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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 CMTS4008 กชกร ม่ังมี พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

2 CMTS4009 กิตติชัย จินะไชย พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

3 CMTS4010 กิตติศักด์ิ อ ามา พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

4 CMTS4011 ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

5 CMTS4001 ชินานาฏ วิทยาประภากร ข้าราชการ CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

6 CMTS4012 ณัฏฐ์วรินท์ ธุวะค า พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

7 CMTS4013 ณัฐวุฒิ สังข์ทอง พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

8 CMTS4014 เถกิงศักด์ิ ภูสิทธิอัคคโชติ พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

9 CMTS4015 ธนิษฐา เกษมุณี พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

10 CMTS4002 ธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์ ข้าราชการ CME16M-2 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ เชียงใหม่

11 CMTS4016 นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

12 CMTS4017 นิวัติ จันต๊ะมา พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

13 CMTS4003 ประยงค์ ใสนวน ข้าราชการ CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

14 CMTS4018 ปรัชญา นามวงค์ พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

15 CMTS4004 ปาริชาติ บัวเจริญ ข้าราชการ CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

16 CMTS4019 ม่ิงขวัญ กันจินะ พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

17 CMTS4020 รดา สมเข่ือน พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

18 CMTS4021 รัตนา อระภักดี พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

19 CMTS4022 รัตนากาล ค าสอน พนักงาน ม. CMG03B-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

20 CMTS4005 วัชรา ปลัดคุณ ข้าราชการ CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

21 CMTS4023 วัชรี ฝ้ันเฟือนหา พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

22 CMTS4024 วาณิช หลิมวานิช พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

23 CMTS9001 ศกุนตลา  สายใจ พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

24 CMTS4025 ศราวุธ พ้ัวป้อง พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

25 CMTS4026 ศิรดา ปินใจ พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

26 CMTS4027 ศิริพงษ์ สมวรรณ พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

27 CMTS4028 สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

28 CMTS4029 สาวิตรี กาทองทุ่ง พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

29 CMTS4006 สุนทรี รินทร์ค า ข้าราชการ CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

30 CMTS4030 สุภาณี ใหม่จันทร์ดี พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

31 CMTS1001 สุรพล ใจวงศ์ษา พนักงาน ม. LPS18M-1 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

32 CMTS4031 สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ พนักงาน ม. CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

33 CMTS4032 หฤทัย ล่องกุลบุตร พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

34 CMTS4033 อรอุมา เมธาเกษร พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

35 CMTS4034 อัมพิกา ราชคม พนักงาน ม. CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

36 CMTS4007 เอมอร ไชยโรจน์ ข้าราชการ CMG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

37 TKTS4006 เกรียงศักด์ิ วัฒนวิฑูร พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

38 TKTS4007 เฉลา วงศ์แสง พนักงาน ม. TKG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

39 TKTS3001 ชญาภา บัวน้อย ข้าราชการ TKS37M-2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

S คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์ประจ า
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40 TKTS3007 ดลพร ว่องไวเวช พนักงาน ม. TKS37M-5 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

41 TKTS4001 ทนงศักด์ิ ยาทะเล ข้าราชการ TKS37M-4 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

42 TKTS4008 ทัศวรรณ อินทะสร้อย พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

43 TKTS4009 ธนิสสรา พินิจมนตรี พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

44 TKTS4010 ธวัชชัย ปัญญาต๊ิบ พนักงาน ม. TKG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

45 TKTS4002 ธานินทร์ สินพรมมา ข้าราชการ TKS34M-4 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

46 TKTS4011 ธิดารัตน์ คงทน พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

47 TKTS4003 นฤมล กูลศิริศรีตระกูล ข้าราชการ TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

48 TKTS4012 เนรัญชรา เกตุมี พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

49 TKTS4013 บุณฑริก รอดบ ารุง พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

50 TKTS4014 พัฒน์ชญา มณีค า พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

51 TKTS4015 พายัพ เกตุช่ัง พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

52 TKTS3002 พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ ข้าราชการ TKS37M-2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

53 TKTS4016 เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธ์ิ พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

54 TKTS4017 มานิตา ดุมกลาง พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

55 TKTS4004 รุ่ง หมูล้อม ข้าราชการ TKS34M-1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

56 TKTS3008 วรรณวิมล พุ่มโพธ์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว TKS37M-2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

57 TKTS4018 วันชนะ จูบรรจง พนักงาน ม. TKS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

58 TKTS4019 ศิริลักษณ์ ผลอินทร์ พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

59 TKTS4020 ศิโรจน์ ปรีชาไว พนักงาน ม. TKG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

60 TKTS4021 สินเดิม ดีโต พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

61 TKTS4022 สุทธิศักด์ิ สุขัมศรี พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

62 TKTS3003 สุพรรัตน์ วัชระนฤมล ข้าราชการ TKS37M-4 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

63 TKTS4023 สุรัสวดี ปลิโพธ พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

64 TKTS3004 อัจฉรา ดลวิทยาคุณ ข้าราชการ TKS37M-1 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

65 TKTS4024 อารุณี วงษ์ขาว พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

66 TKTS4005 อ านาจ ทับเกิด ข้าราชการ TKS34M-4 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

67 TKTS3005 อ าไพ สงวนแวว ข้าราชการ TKS37M-2 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

68 TKTS3006 อุทิน คุณาแจ่มจรัส ข้าราชการ TKS37M-4 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

69 TKTS4025 อุมาพร สุขบท พนักงาน ม. TKG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

70 CRTS4004 กนกทิพย์ อโนราช พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

71 CRTS4017 กนกพงษ์ ศรีเท่ียง ลูกจ้างช่ัวคราว CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

72 CRTS4005 กรุณา ใจนนถีย์ พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

73 CRTS4006 กาญจนา บุญทาศรี พนักงาน ม. CRG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

74 CRTS4007 จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

75 CRTS4001 ชัยยุทธ นนทะโคตร ข้าราชการ CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

76 CRTS4002 ถาวร อินทโร ข้าราชการ CRG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

77 CRTS4008 ธัญญรัตน์ จิตรพีระ พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

78 CRTS4009 ปภาวดี เนตรสุวรรณ พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

79 CRTS4010 พรพิมล กุณมา พนักงาน ม. CRG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

80 CRTS4011 ไภสัชชา อินพูลใจ พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

81 CRTS4012 มนต์ธิรา สุวรรณประภา พนักงาน ม. CRG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย
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82 CRTS4003 มานัส แสวงงาม ข้าราชการ CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

