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CMTB2001 นางสาวเสรฐสุดา ปรีชานนท ์

 

CM: เชียงใหม ่
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สถานะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร  หลักสูตร บช.บ.การบัญช ีวิชาเอก ไม่มี พื้นที่ เชียงใหม่ 
 

รหัสหลักสูตรและวชิาเอก 

B: คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร ์ S: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกษตร E: คณะวิศวกรรมศาสตร ์ F: คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร ์

14M ปวส.การบัญช ี 20M ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 22M ปวส.ไฟฟ้า 06M วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10M ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 
15M ปวส.การตลาด 22M ปวส.เทคโนโลยกีารอาหาร 23M ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 08M วศ.บ.วิศวกรรมแมพ่ิมพ ์ 11M ศล.บ.ทัศนศิลป์ 
16M ปวส.การจัดการ 23M ปวส.พืชศาสตร์ 24M ปวส.อิเล็กทรอนกิส์ 16M ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 12M สถ.บ.สถาปัตยกรรม 
19M ปวส.คอมพวิเตอร์ธุรกิจ 24M ปวส.ประมง 25M ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 35M วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ่ 13M สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 

06M บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหวา่งประเทศ  25M ปวส.สัตว์ศาสตร์ 26M ปวส.ช่างโลหะ 40M ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 19M ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  
13M ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 26M ปวส.เทคโนโลยภีูมิทัศน์ 27M ปวส.ช่างกลโรงงาน 43 วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชวีภาพ 20M ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม      

25M บช.บ.การบัญช ี 06 วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 28M ปวส.ช่างยนต ์    43A วิศวกรรมเกษตร 21M ทล.บ.เซรามิก  
34 บธ.บ.บริหารธุรกิจ    06A วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30M ปวส.ช่างจักรกลหนัก    43B วิศวกรรมชวีภาพ 22M ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 

   34A การจัดการธุรกิจ    06B พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 34M ปวส.ช่างก่อสรา้ง    43C วิศวกรรมอาหาร 24M ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 

    34B การจัดการธุรกิจค้าปลกีสมัยใหม่ 31M วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 01 วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 44M ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล  
    34C การจัดการโลจิสติกส ์ 33M วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์    01A วิศวกรรมอุตสาหการ 45 ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า  

    34D การจัดการส านกังาน 34M วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ    01B วิศวกรรมการผลิต    45A วิศวกรรมไฟฟ้า C: วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวทิยาการ 

    34E การตลาด 36 วท.บ.เกษตรศาสตร์    01C วิศวกรรมโลจิสติกส ์    45B วิศวกรรมอิเล็กทรอนกิส์และโทรคมนาคม 02M ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 
   34F ภาษาอังกฤษธุรกิจ    36A พืชศาสตร์ 02M วศ.บ.วิศวกรรมโยธา    45C วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 03M ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
35 บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    36B สัตวศาสตร์ 03M วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 48 วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสแ์ละการควบคุม

อัตโนมัติ 
04M ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

   35A การจัดการสารสนเทศ    36C ประมง 04M วศ.บ.วิศวกรรมคอมพวิเตอร ์ 09M ปวช.เมคคาทรอนิกส ์

   35B พัฒนาซอฟแวร์ทางธุรกจิ 37M วท.บ.ธุรกจิอาหารและโภชนาการ 05 วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า    48A วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์ 07M วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส ์

36M ศศ.บ.การท่องเท่ียวและการบริการ 17M วท.ม.พืชศาสตร์    05A วิศวกรรมไฟฟ้า    48B วิศวกรรมระบบควบคุมอัตโนมัต ิ 08M วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 

26M บธ.ม.บริหารธุรกิจ 18M วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร    05B วิศวกรรมโทรคมนาคม 46M วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  

   47M วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล  

    G: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    01 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวช.) 

   
 

02 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ปวส.) 

   03 หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป (ป.ตรี) 
       A กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
       B กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
       C กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
       D กลุ่มวิชาสุขภาพ 

 

CMB25M-2 

พื้นที่ 

CM: เชียงใหม่ 

TK: ตาก 

CR: เชียงราย 

LP: ล าปาง 

PL: พิษณุโลก 

NN: น่าน 

สถานะบุคลากรในหลักสูตร 

1: หัวหน้าหลักสูตร/วิชาเอก 

2: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       ปรากฏอยู่ในเลม่ มคอ.2 และเปลีย่นแปลงตาม สมอ.08 

3: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4: อาจารย์ผู้สอนมีผลงานทางวิชาการ 

5: อาจารย์ผู้สอนไม่มีผลงานทางวิชาการ      ไม่ปรากฏอยูใ่นเล่ม มคอ.2 

6: อื่นๆ 2 



 

