 นางสาวหฤทัยรัตน์ จันต๊ะคาด พนักงาน ม. CRE01C-5 วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

วิชาเอก B วิศวกรรมการผลิต

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTE1003 นางสาวมนินทรา ใจค าปัน พนักงาน ม. LPE01B-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

2 LPTE1001 นายพิทูร นพนาคร ข้าราชการ LPE01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

3 LPTE1002 นายพงศกร สุรินทร์ พนักงาน ม. LPE01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

4 LPTE1004 นายสรายุทธ มาลัยพันธ์ุ พนักงาน ม. LPE01B-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

5 LPTE1005 นางสาวรัชนีวรรณ สันลาด ลูกจ้างช่ัวคราว LPE01B-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

6 LPTE1006 นายอนาวิล ทิพย์บุญราช ลูกจ้างช่ัวคราว LPE01B-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

หลักสูตร E01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อ)

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

20 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE2008 นายปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ ข้าราชการ CME02M-1 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE2009 นางสาวฟองจันทร์ จิราสิต ข้าราชการ CME02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE2017 นายทวีชัย กาฬสินธ์ุ พนักงาน ม. CME02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE2019 นางสาวบุปผเวช พันธ์ุศรี พนักงาน ม. CME02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE2020 นายประดิษฐ์ เจียรกุลประเสริฐ พนักงาน ม. CME02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE2003 นายชาคริต ชูวุฒยากร ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE2004 นายดิษฐิเดช ราชแพทยาคม ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE2007 นางสาวป่ินแก้ว กันฟุก ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE2011 นายภาณุ อุทัยศรี ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE2012 นางวรพรรณ นันทวงศ์ ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

11 CMTE2014 นายสุทิน ใจกล้า ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

12 CMTE2015 นางสุนิตา นุเสน ข้าราชการ CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

13 CMTE2016 นางสาวฐิติพร   พันธ์ุท่าช้าง พนักงาน ม. CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

14 CMTE2021 นายพรพจน์ นุเสน พนักงาน ม. CME02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE2003 นายภูวดล พรหมชา ข้าราชการ TKE02M-1 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE2007 นายสนธยา ทองอรุณศรี ข้าราชการ TKE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE2008 นางสาวเบญญา สุนทรานนท์ พนักงาน ม. TKE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE2010 นายพร้อมพงศ์ ฉลาดธัญญกิจ พนักงาน ม. TKE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE2013 นายมนตรี คงสุข ลูกจ้างช่ัวคราว TKE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE2001 นายขวัญชัย เทศฉาย ข้าราชการ TKE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

7 TKTE2005 นายรุ่งโรจน์ จักภิระ ข้าราชการ TKE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

8 TKTE2009 นายปณิธาน เต็งยะ พนักงาน ม. TKE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

9 TKTE2011 นายพีรภพ โพธ์ิพงษ์ พนักงาน ม. TKE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

10 TKTE2012 นางสาวพิชชาภรณ์ พัฒนศุภสุนทร ลูกจ้างช่ัวคราว TKE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

11 TKTE2014 นางสาวรัชฎาพร ธิสาไชย ลูกจ้างช่ัวคราว TKE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE2006 นายมนต์ชัย ปัญญาทอง พนักงาน ม. CRE02M-1 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE2002 นายสุรชัย อ านวยพรเลิศ ข้าราชการ CRE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

3 CRTE2003 นายอังกูร ว่องตระกูล ข้าราชการ CRE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

4 CRTE2004 นายพงศ์พันธ์ุ กาญจนการุณ พนักงาน ม. CRE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

5 CRTE2005 นายมงคลกร ศรีวิชัย พนักงาน ม. CRE02M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

6 CRTE2007 นายรัฐพล เกติยศ พนักงาน ม. CRE02M-3 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

7 CRTE2008 นางสาวอรสา ธรรมสรางกูร พนักงาน ม. CRE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

8 CRTE2009 นายศราวุธ เรือนศรี ลูกจ้างช่ัวคราว CRE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

9 CRTE2010 นายเอกวัฒน์ ญาณะวงษา ลูกจ้างช่ัวคราว CRE02M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

10 CRTE6001 นายเจษฎาพงษ์ หาญสุทธิเวชกุล พนักงาน ม. CRE02M-5 วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงราย

พ้ืนท่ี ตาก

หลักสูตร E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา (ต่อ)