83 CRTS4013 รัตนาพร นรรัตน์ พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

84 CRTS4014 สมอ บุญพันธ์ พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

85 CRTS4015 สุบิน ใจทา พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

86 CRTS4016 สุริยงค์ ประชาเขียว พนักงาน ม. CRG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

87 LPTS1009 กิตติพันธ์ เพ็ญศรี พนักงาน ม. LPS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

88 LPTS1001 กุลชลี วงษ์ไทย ข้าราชการ LPS36A-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

89 LPTS1010 กุลวิชญ์ พานิชกุล พนักงาน ม. LPS36A-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

90 LPTS1002 ไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

91 LPTS2001 จรูญ สินทวีวรกุล ข้าราชการ LPS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

92 LPTS3007 ชณิชา จินาการ พนักงาน ม. LPS06A-4 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

93 LPTS1003 ชัยธวัช จารุทรรศน์ ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

94 LPTS2002 ชากรณ์ ขันแก้ว ข้าราชการ LPS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

95 LPTS4005 ญาณี คีรีต๊ะ พนักงาน ม. LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

96 LPTS4014 ณฤทธ์ิ ฝ้ันสืบ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

97 LPTS1014 ณัฐอมร จวงเจิม ลูกจ้างช่ัวคราว LPS26M-5 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

98 LPTS4001 ดวงจันทร์ ขัดสีทะลี ข้าราชการ LPG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

99 LPTS4006 ทนงศักด์ิ สัสดีแพง พนักงาน ม. LPS18M-2 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

100 LPTS1004 ทวีสิน ปัญญาสีห์ ข้าราชการ LPS26M-4 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

101 LPTS3008 ธัญลักษณ์ บัวผัน พนักงาน ม. LPS06B-1 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

102 LPTS3001 ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ ข้าราชการ LPS06B-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

103 LPTS1015 นครินทร์ เจริญสุข ลูกจ้างช่ัวคราว LPS26M-4 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

104 LPTS3002 นภาพร ดีสนาม ข้าราชการ LPS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

105 LPTS4002 นันทวรรณ์ ไชยเรียน ข้าราชการ LPG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

106 LPTS2012 นิตยา ทองทิพย์ พนักงาน ม. LPS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

107 LPTS2003 นิรันดร กองเงิน ข้าราชการ LPS36B-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

108 LPTS3009 ปรัศนีย์ กองวงค์ พนักงาน ม. LPS06B-5 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

109 LPTS4007 ปัทม์ ปราณอมรกิจ พนักงาน ม. LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

110 LPTS2004 ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ข้าราชการ LPS36B-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

111 LPTS2005 พงษ์ศักด์ิ อินฝาง ข้าราชการ LPS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

112 LPTS2006 พรพิมล จุลพันธ์ ข้าราชการ LPS36C-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

113 LPTS2013 เพชรน้ าหน่ึง เดชทิพย์พรพงศ์ พนักงาน ม. LPS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

114 LPTS4003 เพียงพิมพ์ ชิดบุรี ข้าราชการ LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

115 LPTS1005 ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ ข้าราชการ LPS26M-4 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

116 LPTS1011 เมทินี นาคดี พนักงาน ม. LPS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

117 LPTS3003 รุ่งทิวา กองเงิน ข้าราชการ LPS06B-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

118 LPTS2007 เรืองพันธ์ุ ทรัพย์มี ข้าราชการ LPS36C-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

119 LPTS3010 ลชินี ปานใจ พนักงาน ม. LPS06A-5 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

120 LPTS2008 วรวุธ ชัยเนตร ข้าราชการ LPS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

121 LPTS4004 วรัญญา ธาราเวชรักษ์ ข้าราชการ LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

122 LPTS2009 วริษา สินทวีวรกุล ข้าราชการ LPS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

123 LPTS4008 วัชรพงศ์ ศรีแสง พนักงาน ม. LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง
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124 LPTS3011 วัชรี เทพโยธิน พนักงาน ม. LPS06B-4 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

125 LPTS3004 วันเพ็ญ จิตรเจริญ ข้าราชการ LPS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

126 LPTS4009 วาที พันธุวัฒน์ พนักงาน ม. LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

127 LPTS2010 วีระ อินทร์นารี ข้าราชการ LPS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

128 LPTS4010 ศิริประภา ศรีทอง พนักงาน ม. LPG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

129 LPTS1012 ศิริพร อ่ าทอง พนักงาน ม. LPS23M-5 ปวส.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

130 LPTS4011 ศุภินันท์ จันมา พนักงาน ม. LPG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

131 LPTS2014 สมเกียรติ ตันตา พนักงาน ม. LPS36C-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

132 LPTS1006 สิริวัฒก์ สัมมานิธิ ข้าราชการ LPS26M-4 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

133 LPTS1007 สุธีกานต์ โสตถิกุล ข้าราชการ LPS36A-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

134 LPTS2011 สุนทร วิทยาคุณ ข้าราชการ LPS36B-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

135 LPTS3005 สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ข้าราชการ LPS22M-5 ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

136 LPTS2015 สุภัทรชา ธุระกิจ ลูกจ้างช่ัวคราว LPS36C-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

137 LPTS1008 สุมิตรา สุปินราช ข้าราชการ LPS36A-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

138 LPTS2016 สุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว LPS36C-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

139 LPTS3012 อรทัย บุญทะวงศ์ พนักงาน ม. LPS06A-1 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

140 LPTS4012 อรพรรณ จันทร์งาม พนักงาน ม. LPG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

141 LPTS4013 อาทิตย์ วรรณเวก พนักงาน ม. LPG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

142 LPTS1013 อิศร์ สุปินราช พนักงาน ม. LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

143 LPTS3006 อุบลรัตน์ พรหมฟัง ข้าราชการ LPS06B-4 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

144 PLTS3001 กฤษดา กาวีวงศ์ ข้าราชการ PLS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

145 PLTS4005 ขนิษฐา ตลอดภพ พนักงาน ม. PLG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

146 PLTS4006 คชรัตน์ ทองฟัก พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

147 PLTS1001 คมสัน อ านวยสิทธ์ิ ข้าราชการ PLS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

148 PLTS4007 คัชรินทร์ ทองฟัก พนักงาน ม. PLB35B-2 บธ.บ.ระบบสารสนเทศฯ (พัฒนาซอฟแวร์ฯ) บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

149 PLTS3007 จักรพันธ์ุ รอดทรัพย์ พนักงาน ม. PLS06A-5 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

150 PLTS2001 จันทรา สโมสร ข้าราชการ PLS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

151 PLTS2002 จารวี เลิกสายเพ็ง ข้าราชการ PLS36C-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

152 PLTS3002 จุฑามาศ ถิระสาโรช ข้าราชการ PLS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

153 PLTS3003 เฉลิมพล ถนอมวงค์ ข้าราชการ PLS06A-1 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

154 PLTS4001 ญาณี ด่านด ารงรักษ์ ข้าราชการ PLG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

155 PLTS2011 ณวรรณพร จิรารัตน์ พนักงาน ม. PLS36B-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

156 PLTS4008 ณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

157 PLTS1009 ณัฐชญา สายค าวงศ์ พนักงาน ม. PLS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

158 PLTS2003 ณิฐิมา เฉลิมแสน ข้าราชการ PLS36B-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

159 PLTS2004 เดชา นาวานุเคราะห์ ข้าราชการ PLS36C-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

160 PLTS2005 ทินกร ทาตระกูล ข้าราชการ PLS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

161 PLTS1010 ธานี ศิริโสม พนักงาน ม. PLS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

162 PLTS3004 นพดล ตรีรัตน์ ข้าราชการ PLS31M-2 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

163 PLTS4009 นันทยา เก่งเขตร์กิจ พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

164 PLTS3005 บุญเจิด กาญจนา ข้าราชการ PLS31M-2 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

165 PLTS2006 บุญชู นาวานุเคราะห์ ข้าราชการ PLS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก
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166 PLTS3006 บุญฤทธ์ิ สโมสร ข้าราชการ PLS31M-4 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

