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ลำดับ ชื่อ-สกลุ สังกัดหรือหนวยงาน ตำแหนง 

1 นางสาวโสภิดา ยุทธศรีมาลา ไทยรัฐ โซเชียลมีเดยี 

2 น.ส.นาซือเราะ เจะฮะ สำนักขาวอิศรา ผูสื่อขาว 

3 ธัญวัฒน พิวัฒนเมธา PPTV HD36 ผูสื่อขาว 

4 นายพงศกร สวัสดิ์จันทร สถานีโทรทัศนสำนักงานตำรวจแหงชาติ (Police 

TV.) 

ผูประกาศขาว 

5 นายอัฐวุฒ เหลืองสอาด MOJO THAI NEWS ผูสื่อขาว และ แอดมินผูผลิตสื่อ 

6 นายณฐกฤต ตะถา สถานีโทรทัศนเคเบิลทีวี KCTV จ.นครราชสมีา ผูชวยหัวหนาฝายขาว และผลติรายการ 

7 ธัญยธรณ พุฒกลาง โมโน บรอดคาซท ชอง Mono29 Senior Marketing Manager 

8 รสวรรณ หงษสุวรรณ สถานีวิทยุ Travel Radio นักสื่อสารมวลชน, Content creator 

9 วาท่ีร.ต.พณัฐสิทธ์ิ ศรีรตันวงศ นสพ.ไทยรัฐ หน.บรรณาธิการขาวหนา 1 

10 กฤษฎาพงษ แววคลายหงษ ประชามติ / ตราดทีวี /สตริงเกอร เจาของ 

11 วุฒิพงษ วงษชัยวัฒนกุล Thai PBS ครีเอทีฟออนไลน 

12 สุรัช อินทองปาน รายการขาว3มติิ สถานีโทรทัศน ชอง3  โปรดิวเซอร 

13 นายอนุพงษ ตาจินะ Lampang Channel บรรณาธิการ/ผูสื่อขาว 

14 นายมงคล หวานนิมติร สำนักขาวใต, หนังสือพิมพขาวเดนสงขลา ผูสื่อขาว บรรณาธิการ,คอลมันนิสท 

15 พรทิพย โมงใหญ workpoint หัวหนาผูสื่อขาว 

16 นายอับดุลสุโก ดินอะ SPMC News  (นราธิวาส) นักรายงานขาวและเขียนบทความ 

17 นางสาวบัณฑติา ศิรริัตนประภาพร มุมใหม มีเดีย นักขาว 

18 นายดุลยวัต ธาตรุะหัน The isaranews ผูสื่อขาว 

19 คงศักดิ์ จงใจ อิสระ ผูผลิต 

20 ดร.อภิวัฒน จาตา รายการเกษตรอินทรยีวิถีทองเท่ียว ไทยรัฐทีวี โปรดิวเซอรและผูดำเนินรายการ 

21 นางสาวกรกนก ยิบพิกุล สวท.นครพนม นักสื่ออสารมวลชนชำนาญการ 

22 ศิริศุภา กรางสะอาด Mono 29 รีไรทเตอร 

23 อรรคพล อุมะวิภาต เพจเรื่องดี ๆ มไีวแบงปน ผูผลิตสื่อ 

24 รภัสสิทธ์ิ ภัทรสิริชัยสิน Thai PBS ผูสื่อขาว กลุมขาวสืบสวนฯ 

25 เกศกันยารตัน ชญาสริิณภัทร หนังสือพิมพขาวพิษณุโลก เจาของบรรณาธิการ 

26 วาท่ี ร.ต. ชาตรี อัจฉรยิบด ี Thai PBS Senior Online Content Development 

27 ศศิธร จันทสิทธ์ิ บริษัท เคเบิล ทีวี จันทบุรี จำกัด ผูประกาศขาว 
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28 จิรภา ศรนุวัตร บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) คลืน่วิทยุ F.M.96.5 ผูดำเนินรายการ 

