






































































































































































































































 13.1 นายกสมาคม  ทำหนาที่เปนหัวหนาในการบริหารกิจการของสมาคมเปนผูแทนสมาคม    
     ในการติดตอกับบุคคลภายนอกและทำหนาที่เปนประธานในที่ประชุมคณะ                       
     กรรมการและการ ประชุมใหญของสมาคม
 13.2 อุปนายก   ทำหนาที่เปนผูชวยนายกสมาคม ในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตาม   
     หนาที่นายกสมาคมไดมอบหมาย และทำหนาที่แทนนายกสมาคม เม่ือ   
     นายกสมาคมไมอยูหรือไมสามารถจะปฏิบัติหนาที่ไดแตการทำหนาที่แทน  
     นายกสมาคม ใหอุปนายกตามลำดับตำแหนงเปนผูกระทำการแทน  
 13.3 เลขาธิการ  ทำหนาที่เปนผูนัดประชุมคณะกรรมการบริหารนัดประชุมใหญสามัญ   
     ประจำป นัดประชุมใหญอื่น ๆ บันทึกการประชุม ดูแลรักษาเอกสารอื่น   
     รวมทั้งทรัพยสินตาง ๆ ของสมาคม ติดตอกับสมาชิก และ ปฏิบัติหนาที่  
     อยางอื่นที่มิไดกำหนดใหเปนหนาที่ของผูใดผูหนึ่งโดยเฉพาะ นอกจากนี้   
            ยังมีหนาที่ควบคุมดูแลจัดการกิจการของสมาคมควบคุมพนักงาน
     เจาหนาที่ของสมาคม แตการรับบุคคลเขาทำงาน หรือ ใหออกจากงาน   
     เลขาธิการจะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
 13.4 เหรัญญิก  มีหนาที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เปนผูจัดทำบัญชีรายรับ   
     รายจาย บัญชีงบดุลของสมาคม และ เก็บเอกสารหลักฐานตางๆ ของ   
     สมาคมไวเพื่อตรวจสอบ  
 13.5 ปฏิคม   มีหนาที่ในการใหการตอนรับแขกของสมาคม และ จัดเตรียมสถานที่   
     ประชุมตางๆ ของสมาคม  
 13.6 นายทะเบียน         มีหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงาน
     กับเหรัญญิกในการเรียกเก็บเงินคาบำรุงสมาคมจากสมาชิก  
 13.7 ประชาสัมพันธ        มีหนาที่เผยแพรกิจการ และชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมใหสมาชิก และ  
     บุคคลโดยทั่วไป ใหเปนที่รูจักแพรหลาย  
 13.8 กรรมการตำแหนงอื่น ๆ ตามความเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนด ใหมีขึ้นโดยมี   
     จำนวนเม่ือรวมกับตำแหนงกรรมการตามขางตนแลว จะตองไมเกินจำนวนที่ขอบังคับไดกำหนดไว          
         แตถาคณะกรรมการมิไดกำหนดตำแหนง ก็ถือวาเปนกรรมการกลางคณะกรรมการชุดแรกใหผูเริ่ม  
  การจัดต้ังสมาคมเปนผูเลือกต้ัง ประกอบดวยนายกสมาคม และ กรรมการอื่นๆ ตามจำนวนที่เห็น  
  สมควรตามขอบังคับของสมาคม
ขอ 14. คณะกรรมการของสมาคมสามารถอยูในตำแหนงไดคราวละ 2 ป   และ เม่ือคณะกรรมการอยูในตำแหนง     
        ครบวาระแลวแตคณะกรรมการชุดใหมยังไมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการก็ใหคณะกรรมการ  
        ที่ครบกำหนดตามวาระรักษาการไปพลางกอน จนกวาคณะกรรมการชุดใหมจะไดรับอนุญาตใหจดทะเบียน            
        จากทางราชการ และเม่ือคณะกรรมการชุดใหมไดรับอนุญาตให จดทะเบียนจากทางราชการเปนที่เรียบรอย        
        แลวใหทำการสงและรับมอบงานกันระหวางคณะกรรมการชุดเกา และ คณะกรรมการชุดใหมใหเปนที่เสร็จ
 สิ้นภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันที่คณะกรรมการชุด ใหมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนจากทางราชการ
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ขอ 15. ตำแหนงกรรมการสมาคมถาตองวางลงกอนครบกำหนดตามวาระก็ใหคณะกรรมการแตงต้ังสมาชิกสามัญ  
 คนใดคนหนึ่งที่เห็นสมควรเขาดำรงตำแหนงที่วางลงนั้น แตผูดำรงตำแหนงแทนอยูในตำแหนงไดเทากับ   
        วาระของผูที่ตนแทนเทานั้น
ขอ 16. กรรมการอาจจะพนจากตำแหนง ซึ่งมิใชเปนการออกตามวาระดวยเหตุผลตอไปนี้ คือ  
 16.1 ตาย  
 16.2 ลาออก
 16.3 ขาดจากสมาชิกภาพ  
 16.4 ที่ประชุมใหญลงมติใหพนจากตำแหนง
ขอ 17. กรรมการที่ประสงคจะลาออกจากตำแหนงกรรมการใหยื่นใบลาออกเปนลายลัษณอักษรตอคณะกรรมการ  
 และ ใหพนจากตำแหนงเม่ือคณะกรรมการมีมติใหออก
ขอ 18. อำนาจและหนาที่ของคณะกรรมการ  
 18.1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติตางๆ เพื่อใหสมาชิกไดปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัตินั้นจะตองไมขัด   
  กับขอบังคับฉบับนี้  
 18.2 มีอำนาจแตงต้ังและถอดถอนเจาหนาที่ของสมาคม  
 18.3 มีอำนาจแตงต้ังกรรมการที่ปรึกษา หรือ อนุกรรมการได แตกรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการ   
  จะสามารถอยูในตำแหนงไดไมเกินวาระของคณะกรรมการที่แตงต้ัง  
 18.4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญสามัญประจำป และประชุมใหญวิสามัญ  
 18.5 มีอำนาจแตงต้ังกรรมการในตำแหนงอื่นๆ ที่ยังมิไดกำหนดไวในขอบังคับนี้  
 18.6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ขอ  
  บังคับไดกำหนดไว  
 18.7 มีหนาที่รับผิดชอบกิจการทั้งหมด รวมทั้งการเงิน และทรัพยสินทั้งหมดของสมาคม  
 18.8 มีหนาที่จัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกทั้งหมด   
  ไดเขาชื่อรองขอใหจัดประชุมใหญวิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะตองจัดใหมีการประชุมใหญวิสามัญขึ้น   
  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือรองขอ  
 18.9 มีหนาที่จัดทำเอกสารหลักฐานตางๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพยสินและการดำเนินกิจกรรมตางๆ   
  ของสมาคมใหถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถจะใหสมาชิกตรวจดูไดเม่ือสมาชิกรองขอ  
 18.10 จัดทำบันทึกการประชุมตางๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไวเปนหลักฐานและจัดสงใหสมาชิกไดรับทราบ             
 18.11 มีหนาที่อื่นๆ ตามที่ขอบังคับไดกำหนดไว
ขอ 19. คณะกรรมการจะตองประชุมกันอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใหจัดขึ้นภายในวันที่ 10 ของทุก ๆ เดือน   
 ทั้งนี้ เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบริหารกิจการของสมาคม
ขอ 20. การประชุมคณะกรรมการ จะตองมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด   
 จึงจะถือวาครบองคประชุม มติของที่ประชุมคณะกรรมการถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหถือ   
 คะแนนเสียงมากเปนเกณฑ แตถาคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
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ขอ 21. ในการประชุมคณะกรรมการ ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมอยูในที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติ  
 ตามหนาที่ได ก็ใหกรรมการที่เขาประชุมในคราวนั้นเลือกต้ังกันเอง เพื่อใหกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหนาที่  
 เปนประธานในการประชุมคราวนั้น

