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ล ำดบัที่ ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือ

1 นาย กิตติธชั สุนทรวิภาต ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)

2 นาย เกรียงไกร สกุลประเสริฐศรี อาจารย์

3 นาง เก็จวลี ปอแกว้ ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)

4 นาย จงรักษ์ สิทธิรักษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

5 นาง ชนิกา แกมพเ์พอร์ อาจารย ์(ดร.)
6 นาง ช่อทิพ วิริยะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
7 นางสาว ดวงกมล คลงัทอง อาจารย์ ลาศึกษา
8 นาย ถนอม เทียนสว่างชยั ผูช่้วยศาสตราจารย ์
9 นาง ทิพมาศ ชุมวรฐายี รองศาสตราจารย ์(ดร.)
10 นาง ทิฐิรัฐ รุ้งแกว้ อาจารย์
11 นาง นพพร สโรบล รองศาสตราจารย ์
12 นางสาว นภารัตน์ มีจรรยากุล อาจารย์ ลาศึกษา
13 นางสาว นนัทิกานต์ สิมะแสงยาภรณ์ อาจารย ์(ดร.)
14 นางสาว ปัทมา สปัปพนัธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
15 นางสาว ปรีชญา มงคลหตัถี ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
16 นาย ประกาศิต สิทธ์ิธิติกุล รองศาสตราจารย ์(ดร.)
17 นางสาว พรรณา จาตุรงคกุล อาจารย ์(ดร.)
18 นางสาว พรศิริ สิงหปรีชา ศาสตราจารย ์(ดร.)
19 นางสาว พชัรา วงศหิ์รัญสมบติั อาจารย์
20 นาย พชร สายเพช็ร์ อาจารย์ ลาศึกษา
21 นาง พิมพศิ์ริ เทเลอร์ อาจารย ์(ดร.)
22 นางสาว ภทัรมาศ จนัทศิลป์ อาจารย์ ลาศึกษา
23 นาย มณฑล กนกเพ่ิมพนู อาจารย ์(ดร.)
24 นางสาว มนนิภา สมพงษ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
25 นางสาว รังสิมา เจียรจรูญศรี อาจารย ์(ดร.)
26 นางสาว รังสิยา แจง้เจนกิจ อาจารย ์(ดร.)
27 นางสาว รัตนาวลี วิมลมาศ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

รำยช่ือข้ำรำชกำร และพนักงำนมหำวทิยำลยั สำยวชิำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

ช่ือหน่วยงำน  สถำบันภำษำ

ช่ือ-นำมสกลุ
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ล ำดบัที่ ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือช่ือ-นำมสกลุ
28 นางสาว วรรณา เจริญช่าง ผูช่้วยศาสตราจารย ์
29 นางสาว วจัน์กญัจน์ สุริยธรรม ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
30 นางสาว วลัลีย์ ศิริกาญจนาวงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
31 นาง วิภากร ชาโญพงษ ์คาวาซากิ อาจารย์
32 นาง วิมลชยา ญาณสุคนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
33 นาง วิไลวรรณ อรุณมานะกุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์
34 นางสาว วีรสุดา ศรีพยคัฆ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
35 นางสาว วิมลนิตย์ ชาวกงจกัร อาจารย์
36 นางสาว วีณา อ่ิมรส อาจารย์ ลาศึกษา
37 นางสาว วรางคณา พงศธรพิพฒัน์ อาจารย์
38 นางสาว ศิริเพญ็ สุทธาโรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
39 นาย ศุภกรณ์ ภู่เจริญศิลป์ รองศาสตราจารย ์(ดร.)
40 นางสาว ศมานนัท์ สุดสะอาด อาจารย์ ลาศึกษา
41 นางสาว สิชล คูวุฒยากร อาจารย ์(ดร.)
42 นาง สุชารัช ริมกีรติกุล รองศาสตราจารย ์(ดร.)
43 นางสาว สุนียพ์ร เลิศกุลทานนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
44 นาย สุพงศ์ ตั้งเคียงศิริสิน รองศาสตราจารย ์(ดร.)
45 นาง สุพตัรา วชิระเจริญวงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
46 นาง สุมณ คุน้วงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
47 นางสาว สุชาดา สนองอุทยั อาจารย์ ลาศึกษา
48 นางสาว สุกนัดา สง่าพนัธ์ุ อาจารย์ ลาศึกษา
49 นาง อลิสา รัตนพฤกษ์ อาจารย ์(ดร.)
50 นางสาว อปัสร ทวิลาภากุล ผูช่้วยศาสตราจารย ์(ดร.)
51 นางสาว อาทิตยา นราฐากูร อาจารย ์(ดร.)
52 นาง อิสราภรณ์ จนัทรัศมี สนองพงษ์ อาจารย์
53 นาง ฮุสนา เพช็รทองค า ผูช่้วยศาสตราจารย ์



ล ำดบัที่ ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นางสาวจิราภรณ์  เพช็ร์ทอง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
2 นางสาวฉตัรชิณี  วงษก์ารีม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
3 นางสาวชุรีพร  รวยเรืองรุ่ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
4 นางสาวชุลีกร  คุม้ไพพล นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
5 นายธนภทัร  ม่วงเรือน นกัเทคโนโลยีสารสนเทศปฏิบติัการ
6 นางสาวนภทัร  เนมีย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
7 นางสาวนริศรา  นุย้ภกัดี นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
8 นางนนัทิยา  ศรีวงค์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
9 นางนิภาภรณ์  สุภาจนัทรสุข เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

10 นายประยงค ์ สมส่วน นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ
11 นางสาวพาฝัน  รัตนสิงห์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
12 นางสาวพิมลวลัย ์ ปฏิมานุกูล นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ
13 นางรัชดาฤดี  บณัฑิต เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
14 นางวลัยช์าลี  เลิดสนัเทียะ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
15 นางสาวศิริรัตน์  แสงนพรัตน์ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
16 นางสาวศิริวรรณ  ฤทธ์ิรวมทรัพย์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
17 นางสาวสุนทรี  เจริญวฒันาพร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
18 นายสุรพศั  บรรณพงศธร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
19 นายอรรถกร  พนัธางกูร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
20 นางเพญ็ศิริ  ทองโรจนาพฒัน์ นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ

                                  รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั (ส่วนงำน) สำยสนับสนุนวชิำกำร

                                                      ช่ือหน่วยงำน สถำบันภำษำ

                                                 ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว


