
รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก

1 รศ.ดร.กรณ์กนก  อายุสุข อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

2 รศ.ดร.อภิรดี  อุทัยรัตนกิจ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

3 ผศ.ดร.กนกวรรณ  พุ่มพุทรา อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

4 ผศ.ดร.อนันต์  ทองทา อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

5 รศ.ดร.ณัฎฐา  เลาหกุลจิตต์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

6 ผศ.ดร.ศันสนลักษณ์  รัชฎาวงศ์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

7 ผศ.ดร.สุดารัตน์  ตรีเพชรกุล อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

8 รศ.ดร.ภาวิณี  ชัยประเสริฐ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

9 นางประไพ  ธุระกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

10 รศ.ดร.ไพทิพย์  ธีรเวชญาณ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

11 Assoc.Prof.Dr.GEORGE ANDREW  GALE อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

12 ผศ.ดร.รัตนชัย  ไพรินทร์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

13 รศ.ดร.ทรงศิลป์  พจน์ชนะชัย อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

14 ดร.ทวีรัตน์  วิจิตรสุนทรกุล อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

15 รศ.ดร.วีระศักดิ์  สุระเรืองชัย อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

16 รศ.ดร.ดุษฎี  อุตภาพ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

17 รศ.ดร.กนก  รัตนะกนกชัย อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

18 ผศ.ดร.มารศรี  เรืองจิตชัชวาลย์ อาจารย์ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

19 นางณัฐรดา  แก้วงามลอย นักบริหารงานท่ัวไป คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

20 นายกฤษณะ  โซ๊ะสลาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 อ.สนิท  ศิริสวัสดิ์วัฒนา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 น.ส.ปวีณา  มงคลพงศ์สิริ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

3 ดร.วิทิดา  จงศุภชัยสิทธ์ิ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 อ.มนตรี  สุภัททธรรม อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 อ.พิเชฏฐ์  ลิ่มวชิรานันต์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

6 ผศ.ดร.เกรียงไกร  ปอแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

7 รศ.ดร.นิพนธ์  เจริญกิจการ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

8 อ.ธนิตสรณ์  จิระพรชัย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 ผศ.ดร.บัณฑิต  วรรธนาภา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

10 อ.อัจฉรา  ธารอุไรกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ดร.อนุชาติ  ทัศนวิบูลย์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

12 รศ.ดร.วิเชียร  ชุติมาสกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

13 ดร.วิชัย  เอ่ียมสินวัฒนา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ผศ.ดร.ประเสริฐ  คันธมานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 รศ.ดร.กิตติชัย  ลวันยานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

16 ผศ.สุเมธ  อังคะศิริกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

17 ดร.พัชราภรณ์  ลวันยานนท์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

18 Assoc.Prof.Dr.JONATHAN  HOYIN CHAN อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

19 อ.พิชัย  โฆษิตพันธวงศ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 รศ.ดร.สุรพล  บุญลือ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2 รศ.ดร.พรปภัสสร  ปริญชาญกล อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

3 ดร.เพียงเพ็ญ  จิรชัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

4 นางวันดี  ศรีสําราญ นักบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

5 ผศ.ดร.สรกฤช  มณีวรรณ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยแีละสื่อสารการศึกษา

6 ดร.สมศักดิ์  จัตตุพรพงษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

7 รศ.ดร.สุชปา  เนตรประดิษฐ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

8 รศ.ทวีวัฒน์  สุภารส อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

9 รศ.บรรจบ  อรชร อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

10 อ.บุญส่ง  เหมวัฒน์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

11 รศ.ดร.ณรงค์  มั่งคั่ง อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

12 รศ.ดร.สุรชัย  สุขสกุลชัย อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

13 ผศ.ดร.อลิสา  ทรงศรีวิทยา อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

14 ผศ.สุริยงค์  เลิศกุลวาณิชย์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

15 นางสุปราณี  พานิชนอก พนักงานช่วยบริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

16 นางมาลัย  บุญมี นักบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

17 นายนนทวัฒน์  เสวิกุล ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

18 จ.ส.อ.พินิจ  ประจันตวนิช นักบริหารงานทั่วไป คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

19 นางอรวรรณ  ฤกษ์เกษตร นักบริหารงานบุคคล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดี

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 น.ส.ธิษตยา  จังอินทร์ นักบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

สํานักงานทะเบียนนักศึกษา

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นายวสันต์  สีเมฆ พนักงานธุรการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอํานวยการ

2 นางสิรีภัทร์  นันทสิทธ์ิอังกูร พนักงานบริการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอํานวยการ

3 นางสมหมาย  อ่อนน้อม พนักงานธุรการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอํานวยการ

สํานักงานอํานวยการ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 ดร.อริยา  พรหมสุภา นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

สํานักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 ดร.สุรัตน์  ชุ่มจิตต์ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

ศูนย์นวัตกรรมนโยบาย

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นายวรรณภพ  กล่อมเกลี้ยง นักวิจัย สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง

ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นางดุจเดือน  จารุกะกุล ผู้ช่วยอธิการบดี กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 รศ.ดร.จตุพร  วุฒิกนกกาญจน์ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

2 ผศ.ดร.นริส  ประทินทอง อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

3 ผศ.สมบูรณ์  เวชกามา อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

4 รศ.ดร.มานะ  อมรกิจบํารุง อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

5 ผศ.ดร.สิริพร  โรจนนันต์ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

6 ดร.รุ่งโรจน์  สงค์ประกอบ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

7 รศ.ดร.สร้อยดาว  วินิจนันทรัตน์ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

8 ผศ.ดร.ธนิต  สวัสดิ์เสวี อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

9 รศ.ดร.สุวิมล  อัศวพิศิษฐ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

10 รศ.ดร.อดิศักดิ์  นาถกรณกุล อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

11 ผศ.ดร.พัฒนะ  รักความสุข อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

12 ผศ.ดร.กูสกานา  กูบาฮา อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

13 ดร.นันทน์  ถาวรังกูร อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

14 ผศ.ดร.จิรวรรณ  เตียรถ์สุวรรณ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

15 รศ.ดร.อภิชิต  เทอดโยธิน อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

16 น.ส.ประคอง  ภักดี นักพัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

17 น.ส.ศุภกัญญา  มะโน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

18 น.ส.นวลวรรณ  ทองสุพรรณ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

19 นางปรียานุช  รัชตะหิรัญ นักบริการการศึกษา คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

20 นางดวงสมร  ไม้จันทร์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ผศ.ศุภลักษณ์  อ่างแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

2 นายสมพร  เชยเสง่ียม ครูปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

3 รศ.กรวลัย  พันธ์ุแพ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

4 ผศ.วิญญู  จิตสัมพันธเวช อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

5 ผศ.พรรณี  รัตนชัยสิทธ์ิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

6 น.ส.สุมาลี  อมรเวชสิริกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

7 ผศ.ดร.บุญนาค  สุขุมเมฆ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 รศ.ดร.เศรษฐภัทร  ชินวิริยสิทธ์ิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

2 รศ.ดร.อุษา  ฮัมฟรี่ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

3 รศ.ดร.วิราวรรณ  ชินวิริยสิทธ์ิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

4 ดร.วิบูลศักดิ์  วัฒายุ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

5 อ.เจริญ  สินอภิรมย์สราญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

6 อ.วิวัฒน์  สกลสนธิเศรษฐ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

7 ผศ.ดร.สําเริง  ช่ืนรังสิกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

8 ผศ.ดาว  สงวนรังศิริกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

9 น.ส.เดือนเพ็ญ  เกิดนาค นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

10 อ.วิริยะ  ไตรปัญญาศาสตร์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ผศ.ดร.ดวงทิพย์  มูลมั่งมี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

2 รศ.ดร.พรรณจิรา  วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

3 ผศ.ดร.สุคนธ์  ตันติไพบูลย์วุฒิ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

4 รศ.ดร.วรพจน์  สุนทรสุข อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

5 นายองอาจ  วัฒนชัยยิ่งยง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

6 ผศ.ดร.ศิววรรณ  พูลพันธ์ุ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

7 ผศ.ดร.นงพงา  คุณจักร อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

8 รศ.ดร.ประเวทย์  ตุ้ยเต็มวงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ดร.วรวิทย์  โกสลาทิพย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

2 อ.สมชาย  ปัญญาอ่ินแก้ว อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

3 นายภิญโญ  จันทน์หอม พนักงานบริการ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