 

 

รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างชาวต่างประเทศ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF4001 กนกวรรณ คชสีห์ ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF4020 กาญจนา ปะทะนมปีย์ พนักงาน ม. CMF12M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF4034 กิตติกุล ศิริเมืองมูล ลูกจ้างช่ัวคราว CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF1001 กิตติชัย กันแตง ข้าราชการ CMF11M-2 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF3001 กิติชัย ระมิงค์วงศ์ ข้าราชการ CMF21M-2 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF1002 เกรียงไกร เมืองมูล ข้าราชการ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF4002 เกรียงไกร ประสพโชคชัย ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF2024 เกษตร แก้วภักดี พนักงาน ม. CMF10M-2 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF1007 ไกรสร วิชัยกุล พนักงาน ม. CMF11M-2 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF2025 ขวัญพงษ์ สมมิตร พนักงาน ม. CMF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF2001 จันทร์จิรา นที ข้าราชการ CMF10M-3 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF2026 จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า พนักงาน ม. CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

13 CMTF4021 จุรีพร เลือกหา พนักงาน ม. CMF13M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

14 CMTF4003 จุไรพร ตุมพสุวรรณ ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

15 CMTF1003 เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม ข้าราชการ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

16 CMTF4022 เจษฎา สุภาศรี พนักงาน ม. CMF12M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

17 CMTF4023 ชญาดา วาณิชพงษ์ พนักงาน ม. CMF12M-3 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

18 CMTF4004 ชัยทัต พูลสวัสด์ิ ข้าราชการ CMF13M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

19 CMTF4005 ชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ข้าราชการ CMF12M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

20 CMTF1008 ชัยวัฒน์ ค าฝ้ัน พนักงาน ม. CMF11M-2 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

21 CMTF3002 เชาวลิต พลอยแหวน ข้าราชการ CMF19M-5 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

22 CMTF2002 ญาณิศา โกมลสิริโชค ข้าราชการ CMF22M-1 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

23 CMTF2027 ฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ พนักงาน ม. CMF10M-1 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

24 CMTF3003 ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ ข้าราชการ CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

25 CMTF4006 ณภดล เจนวินิจฉัย ข้าราชการ CMF13M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

26 CMTF2003 ดรณ์ สุทธิภิบาล ข้าราชการ CMF22M-4 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

27 CMTF1004 ด ารงค์ชัย แสงค า ข้าราชการ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

28 CMTF2004 ดุสิต ทองเปรมจิตต์ ข้าราชการ CMF20M-1 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

29 CMTF2028 ตยานิตย์ มิตร์แปง พนักงาน ม. CMF22M-2 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

30 CMTF2005 ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา ข้าราชการ CMF24M-1 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบฯ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

31 CMTF4007 ตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศ ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

32 CMTF4024 ติร บัวใบ พนักงาน ม. CMF13M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

33 CMTF1009 ไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

34 CMTF2006 ถาวร ฝ้ันชมภู ข้าราชการ CMF10M-3 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

35 CMTF1010 ทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

36 CMTF2036 ทวีศักด์ิ แสนสง่า ลูกจ้างช่ัวคราว CMF10M-5 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

37 CMTF4025 ธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ พนักงาน ม. CMF13M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

F คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์ประจ า
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38 CMTF2007 ธรรมนูญ นิลวรรณ ข้าราชการ CMF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

39 CMTF1019 ธัญญารัตน์ ทองใจ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF11M-4 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

40 CMTF2037 ธาดา เสนานัย ลูกจ้างช่ัวคราว CMF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

41 CMTF3004 ธานี อดิศัยพัฒนะกุล ข้าราชการ CMF21M-3 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

42 CMTF3026 ธิดา ตุงใย ลูกจ้างช่ัวคราว CMF21M-5 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

43 CMTF1011 ธีรยุทธ อินทร์แก้ว พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

44 CMTF4008 นที สัมปุรณะพันธ์ ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

45 CMTF3018 นพวรรณ เดชบุญ พนักงาน ม. CMF21M-4 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

46 CMTF2008 นภดล ณ เชียงใหม่ ข้าราชการ CMF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

47 CMTF2029 นวนพ สุวรรณภูมิ พนักงาน ม. CMF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

48 CMTF1020 เนติ พิเคราะห์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF11M-4 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

