


วันเดือนป
มกราคม 2564

วันศุกร ที่ 1 นางสาวทัฬหธีรดา  นาคเสน นางสาวปทมา  วิชัยโย      นายกฤษฏพล  คําลุน  นายกฤษดา  สิทธิดา นายราชันย  ออนครบุรี   รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันเสาร ที่ 2 นางสาวถนอม  ขุนษานนท นางปราณี  ยตะโคตร นายวีระพล  นามวงค  นายธีระ  โลสันตา นายศักดา  ตั้งตระกูล รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันอาทิตย ที่ 3 นางสาวถนอมวรรณ  ศรีวงษา นางสุนันทา  เอฟวา     นายสุวิจักขณ  สามิต นายญาณภัทร  ซองทอง    นายมัสตุรงค  สุวรรณไตรย รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันจันทร ที่ 4 นายพูลสวัสดิ์  โคตพรหม นายณัฐวุฒิ  ชัวนินี นายสุทัศน  คําพันธ          รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันอังคาร ที่ 5 นายบรรจง  ภูละคร นายศิวัช  มังคละคีรี วาที่ ร.ต.รักษิต  เสียงล้ํา       รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพุธ ที่ 6 นายวิศรุต  รัชนกุล นายไชยา  สอนไชยา ดร.ไชยา  โฉมเฉลา            รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 นายสมศักดิ์  ไชยมาโย นายจักกริน  พรหมลัง นายบุญเติม  อุนวิเศษ    รองคณบดีฝายวิชาการ
วันศุกร ที่ 8 นายวิชญ  อภิบาลศรี  ผศ.พงศพัทธ  มังคละคีรี นายปรัชญา  พนมอุปถัมภ รองคณบดีฝายวิชาการ
วันเสาร ที่ 9 นางรุงรัตน  จรคํา         นางสาวกชกร  วงคเหงา นายสุรศักดิ์  เข็มปญญา นายณัฐพงษ  ชลุยรัตน นายนรเศรษฐ  ไทยแท         รองคณบดีฝายวิชาการ
วันอาทิตย ที่ 10 นางสาวประณีวัน  วงครุงเรืองโชค นางสุภามาศ  สุริรมย นายสิริวัฒน  นิลวัฒน ดร.ชูธง  สัมมัตตะ นายณรงคฤทธิ์  วะชุม      รองคณบดีฝายวิชาการ
วันจันทร ที่ 11 ดร.เจษฎา  สารสุข นายกาญจน  กันปญญา นายเทพฤทธิ์  นาคเสน      รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันอังคาร ที่ 12 นายธนภัทร  มาลีลัย นายวราวุธ  บัวชุม  นายขวัญชัย  เข็มจันทร        รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันพุธ ที่ 13 นายทศพล  มานะศรี นายนพฤทธิ์  พรหมลัง นายสุรพงษ  จรคํา     รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 นายอนุรักษ  ตัณฑวรา นายกิติพงษ  แซเฮ็ง นายสมยศ  สีแสนซุย  รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันศุกร ที่ 15 นายจิรวัฒน  แสนดวง นายทรงพล  วิจารณจักร ดร.สิทธิพงศ  อินทรายุทธ รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันเสาร ที่ 16 นางสาวเสาวรส  โพธิ์ชัยเจริญ   นางสาววนิดา  ไชยวรรณ นายสิทธิชัย  เจริญราช นายยอดเปรม  ภูกําเนิด ผศ.โกวิท  ยอดมงคล   รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันอาทิตย ที่ 17 นางรุงฤดี  โพธิ์ขํา      วาที่ ร.ต.หญิง เนตรนภา  แสงเชื้อพอ นายวิโรจน  ฉัตรเกษ นายสุริยา  ประสมทอง ผศ.วีรธรรม  ไชยยงค รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันจันทร ที่ 18 สิบเอกตีเพชร  ไชยศล นายไพศาล  เดชปองหา ผศ.วีระ  รัตนงาม  รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันอังคาร ที่ 19 ผช.ศุภชัย  ปลายเนตร นายสมชาติ  โสนะแสง ผศ.ดร.ดนุพัฒน  ดวงมาลัย รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพุธ ที่ 20 นายบุญโชค  พอตาแสง นายเกียรติพงษ  ออนบัตร ผศ.สุจิน  สุนีย    รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 นายเกียรติพงษ  ออนบัตร นายภาณุวัช  โทษา นายอภิสิทธิ์  แกวชาลุน   รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันศุกร ที่ 22 นายคจรศักดิ์  สิงหันต นายมานะพันธ  พอยันต   นายจักรเพชร  จําคําสอน รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันเสาร ที่ 23 นางพัชรณัฏฐ  แสงออน นางพัชรีภรณ  ไชยยงค นายบรรจง  ภูละคร นายณัฐวุฒิ  ชัวนินี นายราชันย  ออนครบุรี   รองคณบดีฝายวิชาการ
