
วนัท ี28/ก.ย./60 วนัท ี29/ก.ย./60 วนัท ี30/ก.ย./60
1 เขต 4 สํานักสง่เสรมิฯ ปัตตานี บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน 01773 นางรัตตยิา โกรภิาพ
2 สนอ.ปัตตานี กองธรุการ 01909 นางชอุม่ ไชยรยี์
3 สถาบนัวัฒนธรรมศกึษากลัยาณวิัฒนา สํานักงานเลขานุการคณะ 02039 นายบญุเจรญิ  บํารงุชู
4 วทิยาเขตภเูก็ต คณะการบรกิารและการทอ่งเทยีว 03231 นายประทปี  เวทยป์ระสทิธิ
5 เขต 4 สนอ.ปัตตานี บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน 03476 นายวโิรจน ์ ศรวีไิล
6 เขต 4 สนอ.ปัตตานี บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน 03723 นางสาวสนัุนท ์ พันธศ์รี
7 สํานักวทิยบรกิารปัตตานี สํานักวทิยบรกิาร 03947 นางสาวศริรัิตน์  เมอืงแมน
8 สนอ.ปัตตานี 04197 นางทองคํา พงศพั์ฒนะพฤทธิ
9 เขต 4 คณะวทิยฯ์และเทคโนโลยี บํานาญ-บําเหน็จรายเดอืน 04491 นางสาวเสาวนยี ์ กอ่วฒุกิลุรังษี

10 วทิยาเขตภเูก็ต วทิยาเขตภเูก็ต 05713 นายสมภพ  ววิัฒนสราญรมย์
11 คณะรัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 05740 นายณภัทร  รัตนมา
12 สนอ.ปัตตานี 05763 นายธํารง  แสงศรจัีนทร์
13 ขา้ราชการวทิยาเขตตรัง ขา้ราชการวทิยาเขตตรัง 06209 นางสาวสมจติร ์ ลุง่กี
14 สํานักสง่เสรมิฯ ปัตตานี สํานักสง่เสรมิฯปัตตานี 06467 นางวลิาวัณย ์ ยนืชนม์
15 สนอ.ปัตตานี 06639 นางธนภรณ์  ปานเดย์
16 วทิยาเขตภเูก็ต คณะการบรกิารและการทอ่งเทยีว 06842 นางสาวประภัสรา  กจิไพบลูยท์วี
17 คณะศกึษาศาสตร์ สํานักงานเลขานุการ 06848 นายนรัินดร ์ โทบรุี
18 ขา้ราชการวทิยาเขตตรัง 07247 นายศภุโชค  สขุเกษม
19 วทิยาเขตภเูก็ต วทิยาเขตภเูก็ต 07712 นางวัชร ี ผัดผล
20 คณะวทิยาการสอืสาร สํานักงานเลขานุการคณะ 08172 นางสาวพมิพช์นก พลวรรณ
21 คณะศกึษาศาสตร์ เทคโนโลยแีละการศกึษา 08441 นายสมนกึ แกว้มศีรี
22 วทิยาเขตภเูก็ต คณะเทคโนโลยแีละสงิแวดลอ้ม 08549 นายจริวัฒน ์ แทน่ทอง
23 สํานักวทิยบรกิารปัตตานี 08738 นายอดศิกัด ิอาแว
24 ขา้ราชการวทิยาเขตตรัง พนักงานวทิยาเขตตรัง 09190 นายพงษ์พชิ  เพชรสกลุวงศ์
25 วทิยาเขตภเูก็ต วทิยาเขตภเูก็ต 09248 นางสาวแอลนา  ธรีภัทรต์ระกลู
26 สนอ.ปัตตานี งานอาคารสถานทแีละซอ่มบํารงุรักษา 09388 นายนกิร  หนักแดง
27 ขา้ราชการวทิยาเขตตรัง ชวัคราววทิยาเขตตรัง 09449 นายปิตพิงษ์  อนิทรวงศ์
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28 วทิยาเขตภเูก็ต คณะวศิวกรรมศาสตร์ 09472 นายธรรมรัฏฐ ์ สมติะลมัพะ
29 วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน-ีบรหิารงบประมาณ 09665 นางสาวอรดา  ภักดี
30 คณะมนุษยศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 10649 นางสาวดวงฤด ี พรมรัตนศรี
31 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี แผนกวชิาฟิสกิส์ 10777 นางสาวสนุาร ี บดพีงศ์
32 วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน-ีเทคโนโลยกีารศกึษา 11854 นายเอกสทิธ ิ เอกเพชร
33 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ภาควชิาวทิยาศาสตรอ์าหารและโภชนาการ 11903 นางสาวศริพิร  อาจณรงค์
34 คณะศกึษาศาสตร์ โรงเรยีนอนุบาลสาธติ 12415 นางกติตยิา  เจ๊ะอบุง
35 ขา้ราชการวทิยาเขตตรัง 12606 นายชยัยา  นอ้ยนารถ
36 วทิยาเขตภเูก็ต คณะเทคโนโลยแีละสงิแวดลอ้ม 12692 นางสาวธรรมรัตน ์ แซต่นั
37 วทิยาเขตภเูก็ต วทิยาเขตภเูก็ต 13606 นายภาษัณ   แซห่ลี
38 คณะศกึษาศาสตร์ สํานักงานเลขานุการ 14020 นางสาวสทุธษิา  พรหมจันทร์
39 สนอ.ปัตตานี 15012 นายธเนศ  พงคธ์นาภา
40 วทิยาเขตสรุาษฎรธ์านี วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน-ีบรกิารการศกึษา 15224 นายอานนท ์ โชตมิณี
41 คณะศกึษาศาสตร์ ประเมนิผลและวจิัยทางการศกึษา 15484 นายบรุนิทร ์ สหะวริยิะ
42 วทิยาเขตภเูก็ต 15663 นายชวนันท ์ ชเูพ็ง
43 คณะศลิปกรรมศาสตร์ สํานักงานเลขานุการคณะ 17116 นายนติรัิฐ  เรอืงกําเนดิ
44 คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ภาควชิาวทิยาศาสตร์ 18252 นางสาวแววฤด ี แววทองรักษ์


