
ล ำดับ ช่ือ-สกุล หน่วยงำน เงินท่ีได้

1 นางดวงทิพย์ รัตนชมภู กองบริการการศึกษา 28,200.00          
2 นางสาวนิตยา ไชยปัญญา กองบริการการศึกษา 28,200.00          
3 นายคฑาวุฒิ วังใจฟู กองบริการการศึกษา 28,200.00          
4 นางบุญรักษา ปัญญายืน กองพัฒนานักศึกษา 18,200.00          
5 นางสาวโชติมนต์ สีตาบุตร กองพัฒนานักศึกษา 8,200.00           
6 นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ กองพัฒนานักศึกษา 28,200.00          

7 นางสาวเปรมกมล สาน า กองพัฒนานักศึกษา 18,200.00          
8 นางสาวศิริลักษณ์ พิลัยหล้า กองพัฒนานักศึกษา 18,200.00          
9 นางสาวสุพัทธ์ ขัดผาบ กองพัฒนานักศึกษา 28,200.00          
10 นางสาวอลิศรา ศรีกระจ่าง กองพัฒนานักศึกษา 28,200.00          
11 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง กองพัฒนานักศึกษา 28,200.00          
12 ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
13 ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
14 ดร.พิชชา ถนอมเสียง คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
15 ดร.สายชล เพียรผดุงพร คณะครุศาสตร์ 3,200.00           
16 ดร.สุจิตรา ปันดี คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
17 นางเจมขวัญ ศรียอด คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
18 นางชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง คณะครุศาสตร์ 18,200.00          
19 นางวิมลรัตน์ หน่องาม คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
20 นางสาวณฤติยา เพ็งศรี คณะครุศาสตร์ 18,200.00          
21 นางสาวดารุณี นิพัทธ์ศานต์ คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
22 นางสาวพรชนนี ภูมิไชยา คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
23 นางสาวมนตา รัตนจันทร์ คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
24 นางสาวสุธาสินี ยันตรวัฒนา คณะครุศาสตร์ 18,200.00          
25 นางสาวอภิรดี จีนคร้าม คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
26 นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร คณะครุศาสตร์ 18,200.00          
27 นายพงศ์ทวี ทัศวา คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
28 ผศ.ดร.จุติมา เมทนีธร คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
29 ผศ.ปริตต์ สายสี คณะครุศาสตร์ 28,200.00          
30 ดร.นิศากร สุวรรณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28,200.00          

ผู้มีสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรไอทีเอ้ืออำทร คร้ังท่ี 15 
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31 นางมลทา อ่อนโพธา คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28,200.00          
32 นายวีรเชษฐ์ ภิมาลย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28,200.00          
33 นายสราวุธ อินทสม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 18,200.00          
34 ผศ.ดร.กุลิสรา มรุปัณฑ์ธร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 28,200.00          
35 นายณรงค์ เครือกันทา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,200.00          
36 นายถิรวิทย์ เป็งอินตา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,200.00          
37 นายประสงค์ หน่อแก้ว คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 18,200.00          
38 ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,200.00          
39 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,200.00          
40 ผศ.นราธิป วงษ์ปัน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,200.00          
41 รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28,200.00          
42 นางรัตติยา ทวีกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
43 นางสาวตุลาภรณ์ แสนปรน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
44 นางอรทัย สุขจ๊ะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
45 นายชลาพันธ์ อุปกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
46 นายทยากร สุวรรณภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
47 นายเทวฤทธ์ิ วิญญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
48 ผศ.ดร.ณัฏฐ์ดนัย ประเทืองบริบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
49 ผศ.ดร.ฤทัย พานิช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 28,200.00          
50 ดร.จีราภรณ์ พงศ์พันธ์ุพัฒนะ คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
51 ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
52 ดร.อารยา อริยา คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
53 นางสาวเกศณีย์ สัตตรัตนขจร คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
54 นางสาวพิมาย วงค์ทา คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
55 นางสาวสุพรรณี ค าวาส คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
56 นางสาวออมทอง พัฒนพงษ์ คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
57 นายขจรศักด์ิ วงศ์วิราช คณะวิทยาการจัดการ 18,200.00          
58 นายชัยฤกษ์ ตันติเตชา คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
59 นายฐากูร ศิริยอด คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
60 นายสกลวรรธน์ หอมแก่นจันทร์ คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
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61 ผศ.ดร.สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
62 รศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
63 ว่าท่ีร้อยตรีพิทูร กาญจนพันธ์ุ คณะวิทยาการจัดการ 28,200.00          
64 ดร.ธีราภรณ์ พรหมอนันต์ คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
65 ดร.เยาวเรศ ชูศิริ คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
66 ดร.วิภานุช ใบศล คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
67 ดร.วีรนุช คฤหานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
68 ดร.ศิวัช ต้ังประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
69 ดร.อังคณา เช้ือเจ็ดตน คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
70 นางสาวจตุทิพย์ ก๋ายะ คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
71 นางสาวพิมพ์ผกา อินทะรส คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
72 นายชัยวุฒิ โกเมศ คณะวิทยาศาสตร์ 8,200.00           
73 นายอนุกิจ เสาร์แก้ว คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
74 นายอนุชา ปาลี คณะวิทยาศาสตร์ 28,200.00          
75 สิบเอกกัมพล ปาละอุด คณะวิทยาศาสตร์ 18,200.00          
76 นางสาวอริศรา พรหมค าปา โครงการจัดต้ังสถาบันภาษา 28,200.00          
77 นายสามารถ พยัคฆ์น้อย โครงการจัดต้ังสถาบันภาษา 28,200.00          
78 นางกัลยา เข่ือนแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา 28,200.00          
79 นางธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 28,200.00          
80 นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน สถาบันวิจัยและพัฒนา 28,200.00          
81 นางสาวสุภัค โนกุล สถาบันวิจัยและพัฒนา 18,200.00          
82 นายลิขิต ศิริ สถาบันวิจัยและพัฒนา 18,200.00          
83 นางสาวอนัญญา อินต๊ะขัน สภาคณาจารย์ฯ 18,200.00          
84 นางสาวดวงจันทร์ ค าขอด ส านักงานอธิการบดี 18,200.00          
85 นางสาวทัศนีย์ เสียงดัง ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
86 นางสาวรมิดา ขัติยะ ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
87 นางสาวศศธร เครือนันตา ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
88 นางสาวศิริมา แย้มชู ส านักงานอธิการบดี 18,200.00          
89 นางสาวศิวพร ใจหงอก ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
90 นายสายันต์ ก๋าทอง ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
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91 นายอนุดิษฐ์ ปลอกปลูก ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
92 นายอภิวัฒน์ ศรีภูม่ัน ส านักงานอธิการบดี 28,200.00          
93 นางสาวกานต์สินี ไชยวัง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28,200.00          

94 นายประชัน ผ้าแดง ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28,200.00          

95 นายประวิทย์ ย่านเจริญกิจ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 27,800.00          

96 นายปรีชา วรรณเลิศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 28,200.00          

97 นายวีรศักด์ิ ของเดิม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 18,200.00          

2,500,000.00     

หมายเหตุ พิจารณาจากรายรับสุทธิ และลูกหน้ีไอทีแฟร์ 13 ณ ส้ินเดือน ธันวาคม 2562  
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