                 หมวดที่ 4 
       การประชุมใหญ

ขอ 22. การประชุมใหญของสมาคม 2 ชนิด คือ  
 22.1 ประชุมใหญสามัญ 
 22.2 ประชุมใหญวิสามัญ
ขอ 23. คณะกรรมการจะตองจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจำป ๆ ละ 1 ครั้ง ภายในเดือนกรกฎาคมของ
 ทุกๆ ป
ขอ 24. การประชุมใหญวิสามัญ อาจจะมีขึ้นไดก็โดยเหตุที่คณะกรรมการเห็นควรจัดใหมีขึ้นหรือเกิดขึ้นดวยการเขา  
 รวมกันของสมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 5 ของสมาชิกสามัญทั้งหมด หรือ สมาชิกจำนวนไมนอยกวา 100 คน  
 ทำหนังสือรองเรียนตอคณะกรรมการใหจัดใหมีขึ้น
ขอ 25. การแจงกำหนดนัดประชุมใหเลขาธิการเปนผูแจงกำหนดนัดประชุมใหญเปนลายลักษณอักษร โดยระบุ วัน  
 เวลา และ สถานที่ใหชัดเจน โดยจะตองแจงใหสมาชิกไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และประกาศแจง  
 กำหนด นัดวัน ประชุมไว ณ สำนักงานของสมาคมเปนเวลาไมนอยกวา 7 วัน กอนถึงกำหนดวันประชุมใหญ
ขอ 26. การประชุมใหญสามัญประจำป จะตองมีวาระการประชุมอยางนอยดังตอไปนี้  
 26.1 แถลงกิจการที่ผานมาในรอบป  
 26.2 แถลงบัญชีรายรับ รายจาย และ บัญชีงบดุลของปที่ผานมาใหสมาชิกรับทราบ  
 26.3 เลือกต้ังคณะกรรมการชุดใหม เม่ือครบกำหนดวาระ  
 26.4 เลือกต้ังผูสอบบัญชี 
 26.5 เรื่องอื่นๆ ถามี
ขอ 27. ในการการประชุมใหญสามัญประจำปหรือการประชุมใหญวิสามัญจะตองมีสามัญสมาชิกมาประชุมไมนอย      
 กวากึ่งหนึ่งของจำนวนสามัญ สมาชิกทั้งหมดหรือจำนวนไมนอยกวา หาสิบคน จึงจะเปนองคประชุม
ขอ 28. การลงมติตางๆ ในที่ประชุมใหญ ถาขอบังคับมิไดกำหนดไวเปนอยางอื่น ก็ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปน  
 เกณฑ แตถาคะแนนเสียงที่ลงมติมีคะแนนเสียงเทากัน ก็ใหประธานในการประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ 29. ในการประชุมใหญของสมาคม ถานายกสมาคมและอุปนายกสมาคมไมมารวมประชุม หรือ ไมสามารถจะ   
 ปฏิบัติหนาที่ได ก็ใหที่ประชุมใหญทำการเลือกต้ังกรรมการที่มารวมประชุมคนใดคนหนึ่ง ใหทำหนาที่เปน   
 ประธานในการประชุมคราวนั้น

          หมวดที่ 5  
      การเงินและทรัพยสิน
ขอ 30. การเงินและทรัพยสินทั้งหมดใหอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เงินสดของสมาคมถามีใหนำ   
 ฝากไวในธนาคาร ที่มีความม่ันคง หรือ ซื้อตราสารทางการเงินที่ออกหรือรับรองโดยรัฐบาล
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ขอ 31. การลงนามในต๋ัวเงินหรือเช็คของสมาคม จะตองมีลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือ ผูทำการแทนลงนาม   
 รวมกับเหรัญญิก หรือ เลขาธิการ พรอมกับประทับตราของสมาคมจึงจะถือวาใชได  
ขอ 32. นายกสมาคมมีอำนาจสั่งจายเงินไดไมเกินครั้งละหนึ่งหม่ืนบาท หากจำเปนตองใชจายเงินเกินกวานี้ตองได  
        รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารการอนุมัติจายเงินทุกครั้งตามวรรคหนึ่ง นายกสมาคมตองแจงใหคณะ        
        กรรมการบริหารทราบในการประชุมคราวถัดไป
ขอ 33. ใหเหรัญญิกมีอำนาจเก็บรักษาเงินสดของสมาคมไดไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ถาเกินกวา
 จำนวนนี้ จะตองนำฝากธนาคารในบัญชีของสมาคมทันทีที่โอกาสอำนวยให
ขอ 34. เหรัญญิก จะตองทำบัญชีรายรับ รายจาย และ บัญชีงบดุล ใหถูกตองตามหลักวิชาการ การรับหรือจายเงิน  
        ทุกครั้งจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อของนายกสมาคม หรือผูทำการแทนรวมกับเหรัญญิกหรือ  
 ผูทำการแทนพรอมกับประทับตราของสมาคมทุกครั้ง
ขอ 35. ผูสอบบัญชี จะตองมิใชกรรมการ หรือ เจาหนาที่ของสมาคม และจะตองเปนผูสอบบัญชีที่ไดรับอนุญาต
ขอ 36. ผูสอบบัญชีมีอำนาจหนาที่จะเรียกเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินและทรัพยสินจากคณะกรรมการ และ สามารถ  
 จะเชิญกรรมการ หรือ เจาหนาที่ของสมาคมเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับบัญชี และ ทรัพยสินของสมาคมได
ขอ 37. คณะกรรมการจะตองใหความรวมมือกับผูสอบบัญชี เม่ือไดรับการรองขอ

              หมวดที่ 6 
                                  การเปล่ียนแปลงแก ไขขอบังคับและการเลิกสมาคม 
ขอ 38. ขอบังคับของสมาคมจะเปล่ียนแปลงแกไขได โดยมติของที่ประชุมใหญเทานั้น และองคประชุมใหญจะตอง  
 มีสมาชิกสามัญเขารวมประชุมไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของสมาชิกสามัญทั้งหมด มติของที่ประชุมใหญในการ   
 ใหเปล่ียนแปลงแกไขขอบังคับจะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของสมาชิกที่เขารวมประชุมทั้งหมด
ขอ 39. การเลิกสมาคมจะเลิกไดก็โดยมติของที่ประชุมใหญของสมาคม ยกเวนเปนการเลิกเพราะเหตุของกฎหมาย  
 มติของที่ประชุมใหญที่ใหเลิกสมาคม จะตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของสมาชิกสามัญที่เขารวม  
 ประชุมทั้งหมด
ขอ 40. เม่ือสมาคมตองเลิกไมวาดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทรัพยสินของสมาคมที่เหลืออยูหลังจากที่ไดชำระบัญชีเปน 
ที่เรียบรอยแลว ใหตกเปนของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพแหงประเทศไทย (ผูรับตองมีฐานะเปนนิติบุคคลที่มี 
วัตถุประสงคเพื่อการสาธารณประโยชน) 
          หมวดที่ 7         
        บทเฉพาะกาล 
ขอ 41. ขอบังคับฉบับนี้นั้นใหเริ่มใชบังคับไดนับต้ังแตวันที่สมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลเปน   
 ตนไป
ขอ42. เม่ือสมาคมไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนนิติบุคคลจากทางราชการก็ใหถือวาผูเริ่มการทั้งหมดเปนสมาชิก  
 สามัญ.   
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 เพื่อใหสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทยมีมาตรฐานการปฏิบัติงานตามหลักจริยธรรมแหงวิชาชีพ 
สื่อสารมวลชน และ มีความสำนึกในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบตอสังคม
 อาศัยความตามขอ 4.3 และขอ 18.1 แหงขอบังคับสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2543 
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2547) คณะกรรมการบริหารสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย สมัยที่ 8 ในการประชุมครั้ง 
ที่ 3 / 2555 เม่ือวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 มีมติเห็นชอบใหมีการแกไขเพิ่มเติมระเบียบสมาคมนักขาววิทยุ 
และโทรทัศนไทย เรื่อง จริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย ไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย วาดวยจริยธรรมแหงวิชา 
ชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย”
 ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันประกาศ เปนตนไป
 ขอ 3 จริยธรรมแหงวิชาชีพ ที่สมาชิกทุกคนตองยึดถือปฏิบัติไดแก
 (1) นำเสนอหรือเผยแพรขาวสาร ขอเท็จจริง เพื่อประโยชนสาธารณะ ดวยความถูกตอง 
ครบถวน เปนธรรม 
 (2) เคารพสิทธิมนุษยชนศักด์ิศรีความเปนมนุษยและสิทธิสวนบุคคลของผูท่ีเก่ียวของในขาว
 (3) มีความซื่อสัตยสุจริตตอวิชาชีพสื่อสารมวลชนและไมมีผลประโยชนทับซอน
 (4) ปกปองและปฏิบัติตอแหลงขาวอยางเปนธรรม
 (5) ใหความเปนธรรมตอผูตกเปนขาว หากนำเสนอขอมูลผิดพลาดตองดำเนินการแกไข 
โดยทันทีพรอมขออภัยในความผิดพลาดดังกลาว
 (6) สงเสริมและรักษาไวซึ่งเสรีภาพของการเสนอขาวและความคิดเห็น
 (7) ไมกระทำการอันเปนการบั่นทอนเกียรติคุณของวิชาชีพ หรือ ความสามัคคีของเพื่อน 
รวมวิชาชีพ
         ขอ 4 ใหมีคณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน โดยใหที่ประชุมใหญคัดเลือกจาก 
สมาชิกและที่ปรึกษาที่มีความประพฤติดีงามขึ้นมาคณะหนึ่งมีจำนวนไมเกินหาคนทำหนาที่คณะกรรมการจริยธรรม 
โดยใหผู ไดรับการคัดเลือกแตงต้ังผูทำหนาที่ประธาน กรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ 
ขาววิทยุและโทรทัศนไทย