167 PLTS1002 ประเทือง สง่าจิตร ข้าราชการ PLS36A-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

168 PLTS1003 ประไพพร ศิริคติธรรม ข้าราชการ PLS23M-5 ปวส.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

169 PLTS2007 ประวัติ ปรางสุรางค์ ข้าราชการ PLS36C-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

170 PLTS4010 ปัณณวิช ค ารอด พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

171 PLTS3008 ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว พนักงาน ม. PLS31M-5 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

172 PLTS2008 ปิยะศักด์ิ คงวิริยะกุล ข้าราชการ PLS25M-5 ปวส.สัตว์ศาสตร์ สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

173 PLTS4011 พรเทพ เกียรติด ารงค์กุล พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

174 PLTS1004 พรวิภา สะนะวงศ์ ข้าราชการ PLS36A-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

175 PLTS2012 พรศิลป์ แก่นท้าว พนักงาน ม. PLS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

176 PLTS1005 มนัส จูมี ข้าราชการ PLS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

177 PLTS3009 เมธาวี อนะวัชกุล พนักงาน ม. PLS06A-5 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

178 PLTS1006 ยรรยง เฉลิมแสน ข้าราชการ PLS36A-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

179 PLTS2013 รุ่งระวี ทองดอนเอ พนักงาน ม. PLS36C-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

180 PLTS4002 เริงนภรณ์ โม้พวง ข้าราชการ PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

181 PLTS3010 วรกฤช ดอนค าเพ็ง พนักงาน ม. PLS31M-2 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

182 PLTS3011 วรรณภา สระพินครบุรี พนักงาน ม. PLS06A-5 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

183 PLTS2009 วาสนา สิงห์ดวง ข้าราชการ LPS18M-4 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

184 PLTS3012 วิทยา พรหมพฤกษ์ พนักงาน ม. PLS31M-1 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

185 PLTS4012 วิไรวรรณ แสนชะนะ พนักงาน ม. PLS34M-2 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

186 PLTS4003 ศศิธร ปรือทอง ข้าราชการ PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

187 PLTS4013 ศิริจรรยา จันทร์มี พนักงาน ม. PLS34M-4 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

188 PLTS4014 ศิริน มหายศนันท์ พนักงาน ม. PLG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

189 PLTS1007 ศีลศิริ สง่าจิตร ข้าราชการ PLS36A-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

190 PLTS1008 สมชาติ หาญวงษา ข้าราชการ PLS36A-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

191 PLTS2010 สมบัติ พนเจริญสวัสด์ิ ข้าราชการ PLS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

192 PLTS4004 สุกัญญา ทับทิม ข้าราชการ PLS31M-2 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

193 PLTS4015 สุจิตตรา อินทอง พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

194 PLTS4016 สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

195 PLTS4017 สุพัฒตรา ปรางสุรางค์ พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

196 PLTS2014 สุภภณ พลอยอ่ิม พนักงาน ม. PLS24M-5 ปวส.ประมง สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

197 PLTS3013 สุริยาพร นิพรรัมย์ พนักงาน ม. PLS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

198 PLTS4018 โสภณา ส าราญ พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

199 PLTS2015 อพิศรา หงส์หิรัญ พนักงาน ม. PLS36C-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

200 PLTS4019 อมิตตา คล้ายทอง พนักงาน ม. PLS34M-1 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

201 PLTS3014 อรรณพ ทัศนอุดม พนักงาน ม. PLS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

202 PLTS4020 อรรถพล ตันไสว พนักงาน ม. PLG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

203 PLTS2016 อัษฎาวุธ สน่ันนาม พนักงาน ม. PLS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

204 PLTS2017 อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ พนักงาน ม. PLS36B-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

205 NNTS4001 กฤษฎา ยาใจ ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

206 NNTS2001 กฤษณธร สินตะละ ข้าราชการ NNS36B-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

207 NNTS1001 กาญจนา รุจิพจน์ ข้าราชการ NNS36A-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน
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208 NNTS4002 กาศรี นามเคน ข้าราชการ NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

209 NNTS2002 เกชา คูหา ข้าราชการ NNS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

210 NNTS4007 ขนิษฐา หอมจันทร์ พนักงาน ม. NNS33M-2 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

211 NNTS3006 จิรรัชต์ กันทะขู้ พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

212 NNTS2013 จุลทรรศน์ คีรีแลง ลูกจ้างช่ัวคราว NNS36C-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

213 NNTS4008 เจนจิรา ลานแก้ว พนักงาน ม. NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

214 NNTS2003 เจียมจิตร ช่างสาร ข้าราชการ NNS36C-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

215 NNTS2004 ชนินทร์ แก้วมณี ข้าราชการ NNS36C-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

216 NNTS4009 ชัชชัย ดีสุหล้า พนักงาน ม. NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

217 NNTS2008 เชาวลีย์ ใจสุข พนักงาน ม. NNS36C-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

218 NNTS2014 ณพัธ นรินทร์รัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว NNS36B-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

219 NNTS4010 นงนุช เกตุ้ย พนักงาน ม. NNS33M-1 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

220 NNTS3001 นพรัตน์ จันทร์ไชย ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

221 NNTS1007 บรรจง อูปแก้ว พนักงาน ม. NNS23M-4 ปวส.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

222 NNTS3007 บุษบา มะโนแสน พนักงาน ม. NNS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

223 NNTS4011 ปกรณ์ จันทร์อินทร์ พนักงาน ม. NNS33M-2 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

224 NNTS4012 ปกรณ์ สุนทรเมธ พนักงาน ม. NNS33M-2 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

225 NNTS3002 ประกิต ทิมข า ข้าราชการ NNS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

226 NNTS2005 ประมวล เติมสมบัติถาวร ข้าราชการ NNS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

227 NNTS4003 ประสงค์ เหล่ียมโสภณ ข้าราชการ NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

228 NNTS1002 ปราโมทย์ ทิมข า ข้าราชการ NNS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

229 NNTS3003 ปิยะนุช รสเครือ ข้าราชการ NNS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

230 NNTS1003 เผดิมศิลป์ รามศิริ ข้าราชการ NNS36A-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

231 NNTS4004 พชร สายปาระ ข้าราชการ NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

232 NNTS1010 พรรณทิวา ใจจะดี พนักงานราชการ NNS23M-5 ปวส.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

233 NNTS4013 พรรณพร กุลมา พนักงาน ม. NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

234 NNTS1004 พิกุล สุรพรไพบูลย์ ข้าราชการ NNS36A-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

235 NNTS1005 พิชัย สุรพรไพบูลย์ ข้าราชการ NNS36A-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

236 NNTS1008 ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ พนักงาน ม. NNS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