49 CMTF4026 บวร พูลสวัสด์ิ พนักงาน ม. CMF12M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

50 CMTF2009 บุญรัตน์ ณ วิชัย ข้าราชการ CMF20M-3 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

51 CMTF3005 ประกรณ์ วิไล ข้าราชการ CMF21M-2 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

52 CMTF3006 ประสิทธ์ิ อินทร์จันทร์ ข้าราชการ CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

53 CMTF3019 ปลูกเกษม ชูตระกูล พนักงาน ม. CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

54 CMTF4027 ปัตย์ ศรีอรุณ พนักงาน ม. CMF12M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

55 CMTF2030 ปิยะนุช เจดีย์ยอด พนักงาน ม. CMF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

56 CMTF1012 เปศล อัศวปรมิตชัย พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

57 CMTF2010 เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ข้าราชการ CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

58 CMTF4028 พงษ์สิน ทวีเพชร พนักงาน ม. CMF12M-3 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

59 CMTF3020 พบสันต์ ติไชย พนักงาน ม. CMF19M-2 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

60 CMTF3007 พัชราภา ศักด์ิโสภิณ ข้าราชการ CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

61 CMTF1005 พัชรินทร์ มีลาภ ข้าราชการ CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

62 CMTF2011 พิพัฒน์ ปัญญา ข้าราชการ CMF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

63 CMTF4009 พีระ จูน้อยสุวรรณ ข้าราชการ CMF24M-3 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบฯ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

64 CMTF2012 เพ็ญศรี จุลกาญจน์ ข้าราชการ CMF10M-3 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

65 CMTF3008 ไพบูลย์ หล้าสมศรี ข้าราชการ CMF21M-2 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

66 CMTF2013 ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ข้าราชการ CMF22M-2 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

67 CMTF3009 ภฤศพงศ์ เพชรบุล ข้าราชการ CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

68 CMTF3021 ภัทรกร ออแก้ว พนักงาน ม. CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

69 CMTF4029 ภัทราวดี ธงงาม พนักงาน ม. CMF13M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

70 CMTF2014 ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ ข้าราชการ CMF24M-2 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบฯ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

71 CMTF4010 ภาณุมาศ ภักดี ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

72 CMTF3022 ภาสินี ศิริประภา พนักงาน ม. CMF21M-4 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

73 CMTF2031 มณีกาญจน์ ไชยนนท์ พนักงาน ม. CMF10M-3 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

74 CMTF2015 มนตรี เลากิตติศักด์ิ ข้าราชการ CMF22M-2 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

75 CMTF4030 มานิตา ชีวเกรียงไกร พนักงาน ม. CMF12M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

76 CMTF2032 มาลิน ยืนนาน พนักงาน ม. CMF10M-3 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

77 CMTF3010 เยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ ข้าราชการ CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 



สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

78 CMTF2016 รจนา ช่ืนศิริกุลชัย ข้าราชการ CMF24M-3 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบฯ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

79 CMTF1013 รณกฤต บุระเตมีย์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

80 CMTF2017 รติรส บุญญะฤทธ์ิ ข้าราชการ CMF22M-3 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

81 CMTF3011 รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ ข้าราชการ CMF21M-1 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

82 CMTF3023 รัชฎาพร ใจม่ัน พนักงาน ม. CMF19M-1 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

83 CMTF2038 รินรดา สันติอาภรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF10M-2 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

84 CMTF1006 ลิปิกร มาแก้ว ข้าราชการ CMF11M-1 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

85 CMTF4011 วรรณิก พิชญกานต์ ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

86 CMTF4031 วราชัย ขิงทอง พนักงาน ม. CMF13M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

87 CMTF2033 วรุต มณีมาโรจน์ พนักงาน ม. CMF20M-4 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

88 CMTF3012 วัชรวุธ พุทธิรินโน ข้าราชการ CMF19M-3 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

89 CMTF3013 วันชัย เพ้ียมแตง ข้าราชการ CMF24M-2 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบฯ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

90 CMTF4032 วันชัยยุทธ วงษ์เทพ พนักงาน ม. CMF13M-2 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

91 CMTF2018 วาสนา สายมา ข้าราชการ CMF20M-3 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

92 CMTF1014 วิทยา พลวิฑูรย์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

93 CMTF4012 วีรพจน์ การคนซ่ือ ข้าราชการ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

94 CMTF1021 วุฒิพร ธูปเพ็ง ลูกจ้างช่ัวคราว CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

95 CMTF3014 ศศิธร ทองเปรมจิตต์ ข้าราชการ CMF19M-4 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

96 CMTF1015 ศิริกัลยา โชติมณี พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

97 CMTF3027 ศิรินภา พรมมาแบน ลูกจ้างช่ัวคราว CMF19M-4 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

98 CMTF4033 ศุภชัย ชูศรี พนักงาน ม. CMF12M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

99 CMTF4013 สมชาย แก้วอินัง ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

100 CMTF3024 สิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ พนักงาน ม. CMF19M-2 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

101 CMTF4014 สิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ ข้าราชการ CMF12M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

