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1 ผศ. อาภรณ์ บางเจริญพรพงค ์ พักคู่ นางสาวสุพัตรา สีทิ 

2 นางหทัยกร พันธุ์งาม พักคู่ นางปรารถนา ศรีสุข 

3 ผศ. สวัสดิ์   ศรีเมืองธน พักคู่ นายชนินทร์ สุวพรหม 

4 ผศ. พิชัย จันทร์มณี พักคู่ นายสุธรรม ศิวาวุธ 

5 นายพิษณุวัตร  สุจวิพันธ์ พักคู่ นายบุญสม  ครึกครืน 

6 นายปราโมทย์ พลิคามิน พักคู่ ผศ.สว่าง ฉันทวิทย์ 

7 นางสาวชนิดา ป้อมเสน พักคู่ นางสาวจรัสพิมพ์ จงสถิตเสถียร 

8 นางสาวปรียาภรณ์ มัชฌิกะ พักคู่ นางชลธิรา สารวงษ ์

9 ผศ. ดวงฤทัย ธ ารงโชติ พักคู่ นางสมคิด รักษาทรัพย์ 

10 นายกฤษณ ์ สงวนพวก พักคู่ นายอุเทน เซี่ยงเจว 

11 นางอรทัย เจริญสิทธิ์ พักคู่ นางอัมพิกา กวางฮ้ีกุล  

12 ผศ. กิ่งแก้ว  เอ่ียมแฉล้ม พักคู่ ผศ.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์ 

13 นายปรมินทร์ โฆษิตกุลพร พักคู่ นายสมบัติ คชายุทธ 

14 ผศ.อัจฉรา ลิ้มวงษ์ทอง พักคู่ นางรุ่งทิพย์ โคบาล 

15 ผศ. อนุรักษ ์ นวพรไพศาล พักคู่ ผศ. กรีฑายุทธ เพิงใหญ ่

16 นางภิรดี ฤทธิเดช พักคู่ นางนพรตัน์ ภัยวิมุติ 

17 นางสาวกนกพร บุญทรง พักคู่ ผศ. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ 

18 ผศ. ปราโมทย ์ อนันต์วราพงษ ์ พักคู่ นายสมพร ปิยะพันธ์ 

19 นายดิฐภัทร ตันประดิษฐ์ พักคู่ นายสุรชัย เหมหิรัญ 

20 นายฤทธิชัย เภาเนียม พักคู่ ผศ.สายชล ชุดเจือจีน 

21 ผศ. ฉันทมณี พูลเจริญศิลป์ พักคู่ นางสาวพิชามญชุ์ น้อยสุวรรณ 
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22 ผศ. จ านง แก้วเพ็ชร พักคู่ นางฉัตรกาญจน ์ ดรุมาศ 

23 นางสาวสุภาพร อรรคพิณ พักคู่ ผศ. นานา ศรีธรรมศักดิ์ 

24 ผศ. เขมชาติ สุรกุล พักคู่ ผศ. พรสวัสดิ์ ผดุง 

25 นายธนวัฒน์ เรืองเทพรัชต ์ พักคู่ ผศ.ไพโรจน์ เกตุภักดีกูล 

26 รศ. ปิยะพร คามภีรภาพพันธ์ พักคู่ รศ. ขนิษฐา เจริญลาภ 

27 ผศ. วุฒิวัฒน์ คงรัตนประเสริฐ พักคู่ ผศ.ประเสริฐ ศศิธรโรจนชัย 

28 นายชัชวาลย์ สุขมั่น พักคู่ นายสุรัตน์ บุญพ่ึง 

29 ผศ. รัฐธนินท์ ศิริวัฒนกฤตย์ พักคู่ นายปริญญา ศรีสัตยกุล 

30 นายธวัชชัย สารวงษ ์ พักคู่ นายปิยะ ถิรพันธุ์เมธี 

31 นางสาวสุชญา  ฉัตรวิชญะ พักคู่ นางสาวศิรประภา  ฉิมอยู่ 

32 นางสาวพรทิพย์ สุขอร่าม พักคู่ นางสาวตุลยดา มีเนตรทิพย์ 

33 นางพรศรี โรจน์เมฆี พักคู่ นางพิมพ์ชนก นิศามณีวงศ ์

34 นางสาวรุ่งอรุณ แพ่งเกษม พักคู่ นางนุสรา เด่นอุดม 

35 ผศ. วิไลพร เลิศมหาเกียรต ิ พักคู่ นางดลพร ทวาโรจน์ 

36 นางสาวอัจฉรา กาญจนหิรัญ พักคู่ นางสาววรรณา คงพิมพ์ 

37 นางสาวณัฐพร  วิทย์สหมุนี พักคู่ นางสาววรัตมา เอียดทอง 

38 นางสาวกานดา คล้ายวรรณะ พักคู่ นางสาวพรนภา ด่านไทยวัฒนา 

39 นางสุดารัตน์ ผดุง พักคู่ นางญาณิศา ศุภกิตติกา 
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40 นางสาววาสนา หมวดชนะ พักคู่ นางสาวเพียรฤทัย มานุ้ย 

41 นายสาด  จันทร์ศรี พักคู่ นายแสง  ระนพ 

      

      
 

 