29 ร.ต.อ.ศภุชัย เพ็ญสิน ปลายพระยานิวส ทีวีออนไลน ผูสื่อขาว 

30 ชุมพล ตั้งพานิช บมจ อสมท (ชอง9) พนักงานกลองโทรทัศน อาวุโส 

31 นายกุลทิต สุวาทิต ThaiPBS ผูผลิตสวนภูมภิาค  
   32 ฐิติชญาน บุญโสม  FM.96 Mhz. Unity Radio จ.กระบ่ี ผูจัดการ 

33 

 

พิณสุรางค หลอวานิชรัตน  เพจ ชมรมการทองเท่ียวพระแมยารวมใจสโุขทัยธานี 

(tourismclub) 

ครีเอเตอรคอนเทนต 

34 กมลวรรธ สจุรติ ภาควิชานิเทศศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

อาจารยประจำ 

35 กาญจนา เช่ียววิทยการ มหาวิทยาลยันเรศวร อาจารย 

36 พุฒิพงษ รับจันทร มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร นักวิชาการ 

37 ณัฐนันท วิริยะวิทย มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร อาจารยสาขาวิชานิเทศศาสตร 

38 กุลธิดา สายพรหม คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

อาจารย 

39 ภีรกาญจน ไคนุนนา คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร อาจารย 

40 วลักษณกมล จางกมล คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

วิทยาเขตปตตานีลานครินทร 

ผูชวยศาสตราจารย 

41 ดร.โสภัทร นาสวัสดิ ์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย อาจารยประจำคณะนิเทศศาสตร 

42 น.ส.รัชดา ธนูศลิป มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร อาจารย 

43 เสกสรร สายสีสด สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หัวหนาสาขา 

44 กฤชเชาว นันทสุดแสวง มจพ.ระยอง อาจารยประชาสัมพันธ 

45 นายสุรกิจ ปรางสร คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศ

ศิลป 

46 อดิพล เอ้ือจรสัพันธุ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร อาจารย 

47 มนัสชนก สุรชัยกุลวัฒนา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อาจารยและนักวิจัย 

48 จิราพร ยังสุข คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑติ อาจารยประจำ 

49 มนกาจ สิงหพันธ มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช อาจารย 

50 รักชนกชรินร พูลสุวรรณนธี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

วิทยาเขตวังไกลกังวล 

คณบดี (อาจารยประจำสาขาวิชาเทคโนโลยี

สื่อสารมวลชน) 

51 ผศ.เสริมศิริ นิลดำ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย นิเทศศาสตรสาขาการสื่อสารใหม คณะ

วิทยาการจัดการ 
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52 พัทธธีรา นาคอุไรรตัน สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา อาจารยผูสอน 

53 ณภัทร เรืองนภากุล มหาวิทยาลยัแมโจ อาจารย 

54 นายอรรถการ สัตยพาณิชย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร อาจารย 

55 ฟารีดา เจะเอาะ ม.วลัยลักษณ อาจารยประจำหลักสตูรนิเทศศาสตร 

56 นางสาวสุกัญญา แซโก มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง อาจารย 

57 สุนทรี อมรเพชรสถาพร ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัมหาสารคาม อาจารย 

58 พรสวรรค ตรีพาสัย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร อาจารย (สอนดานการสื่อสาร) 

59 กัญภัส อูตะเภา สวนสุนันทา วิทยาลยันิเทศศาสตร รักษาการคณบด ี

60 ผศ.บงกช สุทัศน ณ อยุธยา มหาวิทยาลยันอรท-เชียงใหม / ท่ีปรึกษาโครงการฯ 

จากกองทุนสื่อฯ  

ผูชวยอธิการบดี  

61 ผศ.มยเุรศ ตนะวัฒนา สาขานิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผูชวยศาสตราจารย 

62 ณปภา สุวรรณรงค มหาวิทยาลยัพะเยา อาจารย 

63 ทัศนาวดี แกวสนิท มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎรธานี อาจารย 

64 เกศรินทร โชคเพ่ิมพูน มหาวิทยาลยัราชภฎันครราชสีมา ผูชวยศาสตราจารย 

65 วิชุดา สายสมุทร สาขานิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

อาจารย 

66 นายโอไวรัน พิชิตแสนยากร สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ลูกจาง 