237 NNTS3004 มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ ข้าราชการ NNS06A-1 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

238 NNTS4014 รัชณีภรณ์ อ่ินค า พนักงาน ม. NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

239 NNTS2009 รัชนี บัวระภา พนักงาน ม. NNS36B-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

240 NNTS4018 วรวิทย์ ฝ้ันค าอ้าย ลูกจ้างช่ัวคราว NNS33M-2 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

241 NNTS4015 วิรัน วิสุทธิธาดา พนักงาน ม. NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

242 NNTS4005 วิโรจน์ มงคลเทพ ข้าราชการ NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

243 NNTS2006 วิไลพร จันทร์ไชย ข้าราชการ NNS36B-3 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

244 NNTS4016 ศินุพล พิมพ์พก พนักงาน ม. NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

245 NNTS4017 ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง พนักงาน ม. NNS33M-4 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

246 NNTS2010 ศุภมาศ ทรัพย์ทวีธนกิจ พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

247 NNTS4006 สวาท สายปาระ ข้าราชการ NNG03C-4 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

248 NNTS3008 สุทธิดา ปัญญาอินทร์ พนักงาน ม. NNS06A-2 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

249 NNTS2011 สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ พนักงาน ม. NNS36B-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน
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250 NNTS3009 สุภาวดี ศรีแย้ม พนักงาน ม. NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

251 NNTS3005 เสกสรร วงศ์ศิริ ข้าราชการ LPE43C-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมอาหาร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

252 NNTS1006 อนุชา จันทรบูรณ์ ข้าราชการ NNS23M-5 ปวส.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

253 NNTS1009 อภิรยา เทพสุคนธ์ พนักงาน ม. NNS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

254 NNTS2007 อมรชัย ล้อทองค า ข้าราชการ NNS36C-2 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

255 NNTS2012 เอกชัย ดวงใจ พนักงาน ม. NNS36C-1 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ประมง) สัตว์ศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

256 LPTS1016 กัทลีวัลย์ สุขช่วย ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

257 LPTS1017 จานุลักษณ์ ขนบดี ข้าราชการ LPS17M-3 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

258 LPTS1018 จินันทนา จอมดวง ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

259 LPTS3013 จิรภา พงษ์จันตา ข้าราชการ LPS18M-2 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

260 LPTS1019 ชิติ ศรีตนทิพย์ ข้าราชการ LPS17M-1 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

261 LPTS1020 ณรงค์ ผลวงษ์ ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

262 LPTS4015 ณัฐชัย เท่ียงบูรณธรรม ข้าราชการ LPS17M-4 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

263 LPTS1021 นภา ขันสุภา ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

264 LPTS3014 นิอร โฉมศรี ข้าราชการ LPS18M-3 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

265 LPTS3015 ประดิฐ รามัชฌิมา ข้าราชการ LPE43C-2 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมอาหาร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

266 LPTS1022 ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ข้าราชการ LPS17M-3 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

267 LPTS1023 พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง ข้าราชการ LPS17M-4 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

268 LPTS3016 พยุงศักด์ิ มะโนชัย ข้าราชการ LPS06A-4 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

269 LPTS1024 พรนิภา เลิศศิลป์มงคล ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

270 LPTS1025 พิทักษ์ พุทธวรชัย ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

271 LPTS3017 ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ข้าราชการ LPS17M-3 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

272 LPTS1026 มาลี ต้ังระเบียบ ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

273 LPTS1027 ยุทธนา เขาสุเมรุ ข้าราชการ LPS17M-4 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

274 LPTS3018 รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ข้าราชการ LPE43C-1 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรฯ (วิศวกรรมอาหาร) วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ล าปาง

275 LPTS1028 รุ่งนภา ช่างเจรจา ข้าราชการ LPS17M-2 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

276 LPTS2017 วันชาติ สุวัตถี ข้าราชการ NA ไม่ระบุ #N/A #N/A #N/A

277 LPTS1029 วัลลภ พงษ์ยืน ข้าราชการ LPS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

278 LPTS1030 ศักด์ิดา สุขวัฒนากร ข้าราชการ LPS23M-5 ปวส.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

279 LPTS3019 ศิริศักด์ิ บุตรกระจ่าง ข้าราชการ LPS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

280 LPTS1031 สันติ ช่างเจรจา ข้าราชการ LPS17M-4 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

281 LPTS1032 สาวิตร มีจุ้ย ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

282 LPTS1033 สุเทพ ทองมา ข้าราชการ LPS36A-5 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

283 LPTS3020 สุภาวดี แช่ม ข้าราชการ LPS06A-4 วท.บ.วิทยาศาสตร์ฯ (เทคโนโลยีการอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

284 LPTS1034 สุมาฬี พรหมรุกขชาติ ข้าราชการ LPS36A-4 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

285 LPTS1035 อภิชาติ  ชิดบุรี ข้าราชการ LPS17M-2 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

286 LPTS1036 อรุณ โสตถิกุล ข้าราชการ LPS17M-4 วท.ม.พืชศาสตร์ พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

ปรับปรุงข้อมูลวันท่ี 4/10/2019 7 จาก 28
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS3005 นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ข้าราชการ LPS22M-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS1012 นางสาวศิริพร อ่ าทอง พนักงาน ม. LPS23M-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS1030 นายศักด์ิดา สุขวัฒนากร ข้าราชการ LPS23M-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS1003 นางประไพพร ศิริคติธรรม ข้าราชการ PLS23M-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS1007 นายบรรจง อูปแก้ว พนักงาน ม. NNS23M-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS1006 นายอนุชา จันทรบูรณ์ ข้าราชการ NNS23M-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS1010 นางสาวพรรณทิวา ใจจะดี พนักงานราชการ NNS23M-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS2014 นายสุภภณ พลอยอ่ิม พนักงาน ม. PLS24M-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S22 ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร

พ้ืนท่ี ล าปาง

หลักสูตร S23 ปวส.พืชศาสตร์

พ้ืนท่ี ล าปาง

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ล าดับ

พ้ืนท่ี น่าน

หลักสูตร S24 ปวส.ประมง

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS2008 นายปิยะศักด์ิ คงวิริยะกุล ข้าราชการ PLS25M-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS1004 นายทวีสิน ปัญญาสีห์ ข้าราชการ LPS26M-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS1005 นายภูพิงค์ ศรีภูมินทร์ ข้าราชการ LPS26M-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS1006 นายสิริวัฒก์ สัมมานิธิ ข้าราชการ LPS26M-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS1015 นายนครินทร์ เจริญสุข ลูกจ้างช่ัวคราว LPS26M-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS1014 นายณัฐอมร จวงเจิม ลูกจ้างช่ัวคราว LPS26M-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

หลักสูตร S26 ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์

พ้ืนท่ี ล าปาง

หลักสูตร S25 ปวส.สัตว์ศาสตร์

พ้ืนท่ี พิษณุโลก
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTS4001 นางชินานาฏ วิทยาประภากร ข้าราชการ CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