102 CMTF2034 สิริกานต์ มีธัญญากร พนักงาน ม. CMF10M-2 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

103 CMTF1016 สิริรัญญา ณ เชียงใหม่ พนักงาน ม. CMF11M-2 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

104 CMTF4015 สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี ข้าราชการ CMF12M-1 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

105 CMTF2019 สืบสกุล ช่ืนชม ข้าราชการ CMF22M-3 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

106 CMTF2020 สุดธิดา น่ิมนวล ข้าราชการ CMF10M-3 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

107 CMTF4035 สุทธปรีชา จริยงามวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

108 CMTF2035 สุพจน์ ใหม่กันทะ พนักงาน ม. CMF22M-3 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

109 CMTF1017 สุภาวิตา สุดอ่อน พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

110 CMTF4016 สุรกานต์ จันทรวงค์ ข้าราชการ CMF13M-1 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

111 CMTF2021 สุรพล มโนวงศ์ ข้าราชการ CMF10M-2 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

112 CMTF4017 โสภิตสุดา ใหม่วัน ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

113 CMTF2022 อนุชา แก้วหลวง ข้าราชการ CMF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

114 CMTF1018 อนุสรณ์ คาบเพชร พนักงาน ม. CMF11M-3 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

115 CMTF4060 อภิชาติ ศรีอรุณ ผู้ช านาญการ / เช่ียวชาญ CMF12M-3 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

116 CMTF3015 อภิญญา วิไล ข้าราชการ CMF21M-2 ทล.บ.เซรามิก เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

117 CMTF3025 อรนุช ค าแปน พนักงาน ม. CMF19M-2 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

118 CMTF2023 อรนุตฎฐ์ สุธาค า ข้าราชการ CMF24M-4 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบฯ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

119 CMTF4018 อรรถสิทธ์ิ มงคล ข้าราชการ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

120 CMTF3016 อังคณา จุติสีมา ข้าราชการ CMF19M-2 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

121 CMTF4019 อิศรา กันแตง ข้าราชการ CMF12M-3 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

122 CMTF3017 เอนก อิสระมงคลพันธ์ุ ข้าราชการ CMF19M-5 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

123 TKTF2007 กัณฑ์อเนก เรไร ลูกจ้างช่ัวคราว TKF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

124 TKTF2005 ธัญญาภักด์ิ ธิเดช พนักงาน ม. TKF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

125 TKTF2001 ปกรณ์ ลวกุล ข้าราชการ TKF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

126 TKTF2002 ไพรวัลย์ ค าวัน ข้าราชการ TKF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

127 TKTF2003 สมชาย บุญพิทักษ์ ข้าราชการ TKF20M-1 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

128 TKTF2004 สมทรง เดชภิรัตนมงคล ข้าราชการ TKF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

129 TKTF2006 อริสา สุยะปัน พนักงาน ม. TKF20M-2 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

130 CRTF4001 ธนากร สร้อยสุวรรณ ข้าราชการ CMF12M-4 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2027 นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์ พนักงาน ม. CMF10M-1 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2021 นายสุรพล มโนวงศ์ ข้าราชการ CMF10M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF2024 นายเกษตร แก้วภักดี พนักงาน ม. CMF10M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF2034 นางสาวสิริกานต์ มีธัญญากร พนักงาน ม. CMF10M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF2038 นางสาวรินรดา สันติอาภรณ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF10M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF2001 นางจันทร์จิรา นที ข้าราชการ CMF10M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF2006 นายถาวร ฝ้ันชมภู ข้าราชการ CMF10M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF2012 นางสาวเพ็ญศรี จุลกาญจน์ ข้าราชการ CMF10M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF2020 นางสุดธิดา น่ิมนวล ข้าราชการ CMF10M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF2031 นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์ พนักงาน ม. CMF10M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF2032 นางมาลิน ยืนนาน พนักงาน ม. CMF10M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF2036 นายทวีศักด์ิ แสนสง่า ลูกจ้างช่ัวคราว CMF10M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F10 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF1006 นายลิปิกร มาแก้ว ข้าราชการ CMF11M-1 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF1001 นายกิตติชัย กันแตง ข้าราชการ CMF11M-2 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF1007 นายไกรสร วิชัยกุล พนักงาน ม. CMF11M-2 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF1008 นายชัยวัฒน์ ค าฝ้ัน พนักงาน ม. CMF11M-2 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF1016 นางสาวสิริรัญญา ณ เชียงใหม่ พนักงาน ม. CMF11M-2 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF1005 นางสาวพัชรินทร์ มีลาภ ข้าราชการ CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF1009 นายไตรรัตน์ ปัตตะพงศ์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF1010 นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF1011 นายธีรยุทธ อินทร์แก้ว พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF1012 นายเปศล อัศวปรมิตชัย พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF1013 นายรณกฤต  บุระเตมีย์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF1014 นายวิทยา พลวิฑูรย์ พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