67 พรหมพงษ แกวดวงเดน วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต อาจารยประจำ 

68 ชนญญา ชัยวงศโรจน มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ อาจารย 

69 รัชนิดา รอดอ้ิว มหาวิทยาลยัราชภฎัหมูบานจอมบึง พนักงานมหาวิทยาลัย 

70 ธนเทพ สุดแสง มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ อาจารย 

71 ปณต สสุุวรรณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ นักวิชาการ 

72 ประเสริฐ ชวยแกว ภาควิชานิเทศศาสตร มหาวิทยาลยับูรพา อาจารย 

73 ดร.ภควัต รัตนราช นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อ.ดร. 

74 นางสาวรชพรรณ ฆารพันธ มหาวิทยาลยัเชียงใหม อาจารย-นักวิจัย 

75 ภัทราวดี ธีเลอร นิเทศศาสตร สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน อาจารย 

76 สิริกานต สุวรรณผ ู มหาวิทยาลยัขอนแกน อาจารย 

77 นางสาวภัททราวรดา วิไลลอย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี อาจารยประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร 

78 ผศ.สุกัลยา คงประดิษฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา อาจารยประจำสาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล 

79 เอกพล เธียรถาวร ม.ธรรมศาสตร อาจารย 



ประกาศรายช่ือผูเขารวมอบรม“หลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานส่ือและภาควิชาการ”   

โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนดานส่ือและภาควิชาการ  

วันเสารท่ี 13 พฤศจิกายน และ วันอาทิตยท่ี 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 -18.30 น.          

…….รูปแบบการอบรม Application ZOOM Meeting…….  

  

 

 

 *หมายเหตุ : ผูท่ีมีรายช่ือเขารวมการอบรมรูปแบบ Application ZOOM Meeting ทางผูจัดโครงการอบรมฯ จะสง

ขอความไปคอนเฟรมทาง e-mail และตามเบอรโทรศัพท ท่ีทุกทานแจงไวตอนกรอกขอมูลใบสมัคร  

 สำหรับ Link ZOOM Meeting เขารวมประชุม ทางผูจัดโครงการฯ จะแจงไปทาง e-mail ท่ีทุกทานแจงไวตอนกรอก

ขอมูลใบสมัคร ภายในวันจันทรท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  

 หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามท่ี  086-5224288  

 

80 ปยะภัทร คงแสนคำ ภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร คณะ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

อาจารย 

81 วิสาขา เทียมลม มหาวิทยาลยัสวนดสุิต อาจารย 

82 อภิวัฒน เตชะสรุิยวรกุล บจก ครีเอทีฟ เนิรด ครีเอทีฟ (ผูรับทุนกองทุนสื่อฯ) 

83  อภิรดี มณัยากาศ Creative Nerd Co.,Ltd. ประสานงานดานการผลติสื่อ 

(ผูรับทุนกองทุนสื่อฯ) 

84 กีรติกานต เตชาวัฒนากูล กลุมรุงอรณุ ลำปาง ท่ีปรึกษาองคกรสาธารณประโยชน 

(ผูรับทุนกองทุนสื่อฯ) โครงการรูทันขาวลวง 

85 วีรดา ช่ืนชวนสังคม มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร นักศึกษาคณะวารศาสตรและสื่อสารมวลชน 

สาขา MCA 

86 กานติมา ปริธรรมมัง มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร นักศึกษาช้ันปท่ี 1 

87 ทยาภา เจียรวาป มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร นักศึกษาคณะวารสารศาสตรและ

สื่อสารมวลชน 

88 ธีรวรเวธน เศวตพงศ คณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรม NIDA นักศึกษา 

89 พระสมชาย ชวนปฺโญ (ชวลิตเนตร) คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิสิต ป.เอก 

90 ธนกร วัศยานนท คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นักศึกษา 

91 วิกรม เสือด ี มหาวิทยาลยัรามคำแหง นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 

92 เศรษฐา วีระธรรมานนท มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษา 

93 นายสุธี ชุดชา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ นักศึกษา 


