
รายช่ือพนักงานสายวชิาการ 
วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

 
ล าดบั
ที ่

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ประเภท ลายมือช่ือ 

1.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์อคัรพงษ ์ ค  ่าคูณ 
คณบดี / 
อาจารย ์

พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  

2.  Asst.Prof.Dr. Lin Yi อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
3.  น.ส. อุษณีษ ์ เลิศรัตนานนท ์ อาจารย ์ พนกังานเงินรายได ้  
4.  Ms. Wang Chunyu อาจารย ์ พนกังานเงินรายได ้  
5.  ดร. เกียรติศกัด์ิ  ฟงปรีชากลุ อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
6.  นายปรีดีโดม  พิพฒัน์ชูเกียรติ อาจารย ์ พนกังานเงินรายได ้  
7.  ศาสตราจารย ์ดร. Yang  Baoyun อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
8.  น.ส. จารุวรรณ  เทียนมหาสาทิศ อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
9.  น.ส. การะเกตุ  เนตรโพธ์ิแกว้ อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  

10.  นายชยัพร  พยาครุฑ อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
11.  ดร. มณฑินี  ธีระมงัคลานนท ์ อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
12.  Dr. Shweta  Sinha อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
13.  Dr. Thomas  Richard Bruce อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  
14.  Dr. Mohd  Faheem อาจารย ์ พนกังานมหาวิทยาลยั (ส่วนงาน)  

  

 

 

 

 

 

 



รายช่ือพนักงานสายสนับสนุนวชิาการ 
วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ประเภท ลายมือช่ือ 

1.  นางสาวยพุา  ใชกิ้จจา รักษาการในต าแหน่งเลขานุการ พนกังานเงินรายได ้  

2.  นางฐิตารีย ์ ฐิติเตชะนนัท ์ หวัหนา้งานบริหารและพฒันา 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

3.  นางสาวนภาพร  สุริยะ นกัวิชาการพสัดุ พนกังานเงินรายได ้  

4.  นางสาวนวิยา  จีนท่าน นกัวิชาการศึกษา 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

5.  นางสาวพรพิมล  เติบไพบูลย ์ นกัวิชาการศึกษา พนกังานเงินรายได ้  

6.  นางสาววภสัร์ณิษา  เรือนค า 
รักษาการหวัหนา้งานวิจยัและ
วิเทศสมัพนัธ ์

พนกังานเงินรายได ้  

7.  นางสาวฐิตินนัท ์ มหายศปัญญา 
นกัวิชาการศึกษา(กิจการ
นกัศึกษา) 

พนกังานเงินรายได ้  

8.  นางสาวพรติมา  ศรีวนิช นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน พนกังานเงินรายได ้  
9.  นางสาวชยรัุตน์  วรตินนัท ์ เจา้หนา้ท่ีบุคลากร พนกังานเงินรายได ้  

10.  นางสาวอ าภาพร  ชยะสุนทร นกัวิชาการเงินและบญัชี พนกังานเงินรายได ้  

11.  นางสาวศิริมา  ลิมปิติกรานนท ์ นกัวิชาการเงินและบญัชี 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

12.  นายณัฏฐน์ภสั  เวียงเกตุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

13.  นางสาวณัฐชา  นนัทนาสฤษด์ิ นกัวิชาการศึกษา 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

14.  นายชยัพร  ป่ินงาม 
รักษาการหวัหนา้งานกิจการ
นกัศึกษา 

พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

15.  นายปัณยศกัด์ิ  นิธิฐานุพงศ ์ นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 
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รายช่ือพนักงานสายสนับสนุนวชิาการ 
วทิยาลยันานาชาติปรีดี พนมยงค์ 

 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ - สกลุ ต าแหน่ง ประเภท ลายมือช่ือ 

16. นางสาวรัตติยา  กาญจนาภิญโญกลุ เจา้หนา้ท่ีวิจยั 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

   17. นางสาวกานตช์นก  จุลกิจวฒัน์ นกัวิชาการศึกษา 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

   18. นางสาววีนสั  เวลาดี นกัวิชาการศึกษา 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

   19.  นางสาวภทัรวดี  พนัธุ 
นกัวิชาการเงินและ
บญัชี 

พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

   20.  นางสาวสโรชินี  จนัทร์ฤทธ์ิ นกัวิชาการศึกษา 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

   21. นางสาวศุภรัตน์  เจริญศิริ นกัวิเทศสมัพนัธ์ 
พนกังานมหาวิทยาลยั 
(ส่วนงาน) 

 

 