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3003 ว่าท่ีร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์ ข้าราชการ CME03M-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE3009 นายศรีธร อุปค า ข้าราชการ CME03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE3014 นายจิรศักด์ิ ปัญญา พนักงาน ม. CME03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE3018 นายนาวี นันต๊ะภาพ พนักงาน ม. CME03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE3036 นายสุรสิทธ์ิ เท่ียงจันตา ลูกจ้างช่ัวคราว CME03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE3002 นายจีราวิชช์ นาคภักดี ข้าราชการ CME03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE3011 นายสมพล วงศ์ต่อม ข้าราชการ CME03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE3024 นายศุภชาติ กรุดทอง พนักงาน ม. CME03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE3025 นายสมาน ดาวเวียงกัน พนักงาน ม. CME03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE3004 นายทวีศักด์ิ ทวีวิทยาการ ข้าราชการ CME03M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

11 CMTE3019 นายน้ ามนต์ โชติวิศรุต พนักงาน ม. CME03M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

12 CMTE3022 นายเรวัฒ ค าวัน พนักงาน ม. CME03M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

13 CMTE3035 นายสวัสด์ิ กีไสย์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME03M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE3008 นายเจษฎา วิเศษมณี พนักงาน ม. TKE03M-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE3001 นายจตุรงค์ แป้นพงษ์ ข้าราชการ TKE03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE3002 นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว ข้าราชการ TKE03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE3006 นายจักรพันธ์ ถาวรงามย่ิงสกุล พนักงาน ม. TKE03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE3010 นายภูมิใจ สอาดโฉม พนักงาน ม. TKE03M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE3004 นายอนุรัตน์ เทวตา ข้าราชการ TKE03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

7 TKTE3005 นายอภิรักษ์ ขัดวิลาศ ข้าราชการ TKE03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

8 TKTE3011 นายยุธนา ศรีอุดม พนักงาน ม. TKE03M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

9 TKTE3014 นายนิวัตน์ ประทุมไชย ลูกจ้างช่ัวคราว TKE03M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

10 TKTE3016 นายสังคม สัพโส ลูกจ้างช่ัวคราว TKE03M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

หลักสูตร E03 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4014 นางสาวยุพดี หัตถสิน ข้าราชการ CME04M-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4005 นายขวัญชัย เอ้ือวิริยานุกูล ข้าราชการ CME04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE4011 นายพิชิต ทนันชัย ข้าราชการ CME04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE4024 นายอนันท์ ทับเกิด ข้าราชการ CME04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE4036 นายปรัชญ์ ปิยะวงศ์วิศาล พนักงาน ม. CME04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE4034 นายณัฐชาสิทธ์ิ ชูเกียรติขจร พนักงาน ม. CME04M-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE5022 นายปณต พุกกะพันธ์ุ ลูกจ้างช่ัวคราว CME04M-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE5023 นายปิยพล ยืนยงสถาวร ลูกจ้างช่ัวคราว CME04M-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE4008 นายธนิต เกตุแก้ว ข้าราชการ CME04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE4020 นายสัญญา อุทธโยธา ข้าราชการ CME04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

11 CMTE4030 นายจักรภพ ใหม่เสน พนักงาน ม. CME04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

12 CMTE4044 นายสมนึก สุระธง พนักงาน ม. CME04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE4014 นายเอกลักษณ์ สุมนพันธ์ุ ข้าราชการ TKE04M-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE4004 นายธานินทร์ สุเชียง ข้าราชการ TKE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE4013 นายอ านาจ ศรีรักษ์ ข้าราชการ TKE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE4017 นางสาวณัฐษิมา สุรเดช พนักงาน ม. TKE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE4019 นายสมคิด สุขสวัสด์ิ พนักงาน ม. TKE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE4021 นายสุทธิพันธ์ สายทองอินทร์ พนักงาน ม. TKE04M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

7 TKTE4022 นางสาวสุวรรณี พิทักษ์วินัย พนักงาน ม. TKE04M-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

หลักสูตร E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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พ้ืนท่ี เชียงราย

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE4013 นายณรงค์ เมตไตรพันธ์ พนักงาน ม. CRE04M-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CMTE4029 นายกิตตินันท์ น้อยมณี พนักงาน ม. CRE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CRTE4001 นายนพพร พัชรประกิติ ข้าราชการ CRE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