ระเบียบ สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
วาดวยจริยธรรมแหงวิชาชีพของสมาชิกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย พ.ศ. 2555

(แกไขเพิ่มเติม เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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                 ขอ 5 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาที่ดังนี้
  (1) สงเสริมและใหความรูแกสมาชิกใหตระหนักถึงความสำคัญของจริยธรรมทาง 
วิชาชีพสื่อมวลชน
  (2)  ดำเนินกิจกรรมเพื่อยกระดับและสงเสริมวิชาชีพของสื่อมวลชน
        (3)  สอดสองความประพฤติของสมาชิกใหเปนไปตามขอบังคับและจริยธรรมของ   
วิชาชีพ
      (4)  ตรวจสอบขอเท็จจริงสมาชิกที่ถูกกลาวหาวาประพฤติผิดจริยธรรม เม่ือไดรับ 
คำขอจากคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
  (5) เสนอแนะแนวทาง ขอคิดเห็น ดานจริยธรรมตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
       

 ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศนดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงแลว 
ใหเสนอความเห็นเปนลายลักษณอักษรตอคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อดำเนินการตอไป
 ขอ 6 คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน มีวาระการดำรงตำแหนงเทา 
กับอายุของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ในชุดนั้นๆ กรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวิชาชีพขาววิทยุและโทรทัศน 
รายใดลาออกหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตอไปได ใหคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เรียกประชุมวิสามัญเพื่อ 
แตงต้ังสมาชิกหรือที่ปรึกษาทำหนาที่แทนตอไป

  ประกาศ ณ วันที่ 8  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

   

   (นายวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ)
  นายกสมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย
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1.นายกนกศักดิ์ ตระกูลสฤษดิ์
2.นายกิตติ สิงหาปด
3.นายจตุรงค     สุขเอียด
4.นายจิระ  ใจเที่ยง 
5.นายเจษฎา ชลิตสงเคราะห
6.นายชยุตม เหมจักร
7.นางสาว เชิงขวัญ ดวงทิพย
8.นายเชิงชาย หวางอุน
9.นางสาว ดารินทร สมวงศ
10.นายเดชณรงค สุวรรณหงษ
11.วาที่ร.ท.เทพกิจ ฉัตรสุริยาวงศ
12.นายธนเมธี บรรเทากุล
13.นางนวรัตน บุญสถิตย
14.นายนิกร ยิ้มสวัสดิ์
15.นายนิทนันต  ลภิรัตนากูล

1.นายกฤษฎา    สบายสุข
2.นายกิตติพัฒน   ผลฟกแฟง
3.นายคธาทร   อัศวจิรัฐติกรณ
4.นายคมสัน   ภูทอง
5.นายคมสัน  ยศเมฆ
6.นายจิรเดช   ปรางคชัยกุล
7.นายจิรโรจน   จิตราพัฒนานันท
8.นายจีรวัฒน   เนียมมีศรี
9.นายเจษฎา   หฤแสง
10.นายชายชาญ  ชลายนเดชะ
11.นายดุสิต   แปะสกุล
12.นายเดชา   สุวรรณสาร

13.นายเดโช   สุวรรณสาร
14.นางสาวทิพวัลย  วองวรการวิทย
15.นาย นริศร   คงทอง
16.นายนิรันดร   รุณวาทย
17.นางสาวโบ   เหลืองทอง 
18.นายประกิต   ปนจาด
19.นายประวัติ  ผลรัตน
20.นายพิษณุ   วุฒิบาล
21.นายไพบูลย   สุคนธปญญา
22.นางสาวมยุรี   ไพบูลยกุลกร
23.นายวิจารณ  มุสิกุล
24.นายวิรัตน   จำจด

25.นายวิวัฒน สิงหสุวรรณ
26.นางสาวศยามล เรียงจันทร
27.นายสมโภช ชูมิตร
28.นายสมศักดิ์ สารการ
29.นายสามารถ เจริญสุข
30.นายสุรพงษ  ณ ปอมเพชร
31.นายสุระศักดิ์ สุภาพ
32.นายเสรี  อูมา
33.นางอัจฉรา  ธีระนุกูล
34.นางสาวอุทุมพร  สุขวงกฏ

14. นายพงษระพี ประพฤติดี
15.นายพีระวัฒน   โชติธรรมโม
16.นางสาวเพ็ญพิลาศ  อุไทยธุราทร
17.นายไพโรจน     ปรากฎหาญ
18..นายภคพงศ    อุดมกัลยารักษ
19.นายมนตรี       เสรีทวีกุล
20.นางสาวเยาวเรศ  สุทธะพินทุ
21.นางรมฉัตร      แกวเขียว
22.นางสาวรัตนาวดี  มณีรัตน
23.นางสาววรัตมา  บุนนาค
24.นางวันฤดี       ยมวรรณ
25.นายวิทย   สิทธิเวคิน
26.นายวิริยะ   เจริญตรา

27.นายวิวัฒน  จันทสุวรรณโณ
28.นายวีระบุรุษ  อินทรกำแหง
29.นายศึกษา   วงศจินดา
30.นางสุทธิวรรณ   ชวยบำรุง
31.นายสุรพล   อิ่มเอิบ
32.นายสุรสิทธิ์   แสงรุจี
33.นางเหมือนฝน   คงศรี
34.นายอเนชา   หอมสุวรรณ
35.นางสาวอภิจารี   เที่ยงธรรม
36.นางสาวอัญชลี   ศิลปชัย
37.นายอำนาจ   ล้ิมสกุล

16.นายนิธิกร    หอมบุญ
17.นายปรวิทย เมนเดซ
18.นางสาวปยะนารถ  ศรีวะโล
19.นายพิบูลย ล้ีสุขสม
20.นายไพฑูรย เสาสูง
21.นางสาวภัณฑิรา สมานมิตร
22.นางสาวมโนประภา กลัดภิบาล
23.นายยุทธนา ทานนท
24.นางสาวรุงฟา ทรัพยพรอม
25.นายลภัส มีชื่น
26.นายวนัส อูออน
27.นายวรชิต ตรีพืช
28.นายวรวุฒิ  เดือนขาว
29.นางวันทนีย โตสกุล