วันอาทิตย ที่ 24 นางสาววราภรณ  อักโขวงศ นางภัทรอร  ดวงมาลัย  นายศิวัช  มังคละคีรี นายวิศรุต  รัชนกุล นายศักดา  ตั้งตระกูล รองคณบดีฝายวิชาการ
วันจันทร ที่ 25 นายไชยา  สอนไชยา นายอนันตชิน  คําสุภา นายมัสตุรงค  สุวรรณไตรย รองคณบดีฝายวิชาการ
วันอังคาร ที่ 26 นายกฤษดา  สิทธิดา นายกฤษฏพล  คําลุน  นายสุทัศน  คําพันธ          รองคณบดีฝายวิชาการ
วันพุธ ที่ 27 นายธีระ  โลสันตา นายวีระพล  นามวงค  วาที่ ร.ต.รักษิต  เสียงล้ํา       รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 นายญาณภัทร  ซองทอง    นายสุวิจักขณ  สามิต ดร.ไชยา  โฉมเฉลา            รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันศุกร ที่ 29 นายจักกริน  พรหมลัง นายสมศักดิ์  ไชยมาโย นายบุญเติม  อุนวิเศษ    รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันเสาร ที่ 30 นางสาวโชษิตา  สุขคะนนท นางสาวมงคลรัตน  สุวรรณทรัพย    ผศ.พงศพัทธ  มังคละคีรี นายวิชญ  อภิบาลศรี  นายปรัชญา  พนมอุปถัมภ รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันอาทิตย ที่ 31 นางสาววัชราภรณ  เครือพันธ ผศ.ปุณยนุช  ภูระหงษ          นายณัฐพงษ  ชลุยรัตน นายสุรศักดิ์  เข็มปญญา นายนรเศรษฐ  ไทยแท         รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
หมายเหต ุ1. ปอมยาม 1  ณ ทางเขาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปอมยามเดิม) 2. ปอมยาม 2 ณ หนาตึกงานอาคารสถานที่
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วันศุกร ที่ 1 รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันเสาร ที่ 2 รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันอาทิตย ที่ 3 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันจันทร ที่ 4 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันอังคาร ที่ 5 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพุธ ที่ 6 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 รองคณบดีฝายวิชาการ
วันศุกร ที่ 8 รองคณบดีฝายวิชาการ
วันเสาร ที่ 9 รองคณบดีฝายวิชาการ
วันอาทิตย ที่ 10 รองคณบดีฝายวิชาการ
วันจันทร ที่ 11 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันอังคาร ที่ 12 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันพุธ ที่ 13 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 14 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันศุกร ที่ 15 รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันเสาร ที่ 16 นายเสมา  พันเทศ รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันอาทิตย ที่ 17 นายลิขิต  สุริรมย  รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันจันทร ที่ 18 รองคณบดีฝายพัฒนาฯ
วันอังคาร ที่ 19 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพุธ ที่ 20 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 21 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันศุกร ที่ 22 รองคณบดีฝายบริหารฯ
วันเสาร ที่ 23 นายมธุกร  ภาษา รองคณบดีฝายวิชาการ
วันอาทิตย ที่ 24 นายเดชา  แกวบุดตา   รองคณบดีฝายวิชาการ
วันจันทร ที่ 25 รองคณบดีฝายวิชาการ
วันอังคาร ที่ 26 รองคณบดีฝายวิชาการ
วันพุธ ที่ 27 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 28 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันศุกร ที่ 29 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันเสาร ที่ 30 รองคณบดีฝายวิจัยฯ
วันอาทิตย ที่ 31 นายทวีศักดิ์  ลุมวงศ รองคณบดีฝายพัฒนาฯ