4 อ.ปราโมทย์  เสตสุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 น.ส.สมใจ  เนียมพูลทอง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี

2 น.ส.อรอนงค์  สุทธาชีวะ นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี

3 น.ส.วารุณี  กิติวงษ์ประทีป นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี

4 นางวิราทิพย์  ดามาพงษ์ นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี

5 นางดาราณี  นิยะมานนท์ พนักงานช่วยบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี

คณะวิทยาศาสตร์ สํานักงานคณบดี

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ผศ.ดร.อําไพ  ชนะไชย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

2 รศ.ดร.อัศวิน  มีชัย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

3 น.ส.เพียงปาล  เทียนประเสริฐ นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

4 นางอรัญญา  อุดมอิทธิพงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

5 รศ.ดร.สมนึก  จารุดิลกกุล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

6 รศ.ดร.ปิยะบุตร  วานิชพงษ์พันธ์ุ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

7 รศ.ดร.สมเกียรติ  ปรัชญาวรากร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

8 นายอ่อนสา  นนท์พละ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

9 ผศ.ดร.จินดารัตน์  พิมพ์สมาน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

10 นายณัฐพล  ทัศนาเอ่ียม พนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

11 นายวิวัช  ซิ้มประดิษฐ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

12 รศ.ดร.สุภาภรณ์  เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

13 นายสุรพงษ์  เกษหอมเลิศ พนักงานประจําห้องทดลอง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ผศ.ดร.สโรช  ไทรเมฆ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

2 นายนิสันต์  ดามาพงษ์ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

3 นายสมชาย  อินทร์ใหญ่ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

4 น.ส.วันดี  รอดกุล พนักงานสถานท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

5 นายสมคิด  พิลาวงค์ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

6 อ.พัฒนา  เนตรสุวรรณ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

7 รศ.ดร.วันชัย  อัศวภูษิตกุล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

8 นายสมบูรณ์  มาลัยเปีย ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

9 ศ.ดร.สมชาย  วงศ์วิเศษ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

10 นางสุรางค์  พิศาลพันธ์ุ พนักงานช่วยบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ผศ.ดร.กุศล  พร้อมมูล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

2 รศ.ดร.สุรศักดิ์  สุรนันทชัย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

3 ดร.สมโชค  สนธิแก้ว อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

4 นายกัณหา  นาคเล็ก ผู้ช่วยช่างท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

5 รศ.ดิลก  ศรีประไพ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมอืและวัสดุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและวัสดุ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 ดร.จุลพจน์  จิรวัชรเดช อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

2 ผศ.ดร.วุฒิพงศ์  เมืองน้อย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

3 นายรัชพล  สุขจันทร์ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

4 นางตวงพร  ชินณะราศรี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

5 รศ.ดร.นิตยา  หวังวงศ์วิโรจน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

6 ศ.ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

7 น.ส.พวงทอง  ทองบริสุทธ์ิ นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

8 ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

9 รศ.เอนก  ศิริพานิชกร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 นายนิพนธ์  เชยเสง่ียม พนักงานบริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

2 ผศ.ณัฐวุฒิ  ชยาวนิช อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

3 นายดิเรก  จรูญรอดดํารง ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

4 น.ส.วัลวิภา  อุบลวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

5 อ.วิไลวรรณ  วิพุธานุพงษ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

6 นายประเสริฐ  สินน้อย ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

7 ดร.เชิดชัย  ประภานวรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

8 นายเวทิน  รัชตะหิรัญ นายช่างเทคนิคชํานาญการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

9 ผศ.ทัศนีย์  ชยาวนิช อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 นางฤดี  ชุติจิรนาท นักบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2 น.ส.แก้วใจ  จันทร์เจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3 ผศ.สุรพนธ์  ตุ้มนาค อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4 ผศ.พิพัฒน์  ศุภศิริสันต์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 นายบุญมี  พูลภาพ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

2 นายเสริม  นราศังสะ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

3 อ.วุฒิชัย  สิทธิอัฐกร อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

4 อ.พรพจน์  หันหาบุญ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเคร่ืองมือวัด
ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 รศ.ดร.จินต์  อโณทัย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 นางจิดาภา  ศรีชุมพวง นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