2 CMTS4003 นายประยงค์ ใสนวน ข้าราชการ CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

3 CMTS4004 นางปาริชาติ บัวเจริญ ข้าราชการ CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

4 CMTS4006 นางสาวสุนทรี รินทร์ค า ข้าราชการ CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

5 CMTS4007 นางเอมอร ไชยโรจน์ ข้าราชการ CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

6 CMTS4012 นางสาวณัฏฐ์วรินท์ ธุวะค า พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

7 CMTS4013 นายณัฐวุฒิ สังข์ทอง พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

8 CMTS4015 นางธนิษฐา เกษมุณี พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

9 CMTS4016 นางนพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

10 CMTS4019 นางสาวม่ิงขวัญ กันจินะ พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

11 CMTS4020 นางสาวรดา สมเข่ือน พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

12 CMTS4022 นางสาวรัตนากาล ค าสอน พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

13 CMTS4023 นางวัชรี ฝ้ันเฟือนหา พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

14 CMTS4024 นายวาณิช หลิมวานิช พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

15 CMTS4025 นายศราวุธ พ้ัวป้อง พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

16 CMTS4026 นางสาวศิรดา ปินใจ พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

17 CMTS4027 นายศิริพงษ์ สมวรรณ พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

18 CMTS4029 นางสาวสาวิตรี กาทองทุ่ง พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

19 CMTS4031 นายสุวิชช์ ธนะศานวรคุณ พนักงาน ม. CMG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

20 CMTS9001 นางสาวศกุนตลา   สายใจ พนักงาน ม. CMG03C-4 ส านักงานคณบดี วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

21 CMTS4005 นายวัชรา ปลัดคุณ ข้าราชการ CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

22 CMTS4008 นางสาวกชกร ม่ังมี พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

23 CMTS4009 นายกิตติชัย จินะไชย พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

24 CMTS4010 นายกิตติศักด์ิ อ ามา พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

25 CMTS4011 นายชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

26 CMTS4014 นายเถกิงศักด์ิ ภูสิทธิอัคคโชติ พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

27 CMTS4017 นายนิวัติ จันต๊ะมา พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

28 CMTS4018 นายปรัชญา นามวงค์ พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

29 CMTS4021 นางสาวรัตนา อระภักดี พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

30 CMTS4028 นายสมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

31 CMTS4030 นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

32 CMTS4032 นางสาวหฤทัย ล่องกุลบุตร พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

33 CMTS4033 นางสาวอรอุมา เมธาเกษร พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

34 CMTS4034 นางสาวอัมพิกา ราชคม พนักงาน ม. CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTS4003 นางนฤมล กูลศิริศรีตระกูล ข้าราชการ TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

2 TKTS4006 นายเกรียงศักด์ิ วัฒนวิฑูร พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

3 TKTS4008 นางสาวทัศวรรณ อินทะสร้อย พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

4 TKTS4009 นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

5 TKTS4011 นางสาวธิดารัตน์ คงทน พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

6 TKTS4012 นางเนรัญชรา เกตุมี พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

7 TKTS4013 นางบุณฑริก รอดบ ารุง พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

8 TKTS4014 นางสาวพัฒน์ชญา มณีค า พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

9 TKTS4015 นายพายัพ เกตุช่ัง พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

10 TKTS4016 นางสาวเพ็ญพร วินัยเรืองฤทธ์ิ พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

11 TKTS4017 นางสาวมานิตา ดุมกลาง พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

12 TKTS4019 นางสาวศิริลักษณ์ ผลอินทร์ พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

13 TKTS4021 นายสินเดิม ดีโต พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

14 TKTS4022 นายสุทธิศักด์ิ สุขัมศรี พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

15 TKTS4023 นางสาวสุรัสวดี ปลิโพธ พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

16 TKTS4024 นางสาวอารุณี วงษ์ขาว พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

17 TKTS4025 นางสาวอุมาพร สุขบท พนักงาน ม. TKG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

18 TKTS4007 นายเฉลา วงศ์แสง พนักงาน ม. TKG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

19 TKTS4010 นายธวัชชัย ปัญญาต๊ิบ พนักงาน ม. TKG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

20 TKTS4020 นายศิโรจน์ ปรีชาไว พนักงาน ม. TKG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

สังกัดบุคลากร

วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว

สถานะหลักสูตร

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

14 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CRTS4001 นายชัยยุทธ นนทะโคตร ข้าราชการ CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

2 CRTS4003 นายมานัส แสวงงาม ข้าราชการ CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

3 CRTS4004 นางกนกทิพย์ อโนราช พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

4 CRTS4005 นางสาวกรุณา ใจนนถีย์ พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

5 CRTS4007 นายจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

6 CRTS4008 นางสาวธัญญรัตน์ จิตรพีระ พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

7 CRTS4009 นางสาวปภาวดี เนตรสุวรรณ พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

8 CRTS4011 นายไภสัชชา อินพูลใจ พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

9 CRTS4013 นางสาวรัตนาพร นรรัตน์ พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

10 CRTS4014 นายสมอ บุญพันธ์ พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

11 CRTS4015 นายสุบิน ใจทา พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

12 CRTS4016 นายสุริยงค์ ประชาเขียว พนักงาน ม. CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

13 CRTS4017 นายกนกพงษ์ ศรีเท่ียง ลูกจ้างช่ัวคราว CRG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

14 CRTS4002 นายถาวร อินทโร ข้าราชการ CRG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

15 CRTS4006 นางกาญจนา บุญทาศรี พนักงาน ม. CRG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

16 CRTS4010 นางสาวพรพิมล กุณมา พนักงาน ม. CRG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

17 CRTS4012 นางสาวมนต์ธิรา สุวรรณประภา พนักงาน ม. CRG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงราย

สังกัดบุคลากร

วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนท่ี เชียงราย

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

15 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS4003 นางเพียงพิมพ์ ชิดบุรี ข้าราชการ LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS4004 นางสาววรัญญา ธาราเวชรักษ์ ข้าราชการ LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS4005 นางสาวญาณี คีรีต๊ะ พนักงาน ม. LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS4007 นางปัทม์ ปราณอมรกิจ พนักงาน ม. LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS4008 นายวัชรพงศ์ ศรีแสง พนักงาน ม. LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

6 LPTS4009 นายวาที พันธุวัฒน์ พนักงาน ม. LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

7 LPTS4010 นางศิริประภา ศรีทอง พนักงาน ม. LPG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

8 LPTS4001 นางสาวดวงจันทร์ ขัดสีทะลี ข้าราชการ LPG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

9 LPTS4002 นางนันทวรรณ์ ไชยเรียน ข้าราชการ LPG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

10 LPTS4011 นายศุภินันท์ จันมา พนักงาน ม. LPG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

11 LPTS4012 นางสาวอรพรรณ จันทร์งาม พนักงาน ม. LPG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

12 LPTS4013 นายอาทิตย์ วรรณเวก พนักงาน ม. LPG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

13 LPTS4014 นายณฤทธ์ิ ฝ้ันสืบ ลูกจ้างช่ัวคราว LPG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS4002 นางเริงนภรณ์ โม้พวง ข้าราชการ PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS4003 นางศศิธร ปรือทอง ข้าราชการ PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