4 CRTE4004 นายประภาส สุวรรณ ข้าราชการ CRE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

5 CRTE4016 นายปกรณ์ เสรีเผ่าวงษ์ พนักงาน ม. CRE04M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

6 CRTE4003 นายนุรักษ์ ไชยศรี ข้าราชการ CRE04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

7 CRTE4014 นายณัฐพล อุ่นยัง พนักงาน ม. CRE04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

8 CRTE4021 นายหิรัญกฤษฎ์ิ โลตุรัตน์ พนักงาน ม. CRE04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

9 CRTE4023 นางสาวสุวรรณี ปัญยศ ลูกจ้างช่ัวคราว CRE04M-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

หลักสูตร E04 วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อ)

25 



วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4033 นายณรงค์ นันทกุศล พนักงาน ม. CME05A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4021 นายสาคร ปันตา ข้าราชการ CME05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE4023 นายสุรศักด์ิ อยู่สวัสด์ิ ข้าราชการ CME05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE4045 นายสุชาติ จันทร์จรมานิตย์ พนักงาน ม. CME05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE4028 นายกิตตินัน สระสวย พนักงาน ม. CME05A-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE4015 นายระบิน ปาลี ข้าราชการ CME05A-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE4018 นายวิษณุ ทองเล็ก ข้าราชการ CME05A-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE4009 นายนิพนธ์ วงค์ทา ข้าราชการ CME05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE4013 นายมังกร ศิริจันทร์ช่ืน ข้าราชการ CME05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE4017 นายวิรัตน์ นักกรองดี ข้าราชการ CME05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

11 CMTE4025 นายอโนชา รุ่งโรจน์วัฒนศิริ ข้าราชการ CME05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

12 CMTE4043 นายศุภลักษณ์ ศรีตา พนักงาน ม. CME05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

13 CMTE4049 นายศตวรรษ บูรณา ลูกจ้างช่ัวคราว CME05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก B วิศวกรรมโทรคมนาคม

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4027 นายเอกทัศน์ พฤกษวรรณ ข้าราชการ CME05B-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4001 นายกฤษดา ย่ิงขยัน ข้าราชการ CME05B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE4037 นายปุณยสิริ บุญเป็ง พนักงาน ม. CME05B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE4042 นายศุภกิต แก้วดวงตา พนักงาน ม. CME05B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE4041 นายวิชาญ จันที พนักงาน ม. CME05B-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE4016 นายรัฐพล จินะวงค์ ข้าราชการ CME05B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE4035 นายนพดล มณีเฑียร พนักงาน ม. CME05B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

รหัสประจ าตัว

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

หลักสูตร E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ

อาจารย์ประจ า
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วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE4003 ว่าท่ีร้อยตรีทัศนะ ถมทอง ข้าราชการ TKE05A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE4001 นายจักรกฤษณ์ เคลือบวัง ข้าราชการ TKE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE4009 นายสมนึก เครือสอน ข้าราชการ TKE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE4015 นายก่อเกียรติ อ๊อดทรัพย์ พนักงาน ม. TKE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE4023 นายโชคชรัตน์ ฤทธ์ิเย็น ลูกจ้างช่ัวคราว TKE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE4011 นายสันติภาพ โคตทะเล ข้าราชการ TKE05A-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

7 TKTE4020 นายสวัสด์ิ ยุคะลัง พนักงาน ม. TKE05A-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

8 TKTE4026 นายอมร อ้นกรอง ลูกจ้างช่ัวคราว TKE05A-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

9 TKTE4027 นายสิทธิพงษ์ เพ็งประเดิม พนักงาน ม. TKE05A-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

10 TKTE4016 นายณรงค์ฤทธ์ิ พิมพ์ค าวงศ์ พนักงาน ม. TKE05A-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE4019 นายเพลิน จันทร์สุยะ พนักงาน ม. CRE05A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE4002 นายนิติพงษ์ สมไชยวงค์ ข้าราชการ CRE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

3 CRTE4006 นายวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ ข้าราชการ CRE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

4 CRTE4008 นายวิวัฒน์ ทิพจร ข้าราชการ CRE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

5 CRTE4022 นายอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร พนักงาน ม. CRE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

6 CRTE5004 นายเอกชัย ชัยดี พนักงาน ม. CRE05A-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

7 CRTE5006 นายนิคม ธรรมปัญญา ลูกจ้างช่ัวคราว CRE05A-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

8 CRTE4017 ว่าท่ีร้อยตรีประกาศิต ศรีทะแก้ว พนักงาน ม. CRE05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

9 CRTE5002 นายทักษ์ หงษ์ทอง พนักงาน ม. CRE05A-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)

พ้ืนท่ี ตาก

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล
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วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTE4004 นายปณิฐิ แสนจิตร พนักงาน ม. LPE05A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