13 CMTF1015 นางสาวศิริกัลยา โชติมณี พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

14 CMTF1017 นางสาวสุภาวิตา สุดอ่อน พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

15 CMTF1018 นายอนุสรณ์ คาบเพชร พนักงาน ม. CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

16 CMTF1021 นายวุฒิพร ธูปเพ็ง ลูกจ้างช่ัวคราว CMF11M-3 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

17 CMTF1019 นางสาวธัญญารัตน์ ทองใจ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF11M-4 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

18 CMTF1020 นายเนติ พิเคราะห์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF11M-4 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

19 CMTF1002 นายเกรียงไกร เมืองมูล ข้าราชการ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

20 CMTF1003 นางเจตชรินทร์ จิรสันติธรรม ข้าราชการ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

21 CMTF1004 นายด ารงค์ชัย แสงค า ข้าราชการ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่
อาจารย์ประจ า
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF4015 นายสืบพงศ์ จรรย์สืบศรี ข้าราชการ CMF12M-1 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF4020 นางสาวกาญจนา ปะทะนมปีย์ พนักงาน ม. CMF12M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF4022 นายเจษฎา สุภาศรี พนักงาน ม. CMF12M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF4027 นายปัตย์ ศรีอรุณ พนักงาน ม. CMF12M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF4030 นางสาวมานิตา ชีวเกรียงไกร พนักงาน ม. CMF12M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF4019 นางสาวอิศรา กันแตง ข้าราชการ CMF12M-3 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF4023 นางสาวชญาดา วาณิชพงษ์ พนักงาน ม. CMF12M-3 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF4028 นายพงษ์สิน ทวีเพชร พนักงาน ม. CMF12M-3 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF4060 นายอภิชาติ ศรีอรุณ ผู้ช านาญการ CMF12M-3 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF4005 นายชัยปฐมพร ธนพัฒน์ปวงวัน ข้าราชการ CMF12M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF4014 นายสิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์ ข้าราชการ CMF12M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF4026 นายบวร พูลสวัสด์ิ พนักงาน ม. CMF12M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

13 CMTF4033 นายศุภชัย ชูศรี พนักงาน ม. CMF12M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

14 CRTF4001 นายธนากร สร้อยสุวรรณ ข้าราชการ CMF12M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงราย

15 CMTF4001 นางสาวกนกวรรณ คชสีห์ ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

16 CMTF4002 นายเกรียงไกร ประสพโชคชัย ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

17 CMTF4003 นางจุไรพร ตุมพสุวรรณ ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

18 CMTF4007 นางตรึงจิต นพรัตน์ไกรลาศ ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

19 CMTF4008 นายนที สัมปุรณะพันธ์ ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

20 CMTF4010 นายภาณุมาศ ภักดี ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

21 CMTF4011 นางสาววรรณิก พิชญกานต์ ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

22 CMTF4013 นายสมชาย แก้วอินัง ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

23 CMTF4017 นางสาวโสภิตสุดา ใหม่วัน ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

24 CMTF4018 นายอรรถสิทธ์ิ มงคล ข้าราชการ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF4016 นายสุรกานต์ จันทรวงค์ ข้าราชการ CMF13M-1 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF4004 นายชัยทัต พูลสวัสด์ิ ข้าราชการ CMF13M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF4025 นายธนิตพงศ์ พุทธวงศ์ พนักงาน ม. CMF13M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF4029 นางสาวภัทราวดี ธงงาม พนักงาน ม. CMF13M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF4032 นายวันชัยยุทธ วงษ์เทพ พนักงาน ม. CMF13M-2 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF4006 นายณภดล เจนวินิจฉัย ข้าราชการ CMF13M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF4021 นางสาวจุรีพร เลือกหา พนักงาน ม. CMF13M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF4024 นายติร บัวใบ พนักงาน ม. CMF13M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF4031 นายวราชัย ขิงทอง พนักงาน ม. CMF13M-4 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF4012 นายวีรพจน์ การคนซ่ือ ข้าราชการ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF4034 นางสาวกิตติกุล ศิริเมืองมูล ลูกจ้างช่ัวคราว CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF4035 นายสุทธปรีชา จริยงามวงศ์ ลูกจ้างช่ัวคราว CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