2 ผศ.ดร.มณฑิรา  นพรัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

3 นายอาจิน  คัดจิรัตน์ พนักงานธุรการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

4 ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ตั้งดวงดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

5 รศ.ดร.อัมพวัน  ตั๊นสกุล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

6 นายทิศ  อ้ายตั้ง นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

7 รศ.สุวิช  ศิริวัฒนโยธิน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 นางรุ้งเพชร  ดอกบัว นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

2 นายอุดร  สระตันติ์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

3 ผศ.ดร.พินิจ  กําหอม อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

4 นายณรงค์  อนันสุข นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

5 อ.เดชวุฒิ  ขาวปริสุทธ์ิ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

6 ศ.ดร.โกสินทร์  จํานงไทย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

7 ผศ.ชนินทร์  วงศ์งามขํา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 รศ.ดร.บวรโชค  ผู้พัฒน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2 ผศ.พจมาน  เตียวัฒนรัฐติกาล อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3 ผศ.ดร.สมบุญ  เจริญวิไลศิริ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4 อ.เจษฎา  จันทวงษ์โส อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

5 ผศ.ดร.ไชยา  ดําคํา อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

6 นายสุธี  สังข์เทศ นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

7 อ.สุทิน  ชาญณรงค์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

8 นายไพโรจน์  กรุยทอง นายช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

9 อ.วาสนา  เสียงดัง อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10 ผศ.นิธิ  บุรณจันทร์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

11 อ.สุจินต์  ธงถาวรสุวรรณ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

12 อ.พงษ์ศักดิ์  เทวินภิบาลพันธ์ุ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

13 ศ.ดร.อาษา  ประทีปเสน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

14 รศ.ดร.สุขสันติ์  พรหมบัญพงศ์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา

1 นางสมใจ  เชยเสง่ียม นักบริหารงานบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สํานักงานคณบดี

2 น.ส.สุปรียา  อ่อนอิงนอน นักบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ สํานักงานคณบดี

3 นายอโนทัย  โพธิสุวรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สํานักงานคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สํานักงานคณบดี

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 ผศ.ดร.เสาวลักษณ์  เทพสุริวงศ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

2 ผศ.ดร.ภมรารัตน์  วิริยะการุณย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

3 Assoc.Prof.Dr.RICHARD GILES  WATSON TODD อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

4 ผศ.กษมาภรณ์  มณีขาว อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

5 อ.กรรชงค์  กฤตประโยชน์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

6 อ.วิชัย  กฤตประโยชน์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

7 ดร.อนัญญา  สุวรรณกนิษฐ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

8 รศ.ดร.พรนภิส  ดาราสว่าง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

9 อ.อุสมาน  บีรูวาเหตุ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาภาษา

10 ผศ.วราภรณ์  นพวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

11 ผศ.ดร.สุรพงษ์  ชูเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

12 ผศ.ดร.ศศิธร  สุวรรณเทพ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

13 รศ.ดร.จารุวรรณ  ชนม์ธนวัฒน์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

14 อ.ภคินี  อุปถัมภ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์  สํานักงานวิชาศึกษาท่ัวไป

คณะศิลปศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายกชเหม  กมลวิทย์ ครูปฏิบัติการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2 อ.เฉกสันติ์  คังคะเกตุ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

3 อ.ชาย  สัญญาวิวัฒน์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

4 ดร.บุษเกตน์  อินทรปาสาน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

5 อ.จิตธิกร  สุนทรศารทูล อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

6 ผศ.อภิญญา  ลิ้มไพบูลย์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

7 ผศ.สุภาวดี  บุญยฉัตร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

8 ผศ.วลยัรัตน์  เกษมสิน อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

9 น.ส.วันทนา  ภาคถิน นักบริหารงานท่ัวไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 ผศ.บุญเลี้ยง  แก้วนาพันธ์ อาจารย์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

2 รศ.ดร.ไพบูลย์  เกียรติโกมล อาจารย์ โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

3 นางวันดี  สัญญาวิวัฒน์ นักบริหารงานท่ัวไป โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 ศ.ดร.อภิชัย  เทอดเทียนวงษ์ อาจารย์ สถาบันการเรียนรู้

สถาบันการเรียนรู้

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 น.ส.จิรารัตน์  ถนอมนุ่ม นักพัสดุ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