2 LPTE4002 นายวันไชย ค าเสน ข้าราชการ LPE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

3 LPTE4006 นายอ านาจ ผัดวัง พนักงาน ม. LPE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

4 LPTE6001 นายเกษม ตรีภาค พนักงาน ม. LPE05A-2 วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

5 LPTE6002 นายจิรพนธ์ ทาแกง พนักงาน ม. LPE05A-2 วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

6 LPTE4007 นายประสงค์ วงศ์ชัยบุตร ลูกจ้างช่ัวคราว LPE05A-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

7 LPTE4003 นายวิษณุ ช้างเนียม ข้าราชการ LPE05A-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

8 LPTE4001 นายณัฐกิตต์ิ โพธ์ิวิชัย ข้าราชการ LPE05A-5 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTE4002 นายวรรณกร พรหมอารีย์ ข้าราชการ NNE05A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

2 NNTE4001 นายไพโรจน์  ปิยรังสรรค์ ข้าราชการ NNE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

3 NNTE4003 นายชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์ พนักงาน ม. NNE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

4 NNTE4005 นายไตรรัตน์ ปะทิ ลูกจ้างช่ัวคราว NNE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

5 NNTE4006 นายอรรนนท์  บัวศรี ลูกจ้างช่ัวคราว NNE05A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

หลักสูตร E05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี น่าน

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE2005 นายนิธิวัฒ จ ารูญรัตน์ ข้าราชการ CME06M-1 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE2001 นางสาวกล่ินประทุม ปัญญาปิง ข้าราชการ CME06M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE2006 นางบัญจรัตน์ โจลานันท์ ข้าราชการ CME06M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE2010 นางสาวภัทรา วงษ์พันธ์กมล ข้าราชการ CME06M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE2013 นางศิรประภา ชัยเนตร ข้าราชการ CME06M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE2018 นายนคร สุริยานนท์ พนักงาน ม. CME06M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE2022 นางสาวรุ่งนภา เขียววิจิตร พนักงาน ม. CME06M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE2023 นางวนิดา สุริยานนท์ พนักงาน ม. CME06M-4 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E06 วศ.บ.วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่
อาจารย์ประจ า
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร รหัสประจ าหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1005 นายเชษฐ อุทธิยัง ข้าราชการ CME08M-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1006 นายนทีชัย ผัสดี ข้าราชการ CME08M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE1014 นายวัชรินทร์ สิทธิเจริญ ข้าราชการ CME08M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE1018 นายศุภชัย อัครนรากุล ข้าราชการ CME08M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE1030 นายอดิเรก ชัยนวกุล พนักงาน ม. CME08M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE1020 นายสิงห์คาน แสนยากุล ข้าราชการ CME08M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE1021 นายสุวิช มาเทศน์ ข้าราชการ CME08M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE1032 นายธีรวัฒน์ แสงกาศ ลูกจ้างช่ัวคราว CME08M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE1028 นายศุภสิทธ์ิ มะโนเคร่ือง พนักงาน ม. CME08M-5 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E08 วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่
อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE5006 นายนินนาท อ่อนหวาน ข้าราชการ CME16M-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE2024 นายธนา น้อยเรือน ลูกจ้างช่ัวคราว CME16M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE2025 นายอัครพงษ์ เทพแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว CME16M-2 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE5017 นายเจษฎาพร ศรีภักดี พนักงาน ม. CME16M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

**5 CMTS4002 นายธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์ ข้าราชการ CME16M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

6 CMTE5001 นายฉัตรชัย เลาวกุล ข้าราชการ CME16M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE5002 นายด ารง ธรรมไชย ข้าราชการ CME16M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE5004 นายธ ารงค์ ปัญญาแก้ว ข้าราชการ CME16M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE5021 นางสาวอรทัย แก้วทิพย์ พนักงาน ม. CME16M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE7003 นายอลงกต สุค าวัง พนักงาน ม. CME16M-4ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