3 PLTS4006 นายคชรัตน์ ทองฟัก พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

4 PLTS4008 นางสาวณัฎฐิรา ก๋าวินจันทร์ พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

5 PLTS4009 นางสาวนันทยา เก่งเขตร์กิจ พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

6 PLTS4010 นายปัณณวิช ค ารอด พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

7 PLTS4011 นายพรเทพ เกียรติด ารงค์กุล พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

8 PLTS4015 นางสาวสุจิตตรา อินทอง พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

9 PLTS4016 นางสาวสุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์ พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

10 PLTS4017 นางสุพัฒตรา ปรางสุรางค์ พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

11 PLTS4018 นางสาวโสภณา ส าราญ พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

12 PLTS4020 นายอรรถพล ตันไสว พนักงาน ม. PLG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

13 PLTS4001 นางญาณี ด่านด ารงรักษ์ ข้าราชการ PLG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

14 PLTS4005 นางขนิษฐา ตลอดภพ พนักงาน ม. PLG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

15 PLTS4014 นางสาวศิริน มหายศนันท์ พนักงาน ม. PLG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนท่ี พิษณุโลก
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS4002 นายกาศรี นามเคน ข้าราชการ NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS4003 นายประสงค์ เหล่ียมโสภณ ข้าราชการ NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS4004 นายพชร สายปาระ ข้าราชการ NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS4005 นายวิโรจน์ มงคลเทพ ข้าราชการ NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS4006 นางสวาท สายปาระ ข้าราชการ NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

6 NNTS4008 นางเจนจิรา ลานแก้ว พนักงาน ม. NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

7 NNTS4009 นายชัชชัย ดีสุหล้า พนักงาน ม. NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

8 NNTS4013 นางสาวพรรณพร กุลมา พนักงาน ม. NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

9 NNTS4014 นางสาวรัชณีภรณ์ อ่ินค า พนักงาน ม. NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

10 NNTS4015 นายวิรัน วิสุทธิธาดา พนักงาน ม. NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

11 NNTS4016 นายศินุพล  พิมพ์พก พนักงาน ม. NNG03C-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนท่ี น่าน

17 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS3012 นางอรทัย บุญทะวงศ์ พนักงาน ม. LPS06A-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS3002 นางสาวนภาพร ดีสนาม ข้าราชการ LPS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS3004 นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ ข้าราชการ LPS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS3007 นางสาวชณิชา จินาการ พนักงาน ม. LPS06A-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS3016 นายพยุงศักด์ิ มะโนชัย ข้าราชการ LPS06A-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

6 LPTS3020 นางสุภาวดี แช่ม ข้าราชการ LPS06A-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

7 LPTS3010 นางสาวลชินี ปานใจ พนักงาน ม. LPS06A-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS3008 นางสาวธัญลักษณ์ บัวผัน พนักงาน ม. LPS06B-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS3001 นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ ข้าราชการ LPS06B-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS3003 นางรุ่งทิวา กองเงิน ข้าราชการ LPS06B-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS3006 นางสาวอุบลรัตน์ พรหมฟัง ข้าราชการ LPS06B-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS3011 นางวัชรี เทพโยธิน พนักงาน ม. LPS06B-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

6 LPTS3009 นางปรัศนีย์ กองวงค์ พนักงาน ม. LPS06B-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

หลักสูตร S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว

วิชาเอก A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิชาเอก B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS3003 นายเฉลิมพล ถนอมวงค์ ข้าราชการ PLS06A-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS3001 นายกฤษดา กาวีวงศ์ ข้าราชการ PLS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

3 PLTS3002 นางจุฑามาศ ถิระสาโรช ข้าราชการ PLS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

4 PLTS3013 นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์ พนักงาน ม. PLS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

5 PLTS3014 นายอรรณพ ทัศนอุดม พนักงาน ม. PLS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

6 PLTS3007 นายจักรพันธ์ุ รอดทรัพย์ พนักงาน ม. PLS06A-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

7 PLTS3009 นางสาวเมธาวี อนะวัชกุล พนักงาน ม. PLS06A-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

8 PLTS3011 นางวรรณภา สระพินครบุรี พนักงาน ม. PLS06A-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS3004 นางสาวมลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ ข้าราชการ NNS06A-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS3002 นายประกิต ทิมข า ข้าราชการ NNS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS3003 นางปิยะนุช รสเครือ ข้าราชการ NNS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS3007 นางบุษบา มะโนแสน พนักงาน ม. NNS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS3008 นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์ พนักงาน ม. NNS06A-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ต่อ)

วิชาเอก A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

วิชาเอก A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

พ้ืนท่ี น่าน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS3012 นายวิทยา พรหมพฤกษ์ พนักงาน ม. PLS31M-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS3004 นายนพดล ตรีรัตน์ ข้าราชการ PLS31M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

3 PLTS3005 นายบุญเจิด กาญจนา ข้าราชการ PLS31M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

4 PLTS3010 นายวรกฤช ดอนค าเพ็ง พนักงาน ม. PLS31M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

5 PLTS4004 นางสาวสุกัญญา ทับทิม ข้าราชการ PLS31M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

6 PLTS3006 นายบุญฤทธ์ิ สโมสร ข้าราชการ PLS31M-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

7 PLTS3008 นายปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว พนักงาน ม. PLS31M-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S31 วท.บ.เคร่ืองจักรกลเกษตร

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS4010 นางนงนุช เกตุ้ย พนักงาน ม. NNS33M-1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS4007 นางสาวขนิษฐา หอมจันทร์ พนักงาน ม. NNS33M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS4011 นายปกรณ์ จันทร์อินทร์ พนักงาน ม. NNS33M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS4012 นายปกรณ์ สุนทรเมธ พนักงาน ม. NNS33M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS4018 นายวรวิทย์ ฝ้ันค าอ้าย ลูกจ้างช่ัวคราว NNS33M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

6 NNTS4017 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง พนักงาน ม. NNS33M-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี น่าน

หลักสูตร S33 วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTS4004 นายรุ่ง  หมูล้อม ข้าราชการ TKS34M-1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

**2 TKTS4018 นายวันชนะ จูบรรจง พนักงาน ม. TKS34M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

**3 TKTB1009 นางสาวกฤตาพร พัชระสุภา พนักงาน ม. TKS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

**4 TKTB1019 นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี ลูกจ้างช่ัวคราว TKS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ตาก

5 LPTB1018 นายวชิระ หล่อประดิษฐ์ ลูกจ้างช่ัวคราว TKS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ ล าปาง

6 TKTS4002 นายธานินทร์ สินพรมมา ข้าราชการ TKS34M-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

7 TKTS4005 นายอ านาจ ทับเกิด ข้าราชการ TKS34M-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS4019 นางสาวอมิตตา คล้ายทอง พนักงาน ม. PLS34M-1 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS4012 นางสาววิไรวรรณ แสนชะนะ พนักงาน ม. PLS34M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