2 ดร.วิภาวรรณ  เสียงดัง นักวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

3 นายบวรศักดิ์  เพชรานนท์ นักวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

4 นายทนงค์  ฉายาวัฒนะ วิศวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

5 นายดอกรัก  ผ่องฉวี นายช่างเทคนิค สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

6 น.ส.ณัฐกานต์  กุญชรศิลป์ นักบัญชี สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

7 น.ส.จงกล  พูนทวี นักวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

8 ดร.อรรณพ  นพรัตน์ วิศวกร สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

9 นางโสภิดา  บุญเอนกทรัพย์ นักบริหารจัดการเทคโนโลยีเชิงธุรกิจ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

10 Asst.Prof.Dr.HONG-MING  KU นักวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

11 นางนวพร  ปัญญาศักดิ์ นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

12 ผศ.ดร.เพ็ญจันทร์  เมฆวิจิตรแสง นักวิจัยชํานาญการ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

13 นายสุเมธ  ท่านเจริญ นักวิจัย สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

14 นางพัชรี  คําวงศ์ษา นักบริหารงานท่ัวไป สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

15 น.ส.ฐิติวรรณ  เฉลิมพงศ์พันธ์ุ นักบริหารการเงิน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 รศ.ดร.ชิต  เหล่าวัฒนา อาจารย์ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 น.ส.เรืองอุไร  เพียกขุนทด นักคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์

2 น.ส.นพรัตน์  รุ่งพราน นักคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์

3 นายชัชวาล  ศิริพันธ์ุ นักคอมพิวเตอร์ สํานักคอมพิวเตอร์

4 นางไพเราะ  ธนลัทธพงศ์ นักบริหารงานท่ัวไป สํานักคอมพิวเตอร์

สํานักคอมพิวเตอร์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 ผศ.ดร.ทิพวรรณ  ป่ินวนิชย์กุล อาจารย์ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

2 นางวิชุดา  เสวิกุล นักบริหารการเงิน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

3 น.ส.เครือวัลย์  เสือเล็ก นักบริหารการเงิน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

4 น.ส.เปรมวดี  พลจร นักบัญชี สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

5 นางโศภิษฐ์  ปรีเปรมใจ นักบริหารการเงิน สํานักงานอธิการบดี สํานักงานคลัง

สํานักงานคลัง

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นางสุมนา  มณีเพ็ญ นักพัสดุ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

2 น.ส.วิภา  รุ่งเรืองพลางกูร นักพัสดุ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

สํานักงานจัดหาและจัดการสินทรัพย์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นายทวี  สีหามาตย์ นักวิชาการศึกษา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการนักศึกษา

2 นายเทวทินญ์อนันก์ยชศ์  ภู่เกิด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการนักศึกษา

3 นายสมพร  น้อยยาโน นักบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการนักศึกษา

สํานักงานกิจการนักศึกษา

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 น.ส.ศศิมา  ยุวโสภีร์ นักวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานกิจการต่างประเทศ

สํานักงานกิจการต่างประเทศ

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นายทองไส  ช่วยชู ช่างอิเล็กทรอนิกส์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

2 อ.เกษมสันต์  พรหมสุภา อาจารย์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

3 ดร.ทศพร  ทองเท่ียง อาจารย์ สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

4 นายทวีป  ชาครียวณิชย์ นักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

5 รศ.ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา อาจารย์ สาํนักงานอธิการบดี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นางโสรยา  ศรีวงศ์พรธนา พยาบาล สํานักงานอธิการบดี กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

2 นางสุจิตรา  ไข่มุก พยาบาล สํานักงานอธิการบดี กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

กลุ่มงานบริการสุขภาพและอนามัย

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 น.ส.กิตติรัตน์  ตั้งรัตนสุนันท์ นักบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นางลินดา  เรืองพานิช ผู้ตรวจสอบภายใน สํานักงานอธิการบดี กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานตรวจสอบภายใน

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 น.ส.ฉันทนา  ภู่ธราภรณ์ ผู้อํานวยการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สํานักงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายวุฒิชัย  เมฆสุวรรณ นักเทคโนโลยีการศึกษา สํานักหอสมุด

2 นางกันทิมา  มัดดาละ พนักงานบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุด

3 น.ส.อัญชลี  สร้อยเจริญ พนักงานช่วยบริหาร สํานักหอสมุด

4 นางจิรภา  ครองระวะ พนักงานบริการสารสนเทศ สํานักหอสมุด

5 น.ส.สุภาพ  กลิ่นเรือง นักบรรณสารสนเทศ สํานักหอสมุด

6 นางสมพร  พิมพ์กา นักบรรณสารสนเทศ สํานักหอสมุด

7 นายประเสริฐ  ชัยเลิศวิรุฬห์ พนักงานบริการ สํานักหอสมุด

8 นายปรีดา  บุญแก้ว พนักงานธุรการ สํานักหอสมุด

9 นางนิสา  คําสม พนักงานพิมพ์ สํานักหอสมุด

สํานักหอสมุด

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายศุภชัย  บุญนํามา วิศวกร สํานักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

สํานักอุทยานวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นายเกษมศักดิ์  ศรีธาราธร นักวิจัย สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์เทคโนโลยีซ่อมบํารุงรักษา

2 นางวิยะดา  บุญเพ็ชร นักบริการการศึกษา สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

3 ผศ.ดร.ธิติมา  วงษ์ชีรี นักวิจัย สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม

4 ดร.นครินทร์  สัทธรรมนุวงศ์ อาจารย์ สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการจราจรและขนส่ง

5 น.ส.ขนิษฐา  สุขพรต นักบริหารงานทั่วไป สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานผู้อํานวยการ

6 นางรุ่งนภา  เตาทองนันตสิน นักบริหารงานทั่วไป สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานผู้อํานวยการ

สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง หน่วยงาน

1 นายสมภาพ  สุวรรณกวีการ นักวิชาการเกษตร สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

2 นายสิทธิศักดิ์  คําอู นายช่างเทคนิค สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

3 นายอภิชาติ  เงินธรรม ผู้ดูแลหมวดสถานท่ี สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

4 นายพิเชษฐ์  เอ่ียมละออ ช่างซ่อมบํารุง สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

5 นายสุชาติ  ใบพักตร์ ช่างซ่อมบํารุง สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

6 นางสุกัญญา  วงศ์รักกิจ พนักงานสถานท่ี สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

7 นายสุชาติ  ชํานิเวสสะพงศ์ พนักงานสนับสนุนงานบรกิาร สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

8 นายณัฏฐกร  อินทร์แก้ว พนักงานขับรถยนต์ สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

9 นายสุริยา  จันทอง พนักงานสนับสนุนงานบริการ สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

10 นายนิพนธ์  ส่องศิริ พนักงานขับรถยนต์ สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

11 นางผานิจ  ปานอยู่ พนักงานสนับสนุนงานบริการ สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

12 นายทองชาย  พิมพ์แดง พนักงานขับรถยนต์ สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

13 นายปรีชา  ทองตัน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักบริหารอาคารและสถานท่ี

สํานักบริหารอาคารและสถานที่

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 น.ส.นิตยา  บุญปริตร ผู้ช่วยนักวิจัย สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

2 น.ส.ชนม์นิภา  กิจสุวรรณวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

สํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นางกฤษณา  คงลา นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร์

2 นางวราภรณ์  สกุลพานิช นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร์

3 นางเบญจวรรณ  เฉลิมโยธิน พนักงานช่วยบริหาร สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร์

4 ดร.วรรณา  เต็มสิริพจน์ ผู้อํานวยการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานยุทธศาสตร์

สํานักงานยุทธศาสตร์

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 ดร.ผ่องศรี  เวสารัช นักทรัพย์สินทางปัญญา สํานักงานอธิการบดี สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

สํานักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

1 นางธัญญ์พิชชา  กีรติธนกุลวัฒน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2 นางพิชญ์สินี  สุนทรวร นักบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

สํานักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ช่ือ - นามสกุล

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561



รายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ

ช่ือ - นามสกุล ตําแหน่ง คณะ/สํานัก ภาควิชา/กอง/ฝ่าย

นายผดุง  บุญเพ็ชร ผู้จัดการ สํานักงานอธิการบดี สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

สํานักงานบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ มจธ. บางขุนเทียน

ข้อมูลบุคลากร ณ วันที่ 16 ต.ค. 2561