30.นายวัลยลพ ศรีกุตา
31.นายวิศาล    ดิลกวนิช
32.นางสาวสมาพร ชูกิจ
33.นายสหภพ โสตทิพย
34.นางสาวสุนันทรา  พงษอัคคศิรา
35.นางสาวสุภาวดี  หม่ืนเจริญ
36.นายสุรพันธุ กองจันทึก
37.นายองอาจ เพ็งเอี่ยม
38.นายอนุสรณ แกวประจันทร
39.นางสาวอมรพันธุ  พรหมฟง   
40.นายอรรณนพ หม่ันพูล
41.นายอลงกรณ เหมือนดาว
42.นางสาวอัญชนก  แข็งแรง
43.นายอิทธินันท  ฮีวอลเกต

1. นายกนก   รุจิโมระ
2. นายจตุพร   แกวอุบล
3. นายชัยพฤกษ   แกวมณี
4. นายฐเดช   กีรติสันติ
5. นางสาวฐิตารีย สายสวาง
6. นางสาวเตือนใจ เหล่ียมทอง
7. นายทศพล   แกวประพันธ
8. นายนภดล   เกรียงไกรวณิช
9. นางสาวนภัสวันต  กังวาลจิต
10. นายนิรุติ์   เต็งศิริ
11. นายนุกูล  กาญจนรัตน
12. นางบุญรอด  พันธุมณิ
13. นายปรีชา  ใหมพุมมา

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ทำเนียบรายชื่อสมาชิก
สังกัด สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3

สังกัด สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 5

สังกัด สถานีโทรทัศนสีกองทัพบก ชอง 7
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1.นายกสิณเทพ คุณาเจริญ
2.นายเจิมศักดิ์    ปนทอง 
3.นายศักดิ์ชัย    อภินัยนาถ 

4.นายสันติสุข มะโรงศรี 
5.นายอภินันท    มานะกิจภิญโญ
 

23.นายธนกร ทองคำ
24.นายธนากร ภาคมณี
25.วาที่รอยตรีนรินทร  ไชยวิวัฒนวงศ
26.นายบุญเลิศ ศุภประภาวณิชย
27.นายปกรณ ธีระกุล
28.นายประณต วิเลปสุวรรณ
29.นางสาวปญจมา หลวงนิหาร
30.นายปยะชาติ คงถิ่น
31.นายพนัสชัย คงศิริขันต
32.นายภาคภูมิ พันธุสถิตย
33.นางสาวมณฑิรา ถุงทรัพย
34.นางสาวมนชนก รณนุวัติ
35.นางสาวมนุชา เจอมูล
36.นางสาวมาลีรัตน เพชรสราง
37.วาที่ร.ต.หญิงเมธานันท ศิลปวัฒนโชติ
38.นายยุทธนา บุตรโต
39.นายยุทธยา ตุมมี
40.นางสาวรพีพรรณ เรืองศรี
41.นางสาววรรธิณี สีเคน
42.นายวัชรพงศ ไชยงาม
43.นางสาววัชรี ดวงใส
44.นายวิชัย แปนจันลา

45.นายวิทวัส รัตนะ
46.นายวิรุฬห ตั้งอุตสาหกูล
47.นายศักดิ์สิทธิ์ บุญรัตน
48.นางศิริพร วิลัยรักษ
49.นางสาวศิริวรรณ รักสัตย
50.นางสาวสมฤดี ยี่ทอง
51.นายสราวุธ เครือเทศ
52.นายสาโรจน ควรเกษม
53.นางสาวสิริญญา นิมะกุล
54.นางสาวสิรินทิพย ครีบเขียว
55.นางสาวสุชาดา ศิริคง
56.นายสุทธิเกียรติ เกษมหิรัณโยดม
57.นายสุภกิจ ตะโกจีน
58.นางสาวสุภาณี คชพันธสมโภชน
59.นายเสกสรรค กงสะบุตร
60.นายอนุสรณ ทองเหลือ
61.นายอภิชาติ สีดาพล
62.นายอมรินทร กุมารติ
63.นายเอกพล บำรุงไทย
64.นางสาววิชาธร  วงษพันธุ

15.นางธนธรณ ไชยวงศ
16.นายธีรภาพ โลหิตกุล
17.นายนพดล    กอนิธิ
18.นายนิมิต สุขประเสริฐ
19.นางบุษยา อุยเจริญ
20.นายประจักร มะวงศสา
21.นายพรชัย คุณจักร
22.นายพาคินทร จันทรสวาสดิ์
23.นายพิชัย ผจญกลา
24.นายไพรัช สันทวี
25.นายภคพล ลักษณะสุต
26.นายเมธี ยุทธชินโรจน
27.นางสาวยุดากร สุนทรญาต
28.นางสาวรวิตา ปญญามงคล

29.นางสาววินัยนันท   ศรีหะไตย
30.นางสาวศิริพร กิจประกอบ
31.นายสกนธ จินดาวรรณ
32.นายสาธิต อุไรรัตน
33.นายสามารถ ศรีม่ิงเมืองนิเวช
34.นายสุเทพ อริยานนท
35.นางสาวสุพิชญา ถาพันธุ
36.นางสาวสุรีรัตน  สุริยสัตย
37.นายอภิวัฒน บุญม่ัง
38.นายอรรถพล เลิศล้ำ
39.นายอัศวิน วงศหนอแกว
40.นางอำมร บรรจง

1.นางสาวกฤติยา สินธุวราวรรณ
2.นางสาวกิ่งแกว  เภตรา
3.นางสาวกิติมาภรณ   จิตราทร
4.นายคณาพจน ปญญาดี
5.นายจักริน    เชาวไว
6.นางสาวจิตเกษม ณ ระนอง
7.นางสาวจิรภา   ศรนุวัตร
8.นางสาวชนิกานต  กาญจนสาลี        
9.นายชัยนันต   สันติวาสะ
10.นายชาญเดช บัวหันต
11.นางสาวฐิติรัตน  พูนศิริชัยกิจ      
12.นายณรงค  จันทรทอง
13.นางสาวดาวี ไชยคีรี
14.นายถวัลย ไชยรัตน

สังกัด สังกัด บมจ.อสมท
**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด สถานีโทรทัศนไทยรัฐทีวี  
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1.นายกฤตผล รัตนสกล
2.นายกฤษฎา ราบรื่น
3.นายกฤษณชนุตม เจียรรัตนกนก
4.นายกฤษดา วิน
5.นายกันตเมศฐ  จิโรภาสบริบูรณ
6.นายเกรียงศิษฐ บุตรบำรุง
7.นา.ยไกรสร เกตุสม
8.นายครรชิต ม่ันคงหัตถ
9.นายคัมคุณ ยมนาค
10.นายจตุรวิช สวนเรือง
11.นางสาวจริยา สิริสรรพงศ
12.นายจอมพล ดาวสุโข
13.นายจารึก จันทรนอย
14.นางสาวจุฑารัตน เอี่ยมอำพันธ
15.นายเจษฎา เจริญพร
16.นายชนะ สมบูรณ
17.นายชวลิต อินทรคำ
18.นายชัชวาล กมลไมตรีจิตต
19.นายณัฐชัย เลาหบุตร
20.นางสาวณัฐพร เถาตระกูล
21.นายณัฐพร เพชรโต
22.นางสาวตรีสิริ เซะวิเศษ

สังกัด บริษัท วอชด็อก จำกัด



สังกัด สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

1.นางสาวกฤษณา มหาโชค
2.นายกอเขต จันทเลิศลักษณ
3.นายโกศล สงเนียม
4.นายขจรศักดิ์ ปวารณะ
5.นายขวัญชัย ชาบุญมี
6.นายเขมินท อิ่มทั่ว
7.นายคณิศ    บุณยพานิช
8.นายจักรกฤษณ จงคา
9.นายเจริญ มวงมณี
10.นายฉัฐพัชร สุวรรณยุหะ
11.นางสาวชนาธิป ไพรพงศ
12.นายชยุต วันบุญมา
13.นายชัยฤทธิ์    วรพิสุทธิวงศ
14.นายชิดชนก จิรโพธิ
15.นายเชษฐาพร เวทประสิทธิ์
16.นายเชาว นาคอินทร
17.นายเชิดชาย    มากบำรุง
18.นางสาวญาณี ไหวครู
19.นางสาวฐาปณี ขุนชิต
20.นายณพงษ สีสด
21.นายณัฐพงศ พรหมเพชร
22.นางสาวณาตยา  แวววีรคุปต
23.นายดนัย อินทะโชติ
24.นายดิเรก แยมอุทัย
25.นายทรงยศ พวงอุบล
26.นายเทพชัย    หยอง
27.นายเทอดศักดิ์ ปลายชัยภูมิ
28.นายธงชัย วิรัตน
29.นายธงไทย จันเทรมะ
30.นายธนกฤต สืบเผาดี
31.นายธนกฤต เปลงปล่ัง
32.นายธนรัตน ชัยคิรินทร
33.นายธีระชัย รัตนวิจิตร
34.นางสาวนันทกาญจน  เฉลิมรุงโรจน
35.นางสาวนิตยา กีรติเสริมสิน
36.นายนิพนธ กาญจนจัย
37.นายบัญชา เล็กประเสริฐ
38.นายบุญฤทธิ์ ศิริโรจน
39.นายเบญจรงค สามสี
40.นายปกรณกฤษ พรมจุฬาลักษณ 
(พรมผุย)
41.นายประกาศิต  คำพิมพ