11 CMTE2002 นายเจษฎา จรุงจรูญพันธ์ ข้าราชการ CME16M-5 วิศวกรรมโยธาฯ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

12 CMTE5018 นายภาณุภัค วิมลสันติรังษี พนักงาน ม. CME16M-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า

หมายเหตุ : ** อาจารย์ในสังกัดอื่นท่ีด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3023 นายศิวโรฒม์ ศิริลักษณ์ พนักงาน ม. CME35M-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE3015 นายณัฐพงศ์ หล้ากอง พนักงาน ม. CME35M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE3026 นายสุทธิเทพ รมยเวศม์ พนักงาน ม. CME35M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE3027 ว่าท่ีร้อยโทสุรพิน พรมแดน พนักงาน ม. CME35M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE3033 นายพิพัฒน์ ช่ืนใจ ลูกจ้างช่ัวคราว CME35M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE5013 นายสุรพงศ์ บางพาน ข้าราชการ CME40M-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1025 นายธีระยุทธ ขอดแก้ว พนักงาน ม. CME40M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE5009 นายพีรพันธ์ บางพาน ข้าราชการ CME40M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE5016 นายไกรลาศ ดอนชัย พนักงาน ม. CME40M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE5025 นายมนตรี แก้วอยู่ ลูกจ้างช่ัวคราว CME40M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE5008 นางพัชรนันท์ ย่ิงขยัน ข้าราชการ CME40M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE5024 นายพิพัฒน์ หม่ืนเป็ง ลูกจ้างช่ัวคราว CME40M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE5009 นายภาคภูมิ ใจชมภู พนักงาน ม. TKE40M-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE1005 นายทวีศักด์ิ มโนสืบ ข้าราชการ TKE40M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE1006 นายทศพร เงินเนตร ข้าราชการ TKE40M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE1012 นายธวัชชัย ไชยลังการ พนักงาน ม. TKE40M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE1022 นายวุฒิชัย หีบค า ลูกจ้างช่ัวคราว TKE40M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE1019 นายนรุตม์ คล้ายเคล่ือน ลูกจ้างช่ัวคราว TKE40M-4 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

7 TKTE5004 นายไพฑูรย์ อุดมเกตุ ข้าราชการ TKE40M-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1015 นายวิวัฒน์ สิงใส ข้าราชการ PLE40M-1 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 PLTE5005 นายสมชาย โพธ์ิพยอม ข้าราชการ PLE40M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

3 PLTE5010 นายนิติกร หลีชัย พนักงาน ม. PLE40M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

4 PLTE5012 นายศักด์ิสิทธ์ิ ช่ืนชมนาคจาด พนักงาน ม. PLE40M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

5 NNTE1001 นายศักด์ิสิทธ์ิ โรจน์ฤทธากร ข้าราชการ PLE40M-2 วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

6 PLTE5003 นายแมน ฟักทอง ข้าราชการ PLE40M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

7 PLTE5015 นายพินิจ บุญเอ่ียม ลูกจ้างช่ัวคราว PLE40M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

8 PLTE5006 นายอ านวย ค าบุญ ข้าราชการ PLE40M-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

หลักสูตร E40 ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ

อาจารย์ประจ า
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่ วิชาเอก A วิศวกรรมเกษตร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3028 นางสาวอัจฉรา จันทร์ผง พนักงาน ม. CME43A-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE3031 นายกรวัฒน์ วุฒิกิจ ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE3034 นายเมธัส ภัททิยธนี ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE3001 นายกริชเพ็ชร์ กลัดเนียม ข้าราชการ CME43A-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE3008 นายยุทธนา สิงห์ประพันธ์ ข้าราชการ CME43A-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE3012 นายอนุวัตร ศรีนวล ข้าราชการ CME43A-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE3021 นายพฤทธ์ิ เนตรสว่าง พนักงาน ม. CME43A-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE3030 นายกนก ภูคาม ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE3032 นายเฉลิม ยาวิลาศ ลูกจ้างช่ัวคราว CME43A-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก B วิศวกรรมชีวภาพ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3020 นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ พนักงาน ม. CME43B-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE3010 นายสมเกียรติ วงษ์พานิช ข้าราชการ CME43B-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE3016 นายทวีศักด์ิ มหาวรรณ์ พนักงาน ม. CME43B-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE3037 นางสาวอัจฉรา ไชยยา ลูกจ้างช่ัวคราว CME43B-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

หลักสูตร E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

**1 LPTS3018 นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการ LPE43C-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

**2 LPTS3015 นายประดิฐ รามัชฌิมา ข้าราชการ LPE43C-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

**3 NNTS3005 นายเสกสรร วงศ์ศิริ ข้าราชการ LPE43C-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

วิชาเอก D วิศวกรรมเกษตรอิเล็กทรอนิกส์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTE3005 นายสุวรรณ  จันทร์อินทร์ พนักงาน ม. LPE43D-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