หลักสูตร F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า

11 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF3023 นางสาวรัชฎาพร ใจม่ัน พนักงาน ม. CMF19M-1 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF3016 นางสาวอังคณา จุติสีมา ข้าราชการ CMF19M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF3020 นายพบสันต์ ติไชย พนักงาน ม. CMF19M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF3024 นายสิฐพร พรหมกุลสิทธ์ิ พนักงาน ม. CMF19M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF3025 นางสาวอรนุช ค าแปน พนักงาน ม. CMF19M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF3003 นางณงค์ณุช นทีพายัพทิศ ข้าราชการ CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF3006 นายประสิทธ์ิ อินทร์จันทร์ ข้าราชการ CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF3007 นางสาวพัชราภา ศักด์ิโสภิณ ข้าราชการ CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF3009 นายภฤศพงศ์ เพชรบุล ข้าราชการ CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF3010 นางเยาวนาถ นรินทร์สรศักด์ิ ข้าราชการ CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF3012 นายวัชรวุธ พุทธิรินโน ข้าราชการ CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF3019 นางสาวปลูกเกษม ชูตระกูล พนักงาน ม. CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

13 CMTF3021 นายภัทรกร ออแก้ว พนักงาน ม. CMF19M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

14 CMTF3014 นางศศิธร ทองเปรมจิตต์ ข้าราชการ CMF19M-4 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

15 CMTF3027 นางสาวศิรินภา พรมมาแบน ลูกจ้างช่ัวคราว CMF19M-4 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

16 CMTF3002 นายเชาวลิต พลอยแหวน ข้าราชการ CMF19M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

17 CMTF3017 ว่าท่ีร้อยตรีเอนก อิสระมงคลพันธ์ุ ข้าราชการ CMF19M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2004 นายดุสิต ทองเปรมจิตต์ ข้าราชการ CMF20M-1 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2007 นายธรรมนูญ นิลวรรณ ข้าราชการ CMF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF2025 นายขวัญพงษ์ สมมิตร พนักงาน ม. CMF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF2030 นางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอด พนักงาน ม. CMF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF2037 นายธาดา เสนานัย ลูกจ้างช่ัวคราว CMF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF2009 นายบุญรัตน์ ณ วิชัย ข้าราชการ CMF20M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF2018 นางวาสนา สายมา ข้าราชการ CMF20M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF2033 นายวรุต มณีมาโรจน์ พนักงาน ม. CMF20M-4 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF2008 นายนภดล ณ เชียงใหม่ ข้าราชการ CMF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF2011 นายพิพัฒน์ ปัญญา ข้าราชการ CMF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF2022 นายอนุชา แก้วหลวง ข้าราชการ CMF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF2029 นางสาวนวนพ สุวรรณภูมิ พนักงาน ม. CMF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 TKTF2003 นายสมชาย บุญพิทักษ์ ข้าราชการ TKF20M-1 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

2 TKTF2001 นายปกรณ์ ลวกุล ข้าราชการ TKF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

3 TKTF2002 นายไพรวัลย์ ค าวัน ข้าราชการ TKF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

4 TKTF2005 นางสาวธัญญาภักด์ิ ธิเดช พนักงาน ม. TKF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

5 TKTF2006 นางสาวอริสา สุยะปัน พนักงาน ม. TKF20M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

6 TKTF2004 นายสมทรง เดชภิรัตนมงคล ข้าราชการ TKF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

7 TKTF2007 นายกัณฑ์อเนก เรไร ลูกจ้างช่ัวคราว TKF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ ตาก

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร F20 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

พ้ืนท่ี ตาก

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF3011 นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์ ข้าราชการ CMF21M-1 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF3001 นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์ ข้าราชการ CMF21M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF3005 นายประกรณ์ วิไล ข้าราชการ CMF21M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF3008 นายไพบูลย์ หล้าสมศรี ข้าราชการ CMF21M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF3015 นางอภิญญา วิไล ข้าราชการ CMF21M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF3004 นายธานี อดิศัยพัฒนะกุล ข้าราชการ CMF21M-3 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF3018 นางสาวนพวรรณ เดชบุญ พนักงาน ม. CMF21M-4 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF3022 นางสาวภาสินี ศิริประภา พนักงาน ม. CMF21M-4 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF3026 นางสาวธิดา ตุงใย ลูกจ้างช่ัวคราว CMF21M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร F21 ทล.บ.เซรามิก 