42.นายประดิษฐ อยูดี
43.นายประมาณ จันทรประทักษ
44.นายประเสริฐ ทองประไพ
45.นางสาวปรารถนา  ทองพุม
46.นายปริญญา สมัครภารณ
47.นายปรีชา เงินขาว
48.นางสาวปรียะดา  ฉันทะกลางอดกล้ัน
49.นางสาวปุญชนิกา   ชวยนุกิจ
50.นายพงศเมธ ลองเซง
51.นายพนม เพชรทอง
52.นางพเยีย พรหมเพชร
53.นายพรชัย อินทุภูติ
54.นายพลากร อุบลสา
55.นายพัฒนศักดิ์ วรเดช
56.นายพาสิษฐ คลายสุบรรณ
57.นายพิชิตชัย ทวีรักษ
58.นายพิชิตเดช เสนหา
59.นายพิพัทธ ชนะสงคราม
60.นายพิภพ พานิชภักดิ์
61.นายพิสุทธิ์  แสงสัตยา
62.นายไพศาล    วงศเศรษฐศิริ
63.นายไพสิฐ แสนสุข
64.นายไพสิฐ อาบวารี
65.นางสาวภัทราพร ตั๊นงาม
66.นายภาณุมาศ เจนกิจวัฒนะ
67.นางสาวภิรมพร ตะเภาพงษ
68.นายมนตรี ประดินันท
69.นายมนัส ศรีสุวรรณ
70.นายมานิตย แสงทรัพย
71.นายมาโนชญ เปยมพอดี
72.นายมาลิต คำนัน
73.นายยงยุทธ  สระทอง
74.นายยลวรรธน พวงแยม
75.นายยสวัต วรรณาลัย
76.นายยุทธนา อินตะสอน
77.นายโยธิน พลอยนอย
78.นางลักษิกา มูนจินดา
79.นายวสุพล พุมยี่สุน
80.นางสาววาสนา ไซประเสริฐ
81.นายวิเชิญ แปนแกว
82.นายวิทยา อุดมสันต
83.นายวิทยา ลิคะสิริ

84.นางสาววิภูษา สุขมาก
85.นายวิริยะ ตันนุกูลกิจ
86.นายวิสุทธิ์ ศุภจินดา
87.นายวีระชัย เริงทรัพย
88.นายศตคุณ ดำเกล้ียง
89.นางศริยา กุฎีศรี
90.นางสาวศศิพินท แกวผลึก
91.นายศักดิ์สิทธิ์ สุพรรณวรรษา
92.นายสกล  เจริญเวช
93.นายสมชาย แสงอุทัย
94.นายสมพงษ เจริญเจียมศิลา
95.นายสมพงษ หวังกลุมกลาง
96.นายสมภาร โสภาชัย
97.นายสามารถ หินกรด
98.นายสิทธิศักดิ์ ไตรยวงค
99.นายสีวิลัย นาอุดม
100.นางสาวสุกานดา    สินขจิต
101.นางสุชาดา ภูทองคำ
102.นายสุนทร ฉายโอภาส
103.นายสุปริญญา ศรีธัญญลักษณ
104.นายสุพันธ ทรัพยวรกิจ
105.นายสุภชัย มัจฉา
106.นางสุภาวดี อินทะวงษ
107.นายสุรศักดิ์ เสียงใส
108.นายสุรินทร วังเจริญ
109.นายสุริยัน นอยทรงค
110.นางสาวสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข
111.นายเสถียร แสงขำ
112.นางสาวเสาวนีย    ชินะกุล
113.นางเสาวลักษณ    วัฒนศิลป
114.นางสาวโสภิต    หวังวิวัฒนา
115.นางสาวหทัยรัตน  พหลทัพ
116.นายอนุชิต    ขวัญแกว
117.นายอนุพงษ ไชยฤทธิ์
118.นางสาวอรวรรณ   สุขโข
119.นายอัครเดช   วัฒนาบรรจงกุล
120.นายอัษฎางค คูเจริญ
121.นายอาชวพล เอี่ยมสด
122.นายอำไพ    โพธิ์ชัยรัตน
123.นายเอกพงษ ชอบพจน
124.นายเอกศักดิ์ คุมทรัพย

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
1.นายพิเชียร   อำนาจวรประเสริฐ
2.นายพิสุทธิ์  อำนาจวรประเสริฐ

3.นายศรีจันทร  อิสริยเมธา
4.นายศรีสุกิจ ศุลีพร

5.นายสุชาติ ศุลีพร
6.นางสาวสุวิมล ประวิทยคุณวัฒน

บริษัท บางกอกมีเดีย เอเยนซี่ จำกัด
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1.นางกรพรรณ ประสพจันทร
2.นางสาวกรรณิกา  แกวใส
3.นางสาว จันทิมา เจษฎาจิตรพัฒนา
4.นางสาวจุฑามาส รักษาพันธุ
5.นางสาวดวงใจ มาตยานุมัติ
6.ส.อ.เตชินท มัชฌันติกะ
7.นางนภสร ไกรศิริวุฒิ

1. นายกิตติคุณ   ปทุมวงศ
2. นายณัฐดนัย   ธรรมานุวัฒน
3. นายณัฐนันญ   ดิษยไรวินท
4. นายนพดล    ศิริบุตร

1. นายชาติชาย วิไลชัยกุล

1. นายศักดิ์ศรี   บุญรังศรี  2. นางอนงควดี  ชื่นฤทัยในธรรม         3. นางสาวอินทิรา โพธิ์สุวรรณ

9. นางสาวนพลักษณ  ปานพูนทรัพย
10. นางสาวนิภาพร   ดอกพิกุล
11. นางนุชนาฏ     ออนเกตุพล
12. นายบรรเทิง      สุริวรรณ
13. นายปริทรรศน   ไชยโชติ
14. นางสาวปทมาสน   ศรีพรหม
15. นางลัดดา   ชางเยาว
16. นายวันชัย   ปณฑะบุตร

17. นางสาววิลัยพร   ไขมุก
18. นายวุฒิชัย    อับแสง
19. นายศักดา     จิวัธยากูล
20. นายสุชาติ    เทวาพิทักษ
21. นายสุรินทร     อุดมผล
22. นางสาวอัมรัตน  ชุมสวัสดิ์
23.นางสาวหทัยรัตน  บุญดา 
24.นางสาวพิไลวรรณ บุตรน้ำเพ็ชร

5. นายบวร   แนวฤทธิกุล
6. นางปรียาภรณ  รักชาติ  ชูสุวรรณ
7. นายไพบูลย   สมสนุก
8. นางสาววรรณพร เปรมจิตต

9. นางสาววิภาดา นิ่มทอง
10. นายสมบัติ   แกวนันทะ
11. นายอุกกฤษณ  เหลาสินชัย

8.นายปญญา ชมจำป
9.นางสาวพนาวรรณ    จิตรสมุทร
10.นางพอใจ กิจถาวรรัตน
11.นายพิณโญ  รุงสมัย
12.นางสาวเพ็ญสิน สงเนียม
13.นางฟองสนาน จามรจันทร
14.นางมุทิตา อิทธิผล

15.นางวาสนา เงินทูล
16.นางสาววินิดา สุขกาย
17.นางสาววิไลลักษณ   ชมภูศรี
18.นายวีระพันธ วุฒิบุญญะ
19.นายสัญญลักษณ  เจริญเปยม
20.นางสาวอรัญญา  ชมชื่น

1.นางสาวกรรญกร กล่ินเอี่ยม
2.นายชาญวิทย มาศงามเมือง
3.นายภุชงค    แดงประเสริฐ

4.นายศุภชัย   วุฒิชูวงศ
5.นายสัจจา สุวรรณทัต
6.นายสุกุณฑีร (ม.ล.)  จรูญโรจน

7.นายอนุชิต ธีระสมานนท
8.นายอนุสรณ เรือนเงิน

1.นางสาวกนกวรรณ  ชมสวัสดิ์
2.นายกุลวัฒน รุงรัตนธวัชชัย
3.นางสาวจารุวรรณ ยั่งยืน
4.นางณัฐยา ชื่นสมบัติ

5.นางสาวยุพาภรณ ชัยเฉลิมมงคล
6.นางสาวยุภา กีรติโฆษิต
7.นางสาววิภา เชี่ยวหัตถพงษ
8.นางสาววิมล นกนอย

9.นางสาววีณา เสรีอรุโณ
10.นางสาวโสภา แสงเทศ
11.นางสาวอนัญพัทธ  วิจิตหัตถกุล

1. นางกชกร   ตันสุขเติม
2. นายคหัฐธม   วองไว
3. นางสาวจันทรสุดา ไชยรักษา
4. นางสาวจิตติมา   คงฉง
5. นางสาวชลลดา  อินทรีสังวร
6. นายชุมชัย     แกวแดง
7. นางสาวฐิติวรรณ  อินทรพงษพันธุ
8. นางสาวนพรัตน  ชูโสด

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด บริษัท แปซิฟคคอรปอเรชั่น 

สังกัด สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 

สังกัด บริษัทโพสต พลับลิชชั่ง จำกัด มหาชน 

สังกัด สำนักขาวไอเอ็นเอ็น จำกัด 

สังกัด สถานีโทรทัศนชองสุวรรณภูมิ  

สังกัด บริษัท สำนักขาวทีนิวส 

รายงานประจำป 2564 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
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1.นายนภจรส   ใจเกษม                2.นางสาวเยาวลักษณ   ทาวเสน         3.นางเสาวนีย  โยธกา

1.นางสาวอัญชลี อริยกิจเจริญ

12.นายปริญญา ล้ีพล
13.นายปองพล พูดดี
14.นางสาวปทมา เทพโพด
15.นางปาณิสรา ภูมิอมร
16.นางสาวพัชรินทร ยศสมนึก
17.นางสาวพิมพสุจี  ญาณนะพงศ
18.นายภานุพันธ ปรอดโปรง
19.นายเมธัส วงศพายัพไพบูลย
20.นายลิขิต  รอนอารีย
21.นางสาววรรณวิไล ยาปน
22.นายสถาพร ริยะปา

23.นายสานิจ ขันธทอง
24.นาสาวสาริตา บุญทรัพย
25.นายสิทธิพร มิตกระโทก
26.นายสุทิน โพธิวงศ
27.นางสาวสุพรทิพย    เทพจันดา
28.นางสาวสุภัทรา เหล็กผา
29.นายสุเมธ โตเกษร
30.นาย สุรพงษ พิมพสิงห
31.นางสาวแสงหยก เจริญวิภาส
32.นายอธิสันต โชติสิริพรฤทธิ์
33.นายอนันต หมะจิ

19.นายสถาปตย   แพทอง
20.นางสาวสุกัญญา ไชยภาษี
21.นางสาวสุนิษา หาญทะเล
22.นายองคอนันต อมาตยกุล
23.นายอธิป   ตันทนงศักดิ์กุล
24.นายอรรถพล   พัฒนโพธิกุล
25.นางสาวอรรวี แตงมีแสง
26.นางสาวอรวรรณ  สุขโข

6. นางสาวนนทสมร ศานติวงศสกุล
7. นางสาวนีธิกาญจน   กำลังวรรณ
8. นายประกิต        ชนะสุมน
9. นางสาวฟารีดา      โยธาสมุทร
10. นางสาววราพร      อัมภารัตน

11. นายสรวิชญ เปงมา
12. นางสาวสุชาดา    ศิริคง
13. นายอดุลย แกวเมืองมูล
14. นายอนุสรณ ปรางทอง
15. นายวุฒิพันธุ เปรมาสวัสดิ์ 

สังกัด สถานสถานีโทรทัศน NOW 

สังกัด อาเซียนทีวี

สังกัด สถานีโทรทัศนชอง 8 

9. นางสาวประคองจิต    ไชยชนะ
10. นายปราโมทย มูฮำหมัด
11. นายยุทธิยง    ล้ิมเลิศวาที
12. นางสาวลัดดา  ลอสกุลกานนท
13. นางสาววนิดาพรรณ  สังขทอง
14. นายศรีพงศ สำนวน
15. นายสิทธิชัย   ศุภจิตรสมโภชน 
16. นาย สุภาพ จูคง

17. นายอดุลย แดงประดับ
18. นางสาวอมรรัตน   ลอถิรธร
19. นายเอกรินทร  แซตั้ง
20. นางสาวเอมอร   คชเสนี
21. นายสมจิตร    ปริปุนะ
22. นางสาวมณีรัตน   มีนา
23. นางสาววรรษมน  ชางปรีชา

1. นายกองเกียรติ  พุทธรักษขิต
2. นายกัลจะวิก    พึ่งสุนทรศิริมาศ
3. นายเกษตร    ชนะเสรีชัย
4. นายจักรพันธ    ไหลหล่ัง
5. นายธเนศ     ไปปอ
6. นายธาดา   แยมศิริ
7. นางสาวนราวดี อินตะวงศ
8. นายนิสิต     เฮงประสูตร

1. นางสาวจิตฤดี บรรเทาพิษ
2. นางสาวจิรชลา ไตรสมบัติ
3. นายเจนจัด     สุกทน
4. นายชาติ     พัฒนกุลการกิจ
5. นายชูชาติ     เพ็ชรโต

1.นายจตุรงค    โยธะวงษ
2.นางสาวเจือระวี กิตติศิลป
3.นายณัฏฐชัย    เธียรธนู
4.นายณัฐกร    ปลอดดี
5.นายณัฐพล    จันทรใถ
6.นายณัฐวุฒิ    ทองใส
7.นางสาวณิชกานต  เตียนโพธิทอง
8.นายทะนง    ขันทอง
9.นางสาว ธิญารัตน  ถาวรโชติวงศ

10.นายนพคุณ    ล้ิมสมานพันธ
11.นายนัฐวุฒิ    ศรีดาน
12.นางสาวนัยนา   ขายพิลาป
13.นางสาวนีรชา   มะลิศักดิ์
14.นายปฐมพงศ พุมพวง
15.นายพีรพล    ภัทรพรพิสิทธิ์
16.นางสาววิกันดา ขันธแกว
17.นางสาววิจิตรา ดวงดี
18.นางสาววีณา จงประสิทธิ์

1.นางกรองกาญจน สุขรักษ
2.นางสาวชวิดา วาทินชัย
3.นางสาวชัชชญา เชตะวนวิทย
4.นางสาวณัฐิณี ศรีทองเย็น
5.นายดิษฐพงษ ทองชิว
6.นายตภิกฤษ พวงกุหลาบ
7.นายนฤชา กมุทโยธิน
8.นายนฤพล อาจหาญ
9.นางสาวนัทธนลิน คงม่ัน
10.นายนิสสรณ อวมสำอางค
11.นางบุญญภัส พิทักษ

สังกัด สถานีโทรทัศน NEWS1 (ชอง ASTV **อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด สถานีโทรทัศน TRUE4U 

สังกัด สถานีโทรทัศนอมรินทรทีวี 



24.นายนิสสรณ ธนาภูริสวัสดิ์
25.นางสาวเนตรนภา   กุลไพจิตร
26.นายบรรยง อินทนา
27.นายบากบั่น บุญเลิศ
28.นายบุญสง คชเกร็ง
29.นายปรัชญา อรเอก
30.นายปรีชา พลเทพ
31.นางสาวปยรมณ ทรัพยสุวรรณ
32.นางสาวพรรณี  อมรวิพุธพนิช 
33.นายพัชระ สารพิมพา
34.นายพิเชษฐ วัฒนวิกยกรรม
35.นายไพโรจน วาสนโกมุท
36.นางสาวภัทร จินตนะกุล
37.นายภัทรายุ ชุนงาม
38.นางสาวภารดี ศรีภา
39.นายภาสพล โตหอมบุตร
40.นายโมไนย เย็นบุตร
41.นายยิ่งยศ ขำคม
42.วาที่ร.ต. หญิง ยุพาพร ขาวสุทธิ์
43.นางสาวยุวดี    เตชะไพฑูรยสุข
44.นางรัตนาวดี ลำพาย
45.นางลักขณา สุริยงค
46.นายเลียบ แซมกระโทก

47.นายวัฒนา ค้ำชู
48.นายวิทูร พึงประเสริฐ
49.นางสาววีณารัตน   เลาหภคกุล
50.นายวีระศักดิ์ พงศอักษร
51.นายศักดิ์ชาญ ชัยอรรคพงษ
52.นายศุภพงษ ภูอุดม
53.นายสมเกียรติ ฤทธิบูลย
54.นางสาวสมถวิล เทพสวัสดิ์
55.นายสมพร เหลาภักดี
56.นายสิทธิศักดิ์ อุนใจ
57.นางสุชาวดี ณัฐเสณี
58.นางสาวสุนันทา นาคจู
59.นายสุพรรณ หนิษฐา
60.นายสุรเชษฐ บัววงษ
61.นายอดิศักดิ์ ชางกลอม
62.นายอนุชา  ศักดาอุโฆษกุล
63.นายอเนกพล ภิญโญ
64.นางสาวอรสา เทพชัยวรกำแหง
65.นางสาวอรุณี มณีเทศ
66.นายอลงกต สมัครราช
67.นางอังคณา พุมพวง

1.นางสาวภูมพิมพ สาโรจนวนิช
2.นางสาววรนารี โฆษจันทร

1.นายชวลิต  เล็กเส็ง 
2.นายณัฎฐชัย  อักษรดิษฎณ 

1.นายกฤษฎา แซเตียว
2.นางสาวกัญทนน คล้ำจีน
3.นายกิตติภูม พวงมาลา 
4.นายเกริก เกิดกลาง
5.นายฐากร ฤกษสมถวิล

6.นายนรินทร บุญปฏิมากร
7.นายนิธิศ        ปวงงาม
8.นายภูมินทร  ภูมี
9.นางสาวรัตติยา  ม่ิงสกุล
10.นางสาวลักษิกา แพทอง

11.นายวิษณุ พันธุ
12.นายสยาม อิ่มสำราญ
13.นางสาวอภิญญา ประสานชาติ
14.นางสาวอริศรา อิศรเดช

 3.นายบุญเสริม ตันวัฒนะ
4.นายปรีดี       มณีอินทร 

5.นางสาวพรรณี  สุทธิเฉลิม

3.นางสาวศิลปาญ ม่ันธนะกิจ
4.นายสุทธิพงษ ดานวิริยะเลิศกุล

1.นายกฤษดา อันนันหนับ
2.นายกวี  จงกิจถาวร
3.นางกัลยา ทองไหม
4.นายกิตติดิษฐ ธนดิษฐสุวรรณ
5.นายกุลธวัช ลอยแกว
6.นายเกรียง สมใจเพ็ง
7.นายเกษม อินทปทม
8.นายไกรลักษณ งามโสภา
9.นายขจรศักดิ์ จันทรหัสดี
10.นางสาวงามสกุณ  งามพัฒนพงศชัย
11.นายฉัตรชัย ภูโคกหวาย
12.นางสาวชไมพร คงเพชร
13.นายดุลภณ ทองสุกฉวี
14.นางสาวตรีดาว นาคแกมแกว
15.นางสาวติยากรณ    วงศเลิศวาทิก
16.นายทวิน คงนา
17.นายทิพากร ประคองศิลป
18.นางสาวทิวากรณ  กองแกว
19.นางสาวธรรญฐฌนก    ศรีธเนศชัย
20.นายธัญ  ออนพฤกษภูมิ
21.นายนพดล หม่ันหาผล
22.นายนพพร อุไทยธุราทร
23.นางสาวนิธิวดี บุญวัจนสมบัติ

สังกัด บริษัท นิวส แอนด อินโฟ พลัส จำกัด
**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด บริษัท เอ็ม เอส เอส เคเบิ้ล ทีวี จำกัด

สังกัด บลูสกาย แชนแนล (ชอง ฟาวันใหม) 

สังกัด สถานีโทรทัศนเนชั่น ทีวี
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1.นางสาว กรุณา   บัวคำศรี
2.นายจตุพร สุวรรณรัตน
3.นายเจริญศักดิ์ ศรีสุทธิพันธิพร
4.นางสาว ชัชญา ธนีสันต
5.นายณัฐกฤษ ปรีชาวิทย
6.นายณัฐพล เนียมนาค
7.นายทวีศักดิ์ จิตรเจริญ

8.นางสาวนลิน สิงหพุทธางกูร
9.นางสาวบุศรินทร วรสมิทธิ์
10.นายปกรณ พงศดารา
11.นางสาวประภาพร   เชาวนาศิริ
12.นางสาวปติพร เพรามธุรส
13.นายพิริยะ มวงยิ้ม
14.นายภนณัฐ  พวงภู

15.นายสถาพร พงษพิพัฒนวัฒนา
16.นายสมภพ แซโงว
17.นายสัมพันธ วงศจันทร
18.นายสาทิตย  เวฬุตัง
19.นายอังกฤษ พัชรอาภา
20.นายอัพนัน อับดุลเลาะ
21.นางสาวอาทิตยา วิชิตานุรักษ

11.นายนิกูล  บุญชื่น
12.นายบันดาล วิเศษโวหาร
13.นายปฐม อุนบริบูรณ
14.นางสาวปรัศนีย นามแปง
15.นายเปรมชัย กล่ินบุปผา
16.นายพรอมพงษ ทนุกูล
17.นายพิชิต คำแกว
18.นายพิเชษฐ พันตรี
19.นางสาวพิมพภัทรา จันทรหอม
20.นายภาคภูมิ ม่ังประสิทธิ์ 

21.นางสาวรุงธิวา  เอี่ยมเสริม
22.นายรุงศักดิ์ เหลืองหิรัญภูษิต
23.นางไลลา ลงสุวรรณ
24.นางสาววงศวัณ  ชุมสาย ณ อยุธยา
25.นายวินัยธร สีหาคลัง
26.นายอดิสรณ วิริยภาษ
27.นายอภิชัย โคตรพูลชัย
28.นางสาวอัญชุลี ศิลปนวกุล
29.นายอัทธิพัทธ กุลพิพัฒนธนา
30.นายอุดมศักดิ์ นภาธนาพร

1.นายกริช  จิตตสำเริง
2.นายกิติวัฒน แกวกา
3.นายคมสัน ปอมพันธุ
4.นายเจาพระยา ทาพระจันทร
5.นางสาว ฐิติญา  เกษกาญจน
6.นางสาว ณยา ใจกาวัง
7.วาที่รอยตรีทินณภพ   พันธะนาม
8.นางสาว ธณัฐดา สุวิทยาพรอนันต
9.นายธนา  เกตุระหงษ 
10.นางสาวนรพร พจนจำเนียร

1.นางสาวชลธิชา นิลพัตร
2.นายณัฐนันท อยูวิมลชัยกุล
3.วาที่ ร.ต.ธนกฤต ชูเชิด

4.นางสาวธนาภรณ มวงจาบ
5.นายพันป โพธิ์วงศไพรเลิศ
6.นายฤทธิชัย ชูวงษ

7.นายสุพจน เพียงกลาง
8.นางสาวอภิณหพร สิทธิ์อาตมหาญ
9.นายอรรฆพล นิ่มไพบูลย

1.นายชัชวาล เชวงศักดิ์สงคราม

1.นายเกรียงไกร ปนเกตุ
2.นายจอมภูมิพงศ ดิฏฐโชติ
3.นางจันทรเพ็ญ เนื่องโพธิ์
4.นายเดชฤทธิ์ เชิดอินตา
5.นายเดชา รินทพล