2 CMTE3005 นายนิวัตร มูลปา ข้าราชการ LPE43D-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 LPTE3003 นายอภินันทน์ จิตรเจริญ ข้าราชการ LPE43D-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

4 LPTE4005 นายเสกสรรค์ เจียรสุวรรณ พนักงาน ม. LPE43D-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

5 LPTE6003 นายวิชัย สินจักร์ พนักงาน ม. LPE43D-4 วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

วิชาเอก A วิศวกรรมเกษตร

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTE3007 นายณัฐพล วิชาญ พนักงาน ม. NNE43A-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

2 NNTE3004 ว่าท่ีร้อยตรีสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย ข้าราชการ NNE43A-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

3 NNTE3006 นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์ พนักงาน ม. NNE43A-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

4 NNTE3008 นายอริยะ แสนทวีสุข พนักงาน ม. NNE43A-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

5 NNTE3010 นายเสกสรรค์  อ้วนสอาด ลูกจ้างช่ัวคราว NNE43A-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ (ต่อ)

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

พ้ืนท่ี น่าน

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

วิชาเอก C วิศวกรรมอาหาร

หมายเหตุ : ** อาจารย์ในสังกัดอื่นท่ีด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE5002 นายประสาท เจาะบ ารุง ข้าราชการ TKE44M-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE3003 นายวีระพรรณ จันทร์เหลือง ข้าราชการ TKE44M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE3012 นายสุรนารถ ฉิมภารส พนักงาน ม. TKE44M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE5003 นายพัชรินทร์ ศิลวัตรพงศกุล ข้าราชการ TKE44M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE5005 นายสนิท ขวัญเมือง ข้าราชการ TKE44M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE5001 นายชาตรี ศรีถาวร ข้าราชการ TKE44M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE3009 นายพิสุทธ์ิ เพชรสุวรรณ์ พนักงาน ม. PLE44M-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 PLTE3002 นายสมบัติย์ มงคลชัยชนะ ข้าราชการ PLE44M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

3 PLTE5008 ว่าท่ีร้อยตรีณัฐพงษ์ แกมทับทิม พนักงาน ม. PLE44M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

4 PLTE5013 นายศุภชัย ชุมนุมวัฒน์ พนักงาน ม. PLE44M-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

5 NNTE3003 นายสิทธากร พลาอาด ข้าราชการ PLE44M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

6 PLTE3003 นายประเทียบ พรมสีนอง พนักงาน ม. PLE44M-4 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

7 PLTE5001 นายกมลศักด์ิ รัตนวงษ์ ข้าราชการ PLE44M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

8 PLTE5011 นายวีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล พนักงาน ม. PLE44M-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

หลักสูตร E44 ค.อ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE5020 นายอนุสรณ์ เราเท่า พนักงาน ม. CME45B-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4038 นายพินิจ เน่ืองภิรมย์ พนักงาน ม. CME45B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE5007 นายนิพนธ์ เลิศมโนกุล ข้าราชการ CME45B-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE5011 นายมานัส สุนันท์ ข้าราชการ CME45B-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE7001 ว่าท่ีร้อยตรีดิเรก มณีวรรณ ข้าราชการ CME45B-2ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE4010 นายผดุงศักด์ิ วงศ์แก้วเขียว ข้าราชการ CME45B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE4040 นายระพินทร์ ขัดปิก พนักงาน ม. CME45B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

8 CMTE4047 นายภาณุวัฒน์ มาละแซม ลูกจ้างช่ัวคราว CME45B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

9 CMTE4048 นายวีรวุฒิ ขันรัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME45B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

10 CMTE5012 นางสนิทนาถ เลิศมโนกุล ข้าราชการ CME45B-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก C วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE5019 นายอนุพงศ์ ไพโรจน์ พนักงาน ม. CME45C-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE5003 นายทองค า สมเพราะ ข้าราชการ CME45C-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE5005 นายธีระยุทธ บุนนาค ข้าราชการ CME45C-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE5010 นายภาณุเดช ทิพย์อักษร ข้าราชการ CME45C-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE7002 นายอรรถพล วิเวก พนักงาน ม. CME45C-2ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CMTE5014 นายอนุชล หอมเสียง ข้าราชการ CME45C-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE5010 นายมานะ ทะนะอ้น พนักงาน ม. TKE45A-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE5006 นายสุรสิทธ์ิ แสนทอน ข้าราชการ TKE45A-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE5007 นายอภิศักด์ิ ขันแก้วหล้า ข้าราชการ TKE45A-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE5008 นายอุดม เครือเทพ ข้าราชการ TKE45A-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE7001 นายสถาพร คีรีต๊ะ พนักงาน ม. TKE45A-2ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ ตาก

หลักสูตร E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่ วิชาเอก B วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

สถานะหลักสูตร

พ้ืนท่ี ตาก

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE5003 นายนิวัติ นวลกัน พนักงาน ม. CRE45B-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE5005 นายจ าเริญ เกตุแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว CRE45B-5 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

วิชาเอก A วิศวกรรมไฟฟ้า

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTE5014 นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด พนักงาน ม. PLE45A-1 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

2 PLTE5004 นายวริศ จิตต์ธรรม ข้าราชการ PLE45A-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

3 PLTE5007 นายกิตติศักด์ิ ศรีสวัสด์ิ พนักงาน ม. PLE45A-2 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

4 PLTE7001 นางสาวเดือนแรม แพ่งเก่ียว พนักงาน ม. PLE45A-2ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

5 PLTE7002 ว่าท่ีร้อยตรีบุญญฤทธ์ิ วังงอน พนักงาน ม. PLE45A-2ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

6 PLTE5009 นายทนงศักด์ิ น้อยคง พนักงาน ม. PLE45A-4 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ พิษณุโลก

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

วิชาเอก B วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

***หลักสูตรน้ีไม่ได้เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***

หลักสูตร E45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (ต่อ)
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วิชาเอก A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4003 นายกิจจา ไชยทนุ ข้าราชการ CME48A-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัติ

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4012 นายพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธ์ิ ข้าราชการ CME48B-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4046 นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ พนักงาน ม. CME48B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE4051 นายอนันต์ วงษ์จันทร์ ลูกจ้างช่ัวคราว CME48B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE4052 นายอาวุธ พุทธราช ลูกจ้างช่ัวคราว CME48B-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

**5 CMTC1022 นายอดิศร กวาวสิบสาม พนักงาน ม. CME48B-2 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

6 CMTE4019 นายสมศักด์ิ วรรณชัย ข้าราชการ CME48B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE4031 นายจักรรินทร์ ถ่ินนคร พนักงาน ม. CME48B-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

วิชาเอก A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTE4018 นายธนพงศ์ คุ้มญาติ พนักงาน ม. TKE48A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

2 TKTE4002 นายณัฐวุฒิ พานิชเจริญ ข้าราชการ TKE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

3 TKTE4005 นายปรีชา มหาไม้ ข้าราชการ TKE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

4 TKTE4008 นายรุ่งโรจน์ ขะมันจา ข้าราชการ TKE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

5 TKTE4010 นายสมบัติ สันกว๊าน ข้าราชการ TKE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

6 TKTE4007 นายยุทธนา มูลกลาง ข้าราชการ TKE48A-4 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ตาก

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

***วิชาเอกน้ีไม่ได้เปิดรับในพ้ืนท่ีน้ี***

หลักสูตร E48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า

39 



วิชาเอก A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE4018 นายพิเชษฐ เหมยค า พนักงาน ม. CRE48A-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

2 CRTE4007 นายวิโรจน์ ปงลังกา ข้าราชการ CRE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

3 CRTE4009 นายสิทธิชัย จีนะวงษ์ ข้าราชการ CRE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

4 CRTE4010 นางสุจิตรา จีนะวงษ์ ข้าราชการ CRE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

5 CRTE4012 นายชญภพ บุญทาศรี พนักงาน ม. CRE48A-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

หลักสูตร E48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ (ต่อ)

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

หมายเหตุ : ** อาจารย์ในสังกัดอ่ืนท่ีด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE4004 นายโกศล โอฬารไพโรจน์ ข้าราชการ CME46M-1 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE4006 นายจัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน ข้าราชการ CME46M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE4007 นายชาญชัย เดชธรรมรงค์ ข้าราชการ CME46M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE4022 นายสามารถ ยะเชียงค า ข้าราชการ CME46M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

5 CMTE4026 นายอุเทน ค าน่าน ข้าราชการ CME46M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

6 CRTE4020 นายวิฑูรย์ พรมมี พนักงาน ม. CME46M-3 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

7 CRTE5001 นายอนนท์ น าอิน ข้าราชการ CME46M-3 ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

**8 CMTC2008 นายธีระศักด์ิ สมศักด์ิ พนักงาน ม. CME46M-3 โรงเรียนเตรียมฯ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

