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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือ
ข้ำรำชกำร

1 ศาสตราจารย ์ดร.เกษียร  เตชะพีระ ศาสตราจารย ์
2 รองศาสตราจารย ์ดร.โสภารัตน์   จารุสมบติั รองศาสตราจารย์

พนักงำมหำวทิยำลยั
3 รองศาสตราจารย ์ดร.กิตติ  ประเสริฐสุข รองศาสตราจารย์
4 อาจารย ์ร.อ.ดร.จารุพล   เรืองสุวรรณ อาจารย์
5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. จิตติภทัร พนูข  า ผูช่้วยศาสตราจารย์
6 อาจารย ์ชญานิษฐ์   พลูยรัตน์ อาจารย์
7 รองศาสตราจารย ์ดร.ชนินททิ์รา   ณ  ถลาง รองศาสตราจารย ์
8 รองศาสตราจารย ์ดร.ชลิดาภรณ์  ส่งสมัพนัธ์ รองศาสตราจารย ์
9 อาจารย ์ชาลินี   สนพลาย อาจารย์

10 อาจารย ์ดุลยภาพ   จาตุรงคกุล อาจารย์
11 รองศาสตราจารย ์ดร.ไตรรัตน์  โภคพลากรณ์ รองศาสตราจารย ์
12 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทวิดา  กมลเวชช ผูช่้วยศาสตราจารย์
13 รองศาสตราจารย ์ดร.บรรพต  ก าเนิดศิริ รองศาสตราจารย ์
14 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประจกัษ ์ กอ้งกีรติ ผูช่้วยศาสตราจารย์
15 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพิมพฝั์น   เชียงกูล ผูช่้วยศาสตราจารย์
16 อาจารย ์ปองขวญั   สวสัดิภกัด์ิ อาจารย์ (ลาศึกษา) 
17 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ม.ล.พินิตพนัธ์ุ  บริพตัร อาจารย์
18 อาจารย ์ดร.พีระ  เจริญวฒันนุกูล อาจารย์
19 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ภูริ  ฟวูงศเ์จริญ ผูช่้วยศาสตราจารย์
20 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา  ติระสงัขะ ผูช่้วยศาสตราจารย์
21 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วสนัต ์ เหลืองประภสัร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
22 อาจารย ์วศิน   ป้ันทอง อาจารย์ (ลาศึกษา) 
23 อาจารย ์วิโรจน์  อาลี อาจารย์
24 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิกานต ์ อิสสระชยัยศ ผูช่้วยศาสตราจารย์
25 รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริพร  วชัชวลัคุ รองศาสตราจารย ์
26 รองศาสตราจารย ์ดร.ศุภสวสัด์ิ  ชชัวาลย์ รองศาสตราจารย ์
27 อาจารย ์สิเรมอร  อศัวพรหมธาดา อาจารย์ (ลาศึกษา) 
28 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุนิดา   อรุณพิพฒัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
29 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.สุนิสา   ช่อแกว้ ผูช่้วยศาสตราจารย์

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร 
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

ช่ือหน่วยงำน  คณะรัฐศำสตร์
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30 รองศาสตราจารย ์ดร.อรทยั  ก๊กผล รองศาสตราจารย ์
31 รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถกฤต  ปัจฉิมนนัท์ รองศาสตราจารย ์
32 รองศาสตราจารย ์ดร.อรรถสิทธ์ิ  พานแกว้ รองศาสตราจารย ์
33 ศาสตราจารย ์ดร.อมัพร  ธ ารงลกัษณ์ ศาสตราจารย ์
34 Dr.Charlas Edward Mogan Thame อาจารย์
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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
พนักงำนมหำวทิยำลยั  

1 นายเจษฎา ณ ระนอง รักษาการในต าแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

2 นางอารยา  แสงทอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
3 นางรัชตพ์ร   ตุ่นไธสง นกัวิชาการศึกษา 
4 นางเนตรชนก   ดีทน นกัวิชาการศึกษา 
5 นางอุทยั  กล ่าชา้ง นกัวิชาการศึกษา  
6 นางศิริทศัน์   ตุม้ธรรมรงค์ นกัแนะแนวการศึกษา
7 นางสุนนัทา  จีนแจง้ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
8 นางหทยัชนก  พงษเ์ถ่ือน ผูป้ฏิบติังานบริหาร  
9 นางสาวจุฑาทิพย ์  จาตุรนตกุล เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
10 นางสาวพรชนิตว ์ทองแจ่ม นกัวิชาการพสัดุ
11 นายชยัรัตน์ กาญจนพิบูลย์ นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน
12 นายพรพิบูล รักธรรม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
13 นายกิตติพจน์ แซ่เตีย นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
14 นางสาวกรวรรณ สวสัดี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
15 นางสาวสุพรรษา ศรีไพฑูรย์ นกัวิชาการศึกษา 
16 นางสาวสายฝน  อ าพนัศรี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
17 นางสาววชิรญาณ์  อยูเ่ปรม นกัวิชาการศึกษา 
18 นางสาวจิราวรรณ สวยเกษร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
19 นางสาวจุรีพร กล่ินขจร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
20 นางสาวพิมพช์นก  ศรีรัง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์
21 นายภาคภูมิ  ราชแสง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
22 นางสาวศรัณยพ์ร  ทองเผือก นกัทรัพยากรมนุษย์
23 นายวีรภทัร  ว่องวิกยก์าร นกัวิชาการเงินและบญัชี

พนักงำนมหำวทิยำลยั (คณะรัฐศำสตร์)
24 นายชยัธวชั  สีผ่องใส เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
25 น.ส.ลกัขณา  กมลธรรมวงศ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
26 นางสุวรรณา จงขะวะดี นกัวิชาการเงินและบญัชี
27 นางรัชนี นอ้ยเปีย นกัวิชาการเงินและบญัชี
28 นางสาวขนิษฐา  เมืองครอง นกัวิชาการเงินและบญัชี

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวชิำกำร
ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

ช่ือหน่วยงำน  คณะรัฐศำสตร์
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29 นางสาวณัฐชา   โพธ์ิจนัทร์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
30 นางสาวพวงเพชร ติรวฒันานนท์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
31 นางสาวบุษกร พิมพา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
32 นางสาว มยรีุ เจริญธรรมวฒัน์ นกัวิชาการเงินและบญัชี
33 นางสาวกาญจนา  ข  าหุ่น เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
34 นางสาวนงพงา สุยะ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
35 นางสาวสุพร  มุขพิมพพ์นัธ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
36 นางสาวจุฑาภรณ์  ราไม้ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
37 นางสาวธนชล อุดมลาภ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
38 นางสาวชญานิศ  อินทอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
39 นางสาวเกวลี   ศรีนคร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
40 นางสาวฉตัรสุวรรณ สงัขเ์งิน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
41 นางสาวนิฐิชา ทองข า เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

พนักงำนเงนิรำยได้ 

42 นางสาวอรนิชา  โพธ์ิรัง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
43 นางสาวศศิภา  ศรีแตรวงษ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
44 นางสาวดารารัตน์  เรือนเรือง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
45 นางสาวภรภทัร  เช่ียวเวช เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
46 นางสาวพร้อมภทัร   สาโรช เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
47 นางสาวบุณยรัตน์  มาสิลีรังสี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
48 นางสาวธญัญาวลัย ์ ธีรวรทรัพย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
49 นายชานนท ์ จนัทร์หอมกุล เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
50 นางสาวอารยา   พิทยจ ารัส เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป    