นายสนธยา  ทําเนาว 

นายบัญชา  เหมเมือง
นายบัญชา  เหมเมือง
นายบัญชา  เหมเมือง
นายบัญชา  เหมเมือง
นายบัญชา  เหมเมือง
นายวิชัย  ลานเอะ 

นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย 

นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว 

นายเดชา  แกวบุดตา   
นายวิชัย  ลานเอะ 
นายสุวัฒน  วงคตาผา   
นายสุวัฒน  วงคตาผา   
นายสุวัฒน  วงคตาผา   
นายสุวัฒน  วงคตาผา   
นายสุวัฒน  วงคตาผา   
นายทวีศักดิ์  ลุมวงศ
นายอดิศักดิ์  ขันหอม

หมายเหต ุ1. ปอมยาม 1 ณ ทางเขาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ปอมยามเดิม) 2. ปอมยาม 2 ณ หนาตึกงานอาคารสถานที่

นายสนธยา  ทําเนาว นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย นายสนธยา  ทําเนาว นายสนธยา  ทําเนาว นายสุวัฒน  วงคตาผา   

นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายถาวร  สุริรมย นายถาวร  สุริรมย นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสนธยา  ทําเนาว 

นายบัญชา  เหมเมือง นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย นายสนธยา  ทําเนาว นายสนธยา  ทําเนาว นายสุวัฒน  วงคตาผา   

นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายถาวร  สุริรมย นายถาวร  สุริรมย นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายบัญชา  เหมเมือง

นายบัญชา  เหมเมือง นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย นายบัญชา  เหมเมือง นายบัญชา  เหมเมือง นายสุวัฒน  วงคตาผา   

นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายถาวร  สุริรมย นายถาวร  สุริรมย นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายบัญชา  เหมเมือง

นายบัญชา  เหมเมือง นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายถาวร  สุริรมย 
นายถาวร  สุริรมย นายบัญชา  เหมเมือง นายบัญชา  เหมเมือง นายสุวัฒน  วงคตาผา   

นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสนธยา  ทําเนาว นายสนธยา  ทําเนาว นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายบัญชา  เหมเมือง

นายบัญชา  เหมเมือง นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว นายบัญชา  เหมเมือง นายบัญชา  เหมเมือง นายสุวัฒน  วงคตาผา   

นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสนธยา  ทําเนาว นายสนธยา  ทําเนาว นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายบัญชา  เหมเมือง

นายบัญชา  เหมเมือง นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว นายบัญชา  เหมเมือง นายบัญชา  เหมเมือง นายสุวัฒน  วงคตาผา   

นายถาวร  สุริรมย นายสนธยา  ทําเนาว นายสนธยา  ทําเนาว นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายถาวร  สุริรมย นายถาวร  สุริรมย นายบัญชา  เหมเมือง

นายบัญชา  เหมเมือง นายประเสริฐ  ปญญะ นายประเสริฐ  ปญญะ นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว นายบัญชา  เหมเมือง นายบัญชา  เหมเมือง นายถาวร  สุริรมย 

นายถาวร  สุริรมย นายสนธยา  ทําเนาว นายสนธยา  ทําเนาว นายประเสริฐ  ปญญะ
นายประเสริฐ  ปญญะ นายถาวร  สุริรมย นายถาวร  สุริรมย นายบัญชา  เหมเมือง

นายบัญชา  เหมเมือง นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายสนธยา  ทําเนาว 
นายสนธยา  ทําเนาว นายบัญชา  เหมเมือง นายบัญชา  เหมเมือง นายถาวร  สุริรมย 

16.00-24.00 น.  24.00-08.00 น.  24.00-08.00 น.
นายสุวัฒน  วงคตาผา   นายถาวร  สุริรมย นายถาวร  สุริรมย นายบัญชา  เหมเมือง

รายละเอียดเวร ยามรักษาการณ ประจําเดือนธันวาคม แนบทายคําสั่งคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ี 641/2563
สั่ง  ณ สั่ง  ณ วันที่  28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยามฯ กลางวัน ยามฯ กลางคืน ปอมยาม 1 ยามฯ กลางคืน ปอมยาม 2 ยามฯ กลางคืน ปอมยาม 1 ยามฯ กลางคืน ปอมยาม 2
ผูกํากับเวรยาม08.00-16.00 น. 16.00-24.00 น.

นายประเสริฐ  ปญญะ
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