**3 PLTB1009 นางสาวปฏิกมล โพธิคามบ ารุง พนักงาน ม. PLS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

**4 PLTB1012 นายมรกต ทองพรหม พนักงาน ม. PLS34M-2 บริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจฯ พิษณุโลก

5 PLTS4013 นางสาวศิริจรรยา จันทร์มี พนักงาน ม. PLS34M-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S34 วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ

พ้ืนท่ี ตาก

พ้ืนท่ี พิษณุโลก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า

หมายเหตุ : ** อาจารย์ในสังกัดอ่ืนที่ด ารงต าแหน่งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรนี้

22 



วิชาเอก A พืชศาสตร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS1007 นางสุธีกานต์ โสตถิกุล ข้าราชการ LPS36A-1 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS1001 นางสาวกุลชลี วงษ์ไทย ข้าราชการ LPS36A-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS1008 นางสุมิตรา สุปินราช ข้าราชการ LPS36A-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS1010 นายกุลวิชญ์ พานิชกุล พนักงาน ม. LPS36A-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS1002 นายไกรสีห์ พิสิษฐ์กุล ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

6 LPTS1003 นายชัยธวัช จารุทรรศน์ ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

7 LPTS1013 นายอิศร์ สุปินราช พนักงาน ม. LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

8 LPTS1016 นางกัทลีวัลย์ สุขช่วย ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

9 LPTS1018 นางจินันทนา จอมดวง ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

10 LPTS1021 นางนภา ขันสุภา ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

11 LPTS1024 นางสาวพรนิภา เลิศศิลป์มงคล ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

12 LPTS1025 นายพิทักษ์ พุทธวรชัย ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

13 LPTS1026 นางสาวมาลี ต้ังระเบียบ ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

14 LPTS1032 นายสาวิตร มีจุ้ย ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

15 LPTS1034 นางสุมาฬี พรหมรุกขชาติ ข้าราชการ LPS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

16 LPTS1009 นายกิตติพันธ์ เพ็ญศรี พนักงาน ม. LPS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

17 LPTS1011 นางสาวเมทินี นาคดี พนักงาน ม. LPS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

18 LPTS1029 นายวัลลภ พงษ์ยืน ข้าราชการ LPS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

19 LPTS1033 นายสุเทพ ทองมา ข้าราชการ LPS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

20 LPTS3019 นายศิริศักด์ิ บุตรกระจ่าง ข้าราชการ LPS36A-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

หลักสูตร S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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วิชาเอก B สัตวศาสตร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS2004 นางสาวปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ข้าราชการ LPS36B-1 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS2003 นายนิรันดร กองเงิน ข้าราชการ LPS36B-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS2011 นายสุนทร วิทยาคุณ ข้าราชการ LPS36B-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS2002 นายชากรณ์ ขันแก้ว ข้าราชการ LPS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS2008 นายวรวุธ ชัยเนตร ข้าราชการ LPS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

6 LPTS2010 นายวีระ อินทร์นารี ข้าราชการ LPS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

7 LPTS2001 นายจรูญ สินทวีวรกุล ข้าราชการ LPS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

8 LPTS2005 นายพงษ์ศักด์ิ อินฝาง ข้าราชการ LPS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

9 LPTS2009 นางวริษา สินทวีวรกุล ข้าราชการ LPS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

10 LPTS2012 นางสาวนิตยา ทองทิพย์ พนักงาน ม. LPS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

11 LPTS2013 นางสาวเพชรน้ าหน่ึง เดชทิพย์พรพงศ์ พนักงาน ม. LPS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

วิชาเอก C ประมง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS2007 นายเรืองพันธ์ุ ทรัพย์มี ข้าราชการ LPS36C-1 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

2 LPTS2006 นางพรพิมล จุลพันธ์ ข้าราชการ LPS36C-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

3 LPTS2014 นายสมเกียรติ ตันตา พนักงาน ม. LPS36C-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS2016 นางสาวสุรีย์วัลย์ ชุ่มแก้ว ลูกจ้างช่ัวคราว LPS36C-4 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

5 LPTS2015 นางสาวสุภัทรชา ธุระกิจ ลูกจ้างช่ัวคราว LPS36C-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ

หลักสูตร S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ต่อ)
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วิชาเอก A พืชศาสตร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS1007 นางศีลศิริ สง่าจิตร ข้าราชการ PLS36A-1 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS1004 นางพรวิภา สะนะวงศ์ ข้าราชการ PLS36A-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

3 PLTS1008 นายสมชาติ หาญวงษา ข้าราชการ PLS36A-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

4 PLTS1002 นายประเทือง สง่าจิตร ข้าราชการ PLS36A-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

5 PLTS1006 นายยรรยง เฉลิมแสน ข้าราชการ PLS36A-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

6 PLTS1001 นายคมสัน อ านวยสิทธ์ิ ข้าราชการ PLS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

7 PLTS1005 นายมนัส จูมี ข้าราชการ PLS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

8 PLTS1009 นางสาวณัฐชญา  สายค าวงศ์ พนักงาน ม. PLS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

9 PLTS1010 นายธานี ศิริโสม พนักงาน ม. PLS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

วิชาเอก B สัตวศาสตร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS2003 นางณิฐิมา เฉลิมแสน ข้าราชการ PLS36B-1 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS2011 นางสาวณวรรณพร จิรารัตน์ พนักงาน ม. PLS36B-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

3 PLTS2017 นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ พนักงาน ม. PLS36B-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

4 PLTS2001 นางจันทรา สโมสร ข้าราชการ PLS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

5 PLTS2005 นายทินกร ทาตระกูล ข้าราชการ PLS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

6 PLTS2006 นางบุญชู นาวานุเคราะห์ ข้าราชการ PLS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

7 PLTS2010 นายสมบัติ พนเจริญสวัสด์ิ ข้าราชการ PLS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

8 PLTS2016 นายอัษฎาวุธ สน่ันนาม พนักงาน ม. PLS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

9 PLTS2012 นายพรศิลป์ แก่นท้าว พนักงาน ม. PLS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

วิชาเอก C ประมง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS2002 นางจารวี เลิกสายเพ็ง ข้าราชการ PLS36C-1 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

2 PLTS2007 นายประวัติ ปรางสุรางค์ ข้าราชการ PLS36C-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

3 PLTS2013 นางสาวรุ่งระวี ทองดอนเอ พนักงาน ม. PLS36C-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

4 PLTS2004 นายเดชา นาวานุเคราะห์ ข้าราชการ PLS36C-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

5 PLTS2015 นางสาวอพิศรา หงส์หิรัญ พนักงาน ม. PLS36C-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

สถานะหลักสูตรล าดับ

หลักสูตร S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ต่อ)

พ้ืนท่ี พิษณุโลก
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วิชาเอก A พืชศาสตร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS1001 นางสาวกาญจนา รุจิพจน์ ข้าราชการ NNS36A-1 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS1003 นายเผดิมศิลป์ รามศิริ ข้าราชการ NNS36A-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS1004 นางพิกุล สุรพรไพบูลย์ ข้าราชการ NNS36A-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS1005 นายพิชัย สุรพรไพบูลย์ ข้าราชการ NNS36A-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS1002 นางปราโมทย์ ทิมข า ข้าราชการ NNS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

