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รายช่ือพนักงานมหาวทิยาลัย และข้าราชการ สายวชิาการ ที่ผ่านการทดลองการปฏบัิติงานแล้ว

ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ

1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาชญัญ์ บุญญานนัต์
ขา้ราชการ (สงักดัคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มาปฏิบติังาน ณ 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)

2 รองศาสตราจารย ์ดร. พีรดร แกว้ลาย พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

3 รองศาสตราจารย ์ดร. ภูษิต เลิศวฒันารักษ์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

4 รองศาสตราจารย ์ดร. ภาวิณี เอ่ียมตระกลู พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

5 รองศาสตราจารย ์ดร. ชุมเขต แสวงเจริญ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

6 รองศาสตราจารย ์ดร. สุดาภรณ์ สุดประเสริฐ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

7 รองศาสตราจารย ์เฉลิมวฒัน์ ตนัตสวสัด์ิ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

8 รองศาสตราจารย ์อวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

9 รองศาสตราจารย ์ศรีศกัด์ิ พฒันวศิน พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

10 รองศาสตราจารย ์สนัติรักษ์ ประเสริฐสุข พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

11 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กลัยา ตนัติยาสวสัดิกุล พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

12 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กฤตพร ห้าวเจริญ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

13 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เขียนศกัด์ิ แสงเกล้ียง พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

14 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จุฬวดี สนัทดั พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

15 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. จาตุรงค์ โพคะรัตน์ศิริ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

16 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ดารณี จารีมิตร พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

17 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิมลมาศ วรรณคนาพล พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

18 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ภูมิชาย พนัธ์ุไพโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

19 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ทิพยสุ์ดา จนัทร์แจ่มหลา้ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

20 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. บุญอนนัต์ นทกลุ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

21 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. นิจ ตนัติศิรินทร์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

22 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สาธิดา สกลุรัตนกลุชยั พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

    ช่ือ - สกลุ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง
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ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ    ช่ือ - สกลุ

23 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วิจิตรบุษบา มารมย์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

24 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุปรีดี ฤทธิรงค์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

25 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุวดี ทองสุกปลัง่ หรรษาสุขสิน พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

26 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สิริพร กอบนิธิกลุวงศ์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

27 ผูช่้วยศาสตราจารย ์บุษกร รมยานนท์ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

28 ผูช่้วยศาสตราจารย ์กรกมล ตนัติวนิช พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

29 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศรา สุขียศ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

30 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ม.ล.วโรดม ศุขสวสัดิ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

31 ผูช่้วยศาสตราจารย ์อาสาฬห์ สุวรรณฤทธ์ิ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

32 ผูช่้วยศาสตราจารย ์นิรันดร ทองอรุณ พนกังานมหาวิทยาลยั สายวิชาการ

รายช่ือพนักงานมหาวทิยาลัย (ช่ือส่วนงาน) สายวชิาการ ที่ผ่านการทดลองการปฏบัิติงานแล้ว

ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ

33 รองศาสตราจารย ์ภวินท์ สิริสาลี พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

34 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชยัวฒัน์ ริรัตนพงษ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

35 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ชาวี บุษยรัตน์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

36 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พทัมน เสลานนท์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

37 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. มานสั ศรีวณิช พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

38 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร. ศิวาพร กล่ินมาลยั พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

39 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. วุธพงศ์ ลาภเจริญ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

40 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. สุกุลพฒัน์ คุม้ไพศาล พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

41 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. อรรฆพนัธ์ เธียรถาวร พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

42 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธชัพงษ์ ศรีสุวรรณ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

43 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปราณิศา บุญค ้า พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

44 ผูช่้วยศาสตราจารย ์พฤฒิพร ลพเกิด พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

45 ผูช่้วยศาสตราจารย ์พุฒพณัณิน ค าวชิระพิทกัษ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

46 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ฟ้า ลิขิตสวสัด์ิ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

      ช่ือ - สกลุ
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ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ    ช่ือ - สกลุ

47 ผูช่้วยศาสตราจารย ์มณิพร สมัพนัธารักษ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

48 ผูช่้วยศาสตราจารย ์วราลกัษณ์ คงอว้น พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

49 ผูช่้วยศาสตราจารย ์วิรุจน์ สมโสภณ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

50 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ศุภวจัน์ แกว้ขาว พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

51 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สมรรถพล ตาณพนัธ์ุ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

52 ผูช่้วยศาสตราจารย ์สุภณัฐ เดชนิรัติศยั พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

53 ผูช่้วยศาสตราจารย ์อลิษา สหวชัรินทร์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

54 ผูช่้วยศาสตราจารย ์เอนก สุวรรณชยัสกลุ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

55 อาจารย ์ดร. จิฐิพร วงศว์ชัรไพบูลย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

56 อาจารย ์ดร. วิญญู อาจรักษา พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

57 อาจารยถิ์รวฒัน์ พิมพเ์วิน พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

58 อาจารยพ์ฒันา รัตนนาวาทอง พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

59 อาจารยอ์าทิตย์ ฉตัรโพธ์ิทอง พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