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า

14 



สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2002 นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค ข้าราชการ CMF22M-1 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2013 นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย ข้าราชการ CMF22M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF2015 นายมนตรี เลากิตติศักด์ิ ข้าราชการ CMF22M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF2028 นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง พนักงาน ม. CMF22M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF2017 นางสาวรติรส บุญญะฤทธ์ิ ข้าราชการ CMF22M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF2019 นายสืบสกุล ช่ืนชม ข้าราชการ CMF22M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF2035 นายสุพจน์ ใหม่กันทะ พนักงาน ม. CMF22M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF2003 ว่าท่ีร้อยตรีดรณ์ สุทธิภิบาล ข้าราชการ CMF22M-4 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF2010 นายเผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ข้าราชการ CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF2026 นางสาวจุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า พนักงาน ม. CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร F22 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2005 นายตระกูลพันธ์ พัชรเมธา ข้าราชการ CMF24M-1 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2014 นายภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ ข้าราชการ CMF24M-2 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF3013 นายวันชัย เพ้ียมแตง ข้าราชการ CMF24M-2 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF2016 นางรจนา ช่ืนศิริกุลชัย ข้าราชการ CMF24M-3 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF4009 นายพีระ จูน้อยสุวรรณ ข้าราชการ CMF24M-3 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF2023 นางอรนุตฎฐ์ สุธาค า ข้าราชการ CMF24M-4 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

สังกัดบุคลากร

หลักสูตร F24 ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร

อาจารย์ประจ า
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รายชื่อ และสถานะบุคลากรในหลักสตูร 

 

ประเภทบุคลากร 

อาจารย์พิเศษ 
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF3028 Nicolas Aurelio Luna อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF1022 กมล ศรีวิชัยนันท์ อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF4036 กิตติพงษ์ วาณิชพงษ์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF4037 กิตติวัฒน์ ณ รังษี อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF4038 จุลทัศน์ กิติบุตร อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF2039 เฉลิมรัฐ วาวงศ์มูล อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF4039 ชยพล ศรัณยพัชร์ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF4040 ชัยพฤกษ์ นิลวรรณ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF4041 ดารารัตน์ อยู่ศักดา อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF3029 ทวีชัย ตันเสนีย์ อาจารย์พิเศษ CMF19M-5 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF4042 ธนกร ไชยจินดา อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF2040 ธนภณ นิชภาพงศ์ อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

13 CMTF1023 ธัชชัย หงษ์แพง อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

14 CMTF2041 ธีรนุช พร้อมมูล อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

15 CMTF2042 นล นาคนาคา อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

16 CMTF4043 นิธิ แสนมโนรักษ์ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

17 CMTF4044 นิธิพัชร์ ใจเอ้ือ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

18 CMTF2043 บุญเสริม กมลทิพย์วงศ์ อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

19 CMTF2044 เบญจพร ช้างเผือก อาจารย์พิเศษ CMF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

20 CMTF1024 ประวีณ เปียงชมภู อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

21 CMTF1025 พรชัย ใจมา อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

22 CMTF4045 พิษณุ ฟูใจ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

23 CMTF4046 พีระพงษ์ พรมชาติ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

24 CMTF4047 ภัทร์ธนรินท์  วรรณธิวัฒน์ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

25 CMTF4048 มงคล ฟุ้งธนะกุล อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

26 CMTF4049 ย่ิงพันธ์ุ ตรีประล า อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

27 CMTF4050 ยุทธนา เหมาะประสิทธ์ิ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

28 CMTF4051 ยุวนาฏ สุนนานนท์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

29 CMTF3030 ระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ อาจารย์พิเศษ CMF19M-5 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

30 CMTF1026 รุ่งศักด์ิ ดอกบัว อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

31 CMTF2045 รุ่งอรุณ  ยารังฝ้ัน อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

32 CMTF4052 วัชชรินทร์ บ่อเหม อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

33 CMTF4053 วิชิต พรมกัลป์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

34 CMTF2046 ศริญญา ขัติยะ อาจารย์พิเศษ CMF20M-5 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม     การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

35 CMTF4054 ศิริศักด์ิ ธรรมศิริ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

36 CMTF2047 ศิษฐา ศรีวัชรานนท์ อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

37 CMTF4055 ศุภชัย ศิลาม่อม อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

ข้อมูลรหัสประจ าตัว และสถานะบุคลากรในหลักสูตร

F คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร
สังกัดหลักสูตร

เรียงตามรายช่ือ ในแต่ละจังหวัดอาจารย์พิเศษ
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สถานะ ช่ือหลักสูตร สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี
ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ นามสกุล ประเภทบุคลากร

สังกัดหลักสูตร

38 CMTF4056 สมเกียรติ วงษ์วาล อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

39 CMTF1027 สันติภาพ อินกองงาม อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

40 CMTF1028 สุนทร สุวรรณเหม อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

41 CMTF2048 สุลิตา ทิพยศ อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

42 CMTF4057 อจิรภาส์ ประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

43 CMTF4058 อดุลย์ เหรัญญะ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

44 CMTF4059 อนุพร อินทะพันธ์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถ.บ.สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

45 CMTF3031 อาทิตย์ นันทิศักด์ิ อาจารย์พิเศษ CMF19M-5 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์ฯ เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