6 NNTS1009 นางสาวอภิรยา เทพสุคนธ์ พนักงาน ม. NNS36A-4 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

7 NNTS1008 นายภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ พนักงาน ม. NNS36A-5 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

วิชาเอก B สัตวศาสตร์

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS2011 นางสาวสุธาทิพย์ ไชยวงศ์ พนักงาน ม. NNS36B-1 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS2001 นายกฤษณธร สินตะละ ข้าราชการ NNS36B-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS2009 นางสาวรัชนี บัวระภา พนักงาน ม. NNS36B-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS2002 นายเกชา คูหา ข้าราชการ NNS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS2005 นายประมวล เติมสมบัติถาวร ข้าราชการ NNS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

6 NNTS2006 นางวิไลพร จันทร์ไชย ข้าราชการ NNS36B-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

7 NNTS2014 นางสาวณพัธ นรินทร์รัตน์ ลูกจ้างช่ัวคราว NNS36B-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

วิชาเอก C ประมง

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 NNTS2012 นายเอกชัย ดวงใจ พนักงาน ม. NNS36C-1 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

2 NNTS2007 นายอมรชัย ล้อทองค า ข้าราชการ NNS36C-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

3 NNTS2008 นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข พนักงาน ม. NNS36C-2 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS2004 นายชนินทร์ แก้วมณี ข้าราชการ NNS36C-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS2013 นายจุลทรรศน์  คีรีแลง ลูกจ้างช่ัวคราว NNS36C-3 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

6 NNTS2003 นางเจียมจิตร ช่างสาร ข้าราชการ NNS36C-5 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S36 วท.บ.เกษตรศาสตร์ (ต่อ)

พ้ืนท่ี น่าน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTS3004 นางสาวอัจฉรา ดลวิทยาคุณ ข้าราชการ TKS37M-1 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

2 TKTS3001 นางชญาภา บัวน้อย ข้าราชการ TKS37M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

3 TKTS3002 นางพิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์ ข้าราชการ TKS37M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

4 TKTS3005 นางอ าไพ สงวนแวว ข้าราชการ TKS37M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

5 TKTS3008 นางสาววรรณวิมล พุ่มโพธ์ิ ลูกจ้างช่ัวคราว TKS37M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

6 TKTS3003 นางสุพรรัตน์ วัชระนฤมล ข้าราชการ TKS37M-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

7 TKTS3006 นางอุทิน คุณาแจ่มจรัส ข้าราชการ TKS37M-4 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

8 TKTS4001 นายทนงศักด์ิ ยาทะเล ข้าราชการ TKS37M-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

9 TKTS3007 นางสาวดลพร ว่องไวเวช พนักงาน ม. TKS37M-5 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ ตาก

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S37 วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS1019 นายชิติ ศรีตนทิพย์ ข้าราชการ LPS17M-1 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

2 LPTS1028 นางรุ่งนภา ช่างเจรจา ข้าราชการ LPS17M-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

3 LPTS1035 นายอภิชาติ   ชิดบุรี ข้าราชการ LPS17M-2 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

4 LPTS1017 นางสาวจานุลักษณ์ ขนบดี ข้าราชการ LPS17M-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

5 LPTS1022 นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย์ ข้าราชการ LPS17M-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

6 LPTS1023 นายพงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง ข้าราชการ LPS17M-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

7 LPTS1027 นายยุทธนา เขาสุเมรุ ข้าราชการ LPS17M-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

8 LPTS1031 นายสันติ ช่างเจรจา ข้าราชการ LPS17M-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

9 LPTS1036 นายอรุณ โสตถิกุล ข้าราชการ LPS17M-3 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

10 LPTS3017 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ข้าราชการ LPS17M-3 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

11 LPTS4015 นายณัฐชัย เท่ียงบูรณธรรม ข้าราชการ LPS17M-4 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

หลักสูตร S17 วท.ม.พืชศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี ล าปาง
อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTS1001 นายสุรพล ใจวงศ์ษา พนักงาน ม. LPS18M-1 พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

2 LPTS3013 นางสาวจิรภา พงษ์จันตา ข้าราชการ LPS18M-2 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

3 LPTS4006 ว่าท่ีร้อยตรีทนงศักด์ิ สัสดีแพง พนักงาน ม. LPS18M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ ล าปาง

4 LPTS3014 นางสาวนิอร โฉมศรี ข้าราชการ LPS18M-3 อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

5 PLTS2009 นางวาสนา สิงห์ดวง ข้าราชการ LPS18M-4 สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร S18 วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร

พ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 PLTS4007 นางสาวคัชรินทร์ ทองฟัก พนักงาน ม. PLB35B-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ พิษณุโลก

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTS4002 นายธีระศักด์ิ อุรัจนานนท์ ข้าราชการ CME16M-2 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

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

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร B35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

วิชาเอก B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกิจพ้ืนท่ี พิษณุโลก

หลักสูตร E16 ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

หลักสูตร E43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

วิชาเอก C วิศวกรรมอาหารพ้ืนท่ี ล าปาง

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

ล าดับ
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ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 LPTS1020 นายณรงค์ ผลวงษ์ ข้าราชการ NA พืชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

2 LPTS2017 นายวันชาติ สุวัตถี ข้าราชการ NA สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ สวก.

3 NNTS2010 นางสาวศุภมาศ ทรัพย์ทวีธนกิจ พนักงาน ม. NA สัตวศาสตร์และประมง วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

4 NNTS3001 นายนพรัตน์ จันทร์ไชย ข้าราชการ NA อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

5 NNTS3006 นางสาวจิรรัชต์ กันทะขู้ พนักงาน ม. NA อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

6 NNTS3009 นางสาวสุภาวดี ศรีแย้ม พนักงาน ม. NA อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

7 NNTS4001 นายกฤษฎา ยาใจ ข้าราชการ NA วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ น่าน

ไม่ระบุสถานะหลักสูตร
อาจารย์ประจ า
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รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

อาจารย์พิเศษ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTS4035 กมล สนิทธรรม อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

2 CMTS4036 ประเวทย์ ทุนผลงาม อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

3 CMTS4037 ปริทรรศน์ มะโนแก้ว อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

4 CMTS4038 พรรณิภา กาบค า อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

5 CMTS4039 มนัส อินทร์รุ่ง อาจารย์พิเศษ CMG03B-5 ศึกษาท่ัวไป (วิทย์-คณิต) ศึกษาท่ัวไป วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

S คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์พิเศษ

ปรับปรุงข้อมูลวันท่ี 4/10/2019 1 จาก 2
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTS4035 นายกมล สนิทธรรม อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

2 CMTS4036 ผศ.ประเวทย์ ทุนผลงาม อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

3 CMTS4037 นายปริทรรศน์ มะโนแก้ว อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

4 CMTS4038 นางสาวพรรณิภา กาบค า อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

5 CMTS4039 นายมนัส อินทร์รุ่ง อาจารย์พิเศษ CMG03C-5 วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ฯ เชียงใหม่

หลักสูตร G03 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

พ้ืนท่ี เชียงใหม่ วิชาเอก C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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