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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ประเภทบุคลำกร ลำยมือช่ือ
1 รองศาสตราจารยก์ลัยกร วรกุลลฎัฐานีย์ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

2 อาจารยแ์กว้กาญจน์ จูเจริญ อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

3 รองศาสตราจารยป์ระไพพิศ มทิุตาเจริญ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

4 รองศาสตราจารยพ์รทิพย ์สมัปัตตะวนิช รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

5 รองศาสตราจารยรุ์จน์ โกมลบุตร รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

6 รองศาสตราจารยว์งหทยั ตนัชีวะวงศ์ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ปัณฑรานุวงศ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

8 ผูช่้วยศาสตราจารยก์านตชาติ เรืองรัตนอมัพร ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
9 รองศาสตราจารยก์ุลนารี เสือโรจน์  รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั

10 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เกศราพร ทองพุม่พฤกษา ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
11 ผูช่้วยศาสตราจารยจ์กัรวาล นิลธ ารงค์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
12 อาจารย ์ดร.ดวงแกว้ เธียรสวสัด์ิกิจ อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
13 อาจารยถ์มทอง ทองนอก อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
14 รองศาสตราจารยน์ฤมล ป่ินโต รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
15 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นนัทพร วงษเ์ชษฐา ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
16 รองศาสตราจารย ์ดร.นิธิดา แสงสิงแกว้ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
17 ผูช่้วยศาสตราจารยพ์รชยั ฉนัตวิ์เศษลกัษณ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
18 อาจารยพ์รรณวดี ประยงค์ อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
19 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรรษา รอดอาตม์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
20 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พีรยทุธ โอรพนัธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
21 รองศาสตราจารยภ์ทัธีรา สารากรบริรักษ์ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
22 อาจารยม์นตศ์กัด์ิ ชยัวีระเดช อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
23 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โมไนยพล รณเวช ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
24 อาจารยรั์ตนางศ ์ตุละวรรณ อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
25 ผูช่้วยศาสตราจารยว์ารี ฉตัรอุดมผล ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
26 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิกานดา พรสกุลวานิช ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
27 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
28 รองศาสตราจารย ์ดร.ศิริมิตร ประพนัธ์ธุรกิจ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
29 รองศาสตราจารย ์ดร.สมสุข หินวิมาน รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
30 รองศาสตราจารยส์มชัชนนัท ์เอกปัญญากลุ รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลัย และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏบัิติงำนแล้ว
ช่ือหน่วยงำน      คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน      
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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกุล ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ประเภทบุคลำกร ลำยมือช่ือ
31 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์นงคน์าฏ รัศมีเวียงชยั ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
32 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อนุชา ทีรคานนท์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
33 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ญัรินทร์ อมรอิสริยาชยั ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
34 รองศาสตราจารยอ์ารดา ครุจิต รองศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
35 ผูช่้วยศาสตราจารยอุ์รุพงศ ์รักษาสตัย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
36 อาจารย ์ดร.เอกพล เธียรถาวร อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั
37 Mrs. Rui Zhang อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

38 Mr. Ray Ting - Chun Wang อาจารย์ พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

39 Mr. Sascha Funk อาจารย์ พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

40 Asst.Prof. Senjo Nakai, Ph.D. ผูช่้วยศาสตราจารย์ พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

41 อาจารยส์มบติั ปิยะบูรณ์ ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ ลูกจา้งชัว่คราวงบคลงั
42 รองศาสตราจารยแ์อนนา จุมพลเสถียร ผูมี้ความรู้ความสามารถพิเศษ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

43 อาจารยช์นนัธร ค  าจนัทร์ อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

44 อาจารยน์รากร อมรฉตัร อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ

45 อาจารยพ์ชัรี รักษาวงศ ์คินส์เปอร์เกอร์ อาจารย์ พนกังานมหาวิทยาลยัตามภารกิจ
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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร ลำยมือช่ือ
1 นางเกษร จีนแสร์ ผูป้ฏิบติังานบริหารช านาญงาน พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

2 นายธนบดี ศรีพนัธ์ุวงศ์ เลขานุการคณะวารสารศาสตร์ฯ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

3 นางปิยาพชัร คนชม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

4 ว่าท่ีร้อยตรีวาทิน เจนกิจ ช่างอิเลก็ทรอนิกส์ปฏิบติังาน พนกังานมหาวิทยาลยั (เปล่ียนสถานภาพ)

5 นางสาวกนกศรี ดีละมา้ย นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

6 นางสาวจารุณี สุขสม นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

7 นางสาวจุฑารัตน์ กล่ินคา้งพลู นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

8 นายธนนท ์ประดิษฐ์ทรัพย์ นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

9 นางสาวธนิฏฐาพร จนัทรินทร์ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ พนกังานมหาวิทยาลยั

10 นางสาวเนตรนภิส ธีรชาติแพทย์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

11 นายประภากร นนทลกัษณ์ นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

12 นางประภาพรรณ เรืองศรี นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

13 นางสาวเพญ็พกัตร์ สุนทรกิจจารักษา นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

14 นายวฒันา แกลว้ทนงค์ นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

15 นายศราวุธ พ่ึงเถ่ือน นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

16 นายสิทธิพงศ ์แซ่จ้ิว นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

17 นางสาวสุจิรา โลหะทดั นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

18 นางสาวสุมล สร้อยสุมาลี นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

19 นางสาวอญัชุลี วิเศษกลุ นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั

20 นางสาวกนกศร จินดา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

21 นางสาวจนัทรัตน์ ตองอ่อน นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

22 นางสาวชลาลยั พงษศิ์ริ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

23 นางสาวชุติมา เสนีวงศ ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

24 นางธิมาพร ดิษรัก เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

25 นายนนัทวุฒิ ดีประเสริฐ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

26 นางสาวนนัทน์ภสั บุญเลิศ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

27 นางสาวปัญจภสัร์ กฤชวิรุฬห์วชัร์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

28 นางสาวพจนีย ์ซ้ิมสุวรรณ์ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

29 นางสาวพรพรรณ สุขนอ้ย เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

30 นางสาวยภุาพร ศรีหาบวั นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

31 นางสาววรรษพร พลศิลป์ ผูจ้ดัการโครงการ B.J.M. พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวชิำกำร ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว
ช่ือหน่วยงำน      คณะวำรสำรศำสตร์และส่ือสำรมวลชน      
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ล ำดบัที่ ช่ือ-นำมสกลุ ต ำแหน่ง ประเภทบุคลำกร ลำยมือช่ือ
32 นางวราภรณ์ พานิชยเวช นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

33 นางวนัวิสาข ์รัตนสาขา เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

34 นางสาวศิริลกัษณ์ ศรีศิริกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

35 นางสาวสุพรรณษา สกลุกระจ่าง นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

36 นายอุเทน หน่อค า นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

37 นางสาวไอลดา เฉยดี นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ พนกังานมหาวิทยาลยั (คณะวารสารศาสตร์ฯ)

38 นายกาญจนะ ศรีสาพนัธ์ ช่างอิเลก็ทรอนิกปฏิบติังาน พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

39 นางสาวฉวีวรรณ บุญรุ่งเรืองศกัด์ิ ผูป้ฏิบติังานบริหารปฏิบติังาน พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

40 นายเชาวลิต กนัต่าย ช่างเทคนิคปฏิบติังาน พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

41 นางสาวดุษณี ศรีอุ่นศรี เจา้หนา้ท่ีพสัดุ พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า

42 นางสาวมานิตา เช้ือสาย เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ พนกังานเงินรายไดป้ระเภทประจ า