60 อาจารยอ์าลิตา ฉลาดดี พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน) สายวิชาการ

ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ

61 อาจารยธ์รรม์ เด่นดวง พนกังานเงินรายได้

62 อาจารยเ์พชร จิตตสุ์วรรณ พนกังานเงินรายได้

63 อาจารยเ์ชษฐา พลายชุม พนกังานเงินรายได้

64 อาจารยธ์นากร ตาระกา พนกังานเงินรายได้

65 อาจารยน์ภมณี ทรัพยสุ์นทรกลุ พนกังานเงินรายได้

66 อาจารยเ์นตรี วรรณเทพสกลุ พนกังานเงินรายได้

ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ

67 ศาสตราจารย ์ดร. วิมลสิทธ์ิ หรยางกรู พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

68 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. กองกณูฑ์ โตชยัวฒัน์ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

      ช่ือ - สกลุ

พนักงานมหาวทิยาลัยตามภารกิจ

      ช่ือ - สกลุ

รายช่ือพนักงานเงนิรายได้ สายวชิาการ ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงานแล้ว
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ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ    ช่ือ - สกลุ

69 อาจารย ์ดร. ดนยั ทายตะคุ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

70 อาจารย ์ดร. พงษพิ์ศิษฐ์ หุยากรณ์ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

71 อาจารย ์ดร. วรากร ลิขิตอนุภาค พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

72 อาจารย ์เทอดพงษ์ บุญพนัธ์ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ
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รายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั (ช่ือส่วนงาน) สายสนับสนุนวชิาการ ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัตงิานแล้ว

ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ

1 นางสาววรปรียา บณัฑิตพฒุ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

2 นางสาวจีรวฒัน์ โกยทา พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

3 นางสาวนิศากร ติยะวฒัน์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

4 นางสาวพิมพว์ดี เอ้ือมธุรพจน์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

5 นางสาววารุณี ชาญชาครสวสัด์ิ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

6 นางกญัญณัช เหลาโชติ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

7 นางสาวกณัญา สุดงาม พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

8 นางสาวแกว้วราภรณ์ กรแกว้ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

9 นางสาวจามรินทร์ วงศห์าญเชาว์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

10 นางชุติกาญจน์ มรกฎ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

11 นางสาวณธิดา วงศจ์นัทร์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

12 นางณัฐพร พฒันะพรหมมาส พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

13 นางสาวธนิดา จนัทร์เรือง พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

14 นายนวรัตน์ แซ่ฉัว่ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

15 นางสาวเบญจมาศ พวงสาขา พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

16 นางสาวปริตา เสวกานนัท์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

17 นายประภาส บุญสุข พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

18 นางสาวประวีณา ปานทอง พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

19 นางปวีนา ภู่ทอง พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

20 นางปาริฉตัร พิทกัษเ์นติกุล พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

21 นางสาวปัทมาพร ส้มไทย พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

22 นางพชัมณ พฒันบุบผา พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

23 นางสาวพิณพรรัตน์ ถ่ินธรณีวฒันา พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

24 นางสาวพิมวิไล สายแกว้ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

25 นางสาวเพญ็นภา โชติธรรมโม พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

26 นางสาวมณทิชา ร่ืนสุข พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

27 นายเมธี โพธ์ิแกว้ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

28 นางสาววรรณลกัษณ์ ผสมกุศลศีล พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

29 นางสาววนัวิษาร์ ถนดัวณิชย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

      ช่ือ - สกลุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง
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ล าดบัที่ สถานภาพ ลายมือช่ือ      ช่ือ - สกลุ
30 นายวิทยา จนัทร์รุ่งโรจน์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

31 นายศโรจน์ ศิลากาญจน์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

32 นางสถิตาภรณ์ ลบัโกษา พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

33 นางสาวสุดารัตน์ ลายมัน่ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

34 นางสาวสุมิตรา แกว้จนัทร์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)

ล าดบั                                 ช่ือ - สกลุ สถานภาพ ลายมมือช่ือ
35 นายเกริกชยั เชยจิตต์ พนกังานเงินรายได้
36 นางสาวกชมล ธรรมสุนทรา พนกังานเงินรายได้
37 นางสาวณัฐปภสัร์ จิรธญัญว์รภทัร พนกังานเงินรายได้
38 นางสาวทศัน์ภรณ์ พีเค พนกังานเงินรายได้
39 นางสาวทศันี ทศัศรี พนกังานเงินรายได้
40 นายธีรศกัด์ิ ฤทธิรงค์ พนกังานเงินรายได้
41 นางสาวปนดัดา รอดสตัรู พนกังานเงินรายได้
42 นางสาวพรรณี สุขโข พนกังานเงินรายได้
43 นางมทัรี รังสิโยภาส พนกังานเงินรายได้
44 นายศุภณัฐ นามศร พนกังานเงินรายได้
45 นายสุทศัน์ ศรีดี พนกังานเงินรายได้
46 นางสาวอรวรรณ สุขสวสัด์ิ พนกังานเงินรายได้

รายช่ือพนักงานเงนิรายได้ สายสนับสนุนวชิาการ ที่ผ่านการทดลองการปฏิบัตงิานแล้ว