46 CMTF2049 อ านวย อินทร์จ าปา อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

47 CMTF1029 อุดม ธราวิจิตรกุล อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศล.บ.ทัศนศิลป์ ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2041 นางธีรนุช  พร้อมมูล อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2042 นายนล นาคนาคา อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF2043 นายบุญเสริม กมลทิพย์วงศ์ อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF2048 นางสาวสุลิตา ทิพยศ อาจารย์พิเศษ CMF10M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F10 ศป.บ.ออกแบบส่ือสาร

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF1022 นายกมล ศรีวิชัยนันท์ อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF1023 รองศาสตราจารย์ธัชชัย หงษ์แพง อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF1024 นายประวีณ เปียงชมภู อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF1025 นายพรชัย ใจมา อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF1026 นายรุ่งศักด์ิ ดอกบัว อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF1027 นายสันติภาพ อินกองงาม อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF1028 รองศาสตราจารย์สุนทร สุวรรณเหม อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF1029 นายอุดม ธราวิจิตรกุล อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 ศิลปกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF3028 นายNicolas Aurelio Luna อาจารย์พิเศษ CMF11M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F11 ศล.บ.ทัศนศิลป์

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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พ้ืนท่ี เชียงใหม่

สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF4036 นายกิตติพงษ์ วาณิชพงษ์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF4037 นายกิตติวัฒน์ ณ รังษี อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF4038 นายจุลทัศน์ กิติบุตร อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF4040 นายชัยพฤกษ์ นิลวรรณ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF4046 นายพีระพงษ์ พรมชาติ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF4048 นายมงคล ฟุ้งธนะกุล อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF4049 นายย่ิงพันธ์ุ ตรีประล า อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF4050 นายยุทธนา เหมาะประสิทธ์ิ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

9 CMTF4051 นางสาวยุวนาฏ สุนนานนท์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

10 CMTF4053 นายวิชิต พรมกัลป์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

11 CMTF4054 นายศิริศักด์ิ ธรรมศิริ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

12 CMTF4055 นายศุภชัย ศิลาม่อม อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

13 CMTF4056 นายสมเกียรติ วงษ์วาล อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

14 CMTF4057 นางสาวอจิรภาส์ ประดิษฐ์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

15 CMTF4058 นายอดุลย์ เหรัญญะ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

16 CMTF4059 นายอนุพร อินทะพันธ์ อาจารย์พิเศษ CMF12M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F12 สถ.บ.สถาปัตยกรรม

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF4039 นายชยพล ศรัณยพัชร์ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF4041 นางสาวดารารัตน์ อยู่ศักดา อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF4042 นายธนกร ไชยจินดา อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF4043 นายนิธิ แสนมโนรักษ์ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF4044 นายนิธิพัชร์ ใจเอ้ือ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

6 CMTF4045 นายพิษณุ ฟูใจ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

7 CMTF4047 นายภัทร์ธนรินท์   วรรณธิวัฒน์ อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

8 CMTF4052 นายวัชชรินทร์  บ่อเหม อาจารย์พิเศษ CMF13M-5 สถาปัตยกรรม ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F13 สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF3029 นายทวีชัย ตันเสนีย์ อาจารย์พิเศษ CMF19M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF3030 นายระรินทร์ โรจนวัฒนวุฒิ อาจารย์พิเศษ CMF19M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF3031 นายอาทิตย์  นันทิศักด์ิ อาจารย์พิเศษ CMF19M-5 เทคโนโลยีศิลป์ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F19 ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2044 นางสาวเบญจพร ช้างเผือก อาจารย์พิเศษ CMF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2046 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริญญา ขัติยะ อาจารย์พิเศษ CMF20M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F20 ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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สาขา คณะ เขตพ้ืนท่ี

1 CMTF2039 นายเฉลิมรัฐ วาวงศ์มูล อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

2 CMTF2040 นายธนภณ นิชภาพงศ์ อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

3 CMTF2045 นางสาวรุ่งอรุณ   ยารังฝ้ัน อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

4 CMTF2047 นายศิษฐา ศรีวัชรานนท์ อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

5 CMTF2049 นายอ านวย อินทร์จ าปา อาจารย์พิเศษ CMF22M-5 การออกแบบ ศิลปกรรมฯ เชียงใหม่

หลักสูตร F22 ศป.บ.ส่ิงทอและเคร่ืองประดับ

พ้ืนท่ี เชียงใหม่

ล าดับ รหัสประจ าตัว ช่ือ-สกุล ประเภทบุคลากร สถานะหลักสูตร
สังกัดบุคลากร

อาจารย์พิเศษ
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