**9 CMTC2014 นายพานิช อินต๊ะ พนักงาน ม. CME46M-3 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

หลักสูตร E46 วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่
อาจารย์ประจ า

หมายเหตุ : ** อาจารย์ในสังกัดอ่ืนที่ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3006 นายประชา ยืนยงกุล ข้าราชการ CME47M-1 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE3007 นายภาสวรรธน์ วัชรด ารงค์ศักด์ิ ข้าราชการ CME47M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE3013 นางสาวกุลทรัพย์ ผ่องศรีสุข พนักงาน ม. CME47M-2 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE3017 นายธวัชชัย อุ่นใจจม พนักงาน ม. CME47M-3 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

**5 CMTC2016 นายรณชาติ ม่ันศิลป์ พนักงาน ม. CME47M-3 สหวิทยาการ วิทยาลัยฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร E47 วศ.ม.วิศวกรรมเคร่ืองกล

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า

หมายเหตุ : ** อาจารย์ในสังกัดอ่ืนที่ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้
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พ้ืนท่ี พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTE4005 นายพิเชษฐ กันทะวัง ข้าราชการ PLS34M-2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ เชียงราย

หลักสูตร S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า

43 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE5015 นายเอนก อินทะเทศ ข้าราชการ NA ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

2 LPTE5001 ว่าท่ีร้อยตรีขวัญชัย บ ารุงกิจ ข้าราชการ NA ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ สวก.

3 NNTE3001 นายก้องเกียรติ ธนะมิตร ข้าราชการ NA วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

4 NNTE3002 นายสถาพร พิมสาร ข้าราชการ NA วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

5 NNTE3005 นายสุเทพ บุญมาบ ารุง ข้าราชการ NA วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

6 NNTE3009 นายณัฐพล กาบค า ลูกจ้างช่ัวคราว NA วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

7 NNTE4004 นายประเสริฐ ศรีพนม พนักงาน ม. NA วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

8 NNTE6001 นายสุรชัย อ้ิมทับ พนักงาน ม. NA วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ น่าน

ไม่ระบุหลักสูตรท่ีสังกัด

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

อาจารย์พิเศษ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE2026 กิตติพงษ์ วุฒิจ ำนงค์ อำจำรย์พิเศษ CME02M-5 วศ.บ.วิศวกรรมโยธำ วิศวกรรมโยธำฯ วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE3038 จรัสพงษ์ ไพยรำช อำจำรย์พิเศษ CME03M-5 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE1035 จักรกริช หงษสกุล อำจำรย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

4 CMTE1036 จักรณรงค์ วงค์อนันต์ อำจำรย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

5 CMTE1037 ณัฐฉัตร สำวัชชโก อำจำรย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

6 CMTE3039 พัชรินทร์ โคสุวรรณ  จันทร์ดี อำจำรย์พิเศษ CME35M-5 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

7 CMTE1038 สมศักด์ิ ขจิตรเพชรจรัส อำจำรย์พิเศษ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

E คณะวิศวกรรมศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์พิเศษ

46 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE2026 รองศำสตรำจำรย์กิตติพงษ์  วุฒิจ ำนงค์ อำจำรย์พิเศษ CME02M-5 วิศวกรรมโยธำฯ วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E02 วศ.บ.วิศวกรรมโยธา

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3038 ว่ำท่ีร้อยตรีจรัสพงษ์ ไพยรำช อำจำรย์พิเศษ CME03M-5 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E03 วศ.บ.วิศวกรรมเคร่ืองกล

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE3039 นำงพัชรินทร์ โคสุวรรณ  จันทร์ดี อำจำรย์พิเศษ CME35M-5 วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

หลักสูตร E35 วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTE1035 นำยจักรกริช หงษสกุล อำจำรย์พิเศษ NA วิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

2 CMTE1036 นำยจักรณรงค์ วงค์อนันต์ อำจำรย์พิเศษ NA วิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

3 CMTE1037 นำยณัฐฉัตร สำวัชชโก อำจำรย์พิเศษ NA วิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

4 CMTE1038 นำยสมศักด์ิ ขจิตรเพชรจรัส อำจำรย์พิเศษ NA วิศวกรรมอุตสำหกำร วิศวกรรมศำสตร์ เชียงใหม่

ไม่ระบุหลักสูตรท่ีสังกัด

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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