6.นางสาวเนาวรัตน  สรรเสริญสุข
7.นางสาวปราณี สัมฤทธิ์ประดิษฐ
8.นางสาวปทมา ปานทุม
9.นางสาวภัคภร เอกธนาศรีกุล
10.นายวาทิตย เปล่ียนทันผล

11.นางสาววาสนา  เจ็กแปน
12.นางสาววิริยาภรณ   จันทสอน
13.นางสาวสาคร กันพูล
14.นางสาวสุธิดา หอมหวลดี
15.นางสาวหนึ่งดาว ภิรมรศ

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด สถานีโทรทัศนชอง ONE 

สังกัด สถานีโทรทัศน PPTV

สังกัด สถานีโทรทัศนเวิรคพอยท  จำกัด) 

สังกัด  สถานีโทรทัศนนิว 18

1.นายฆฤณ กมุทโยธิน
2.นายเกรียงไกรมาศ      พจนสุนทร

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
สังกัด  สถานีโทรทัศน GMM 25

1.นายธวานันทภัทร ตั๋นไชยวงค
**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด  กรมประชาสัมพันธ

สังกัด สถานีวิทยุครอบครัวขาว ส.ทร.FM 106 MHz 
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1.วาที่ ร.ต. กรกฤต อินกองงาม
2.นายกรณ ตุลยศิลป
3.นายกองเกียรติ สิริกาญจนาวัฒน
4.นางสาวกาญจนา ทัพจีน
5.นางสาวกาญธิกา มาเรียน อังคณิต
6.นางสาวแกวสวรรค เจริญทรัพย
7.นายโกสินทร ตรีสุวรรณ
8.นายขวัญชัย สุวงศดี
9.นายจตุพร จุลเจิม
10.นายจักรกฤษ เชื้อกสิการ
11.นายจักรี  เชื้อกสิการ
12.นางสาวจารุณี ปริดี
13.นายจิรศักดิ์ ชื่นณรงค
14.นายเจนวิทย วิกรานตนนท
15.นายชัยวัฒน แซบาง
16.นายชาญชัย พงษปลัด
17.นางสาวฐานิดา สงางาม
18.นายณรงค อนุรักษ
19.นางสาวณัชครินน    วิเชนสวัสดิ์
20.นางสาวณัฏฐวริน   ทองประเสริฐ
21.นายณัฐวุฒิ  รองสวัสดิ์
22.นายดิษยุตม ธนบุญชัย
23.นายถนอม แพทยหลวง
24.นายทรงพันธ นาคพล้ัง
25.นายทศพล เทวะจินตนานนท
26.นายทัศไนย ฐิติรัตนเอกลาภ
27.นายธนกร ไพจิตรพิทักษ
28.นายธนชัย อุทยานานนท
29.นายธนพงศ ระภานุสิทธิ์
30.นายธนพัฒน ไชยพล
31.นายธนะพล สุวรรณจันทร
32.นายธราเทพ นงลักษณ
33.นายธวัชชัย  จงสดใสทวี
34.นายนพคุณ นาฏกระสูตร
35.นายนพดล มีวงศสม

1.วาที่ ร.ต.กฤตภาส พันธปญญา สถานีวิทยุกระจายเสียง 919
2.นายกสิณ    ลครวงษ  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพมหานคร AM 873 KHz
3.นางกาญจนา ทวมทำนอง สถานีวิทยุกระจายเสียง 919
4.นายจักรพันธุ กมุทโยธิน  ผูจัดรายการวิทยุ FM 100.5
5.นางสาว ชาลิสา  มากแผนทอง สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จ.ปตตานี
6.นางสาว ธนานุช สงวนศักดิ์  ผูจัดรายการวิทยุ FM96.5
7.นายประเจตน วิจารณ  สถานีวิทยุชุมชนเฟรชชี่ จูเนียรFM 99.75
8.นายพิชิต    สมสกุล  สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
9.นางสาว รัศมี มณีนิล  มูลนิธิเครือขายครอบครัว
10.นายวันชัย  ใจเที่ยง  บริษัท สมารท บอม จำกัด FM. 90.5 MHz. 

36.นายนราดล อยูสุข
37.นายนฤพล แกวนิยม
38.นายนวพล สินจรูญศักดิ์
39.นายนัฐทวี ชลีโสภณ
40.นายนัฐพล ทองพุฒ
41.นายนิติกร พรมทอง
42.นางสาวบงกชธร  บุญมา
43.นายบัญชา แกวประชุม
44.นายบุญยงค บุบผารัตน
45.นายปฐมพงศ ปนทอง
46.นายปยะ สุวรรณเรือง
47.นายเปรม สุกโนรีกูล
48.นายเปยมศักดิ์ จารุธานิยานนท
49.นายพงศธเนษฐ บุญสวัสดิ์
50.นายพงษพร อมรดิษฐ
51.นางสาวพรพักตร  ศักดิ์บุญญารัตน
52.นางสาวพรพิมล ขุนเศษ
53.นางสาวพรภัทรา  พรอภิญญากุล
54.นางสาวพรรษนันท  ชางคิด
55.นายพลภฤต เรืองจรัส
56.นายพัชรพงษ พันสวัสดิ์
57.นายพิเชษฐ ชอบขุนทด
58.นายพิบูล พาณิชยเจริญรัตน
59.นางสาวแพรวพรรณ  กุลวุฒิเมธากิจ
60.นายภัทรนฤน ไชยทิพย
61.นายภุชงค บัวชาง
62.นางสาวมณฑิรา  ชัยฉัตรพรสุข
63.นายมนตรี จอมพันธ
64.นายยศไกร รัตนบรรเทิง
65.นายยศวัฒน อมรรัตนะสิริกุล
66.นายรุจน ขาวมาลา
67.นายเล่ียม หอมบานเย็น
68.นายวรพงษ นารี
69.นางวิไลรัตน โรจะโยธิน
70.นายวีรชน วิรุฬหผล

71.นายวีรพงษ  ขุนวัด
72.นายวุฒิชัย โชติอมรกุล
73.นายวุฒิพงษ วงษสนิท
74.นายวุฒิพงษ วงษสนิท
75.นายสถาพันธ อยูสุข
76.นายสนิท เต็มศรี
77.นายสมควร หอมสันเทียะ
78.วาที่เรือตรีสมชาติ  ฉาบกังวาล ร.น.
79.นายสมพล จันทรประสาท
80.นายสมพันธ  จารุมิลินท
81.นายสมหวัง เบญจตานนท
82.นายสราวุธ พินธุรักษ
83.นางสาวสวรรณยา  เกียรติรัศมี
84.นายสาธิต พีระพงษ
85.นายสิทธิพล โสมใยดี
86.นายสุกิจ  เฮงเจริญวรกุล
87.นายสุพรชัย รัตนเมธานนท
88.นายสุภาพ สุขวาณิชย
89.นางสาวสุภิญญา  รูปขำดี
90.นางสาวสุวรรณา  บุญกล่ำ
91.นายสุวิทย ใบสนธ
92.นางสาวสุวินา เอี่ยมสุทธา
93.นางเสาวภา สงวิวัฒนากุล
94.นายอดิศร ศรีบุษย
95.นายอนุวัช แสงสวัสดิ์
96.นายอรรถพร มณีสุวรรณ
97.นายอัครพัชร ตระกูลเพชรไกร
98.นางสาวอาภารัตน   มาลาไทยสง
99.นางสาวอุมาพร  ไทยดี
100.นายเอี่ยม พุมคำ
101.นายอนุสรณ ปรางทอง

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สังกัด สถานีโทรทัศน TNN 24

สังกัด สถานีวิทยุ ตางๆ 
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1.นางสาวกลกร เวียงดอนกอ บริษัทสานฟา จำกัด
2.นางสาวกันยา   ทองดวง  บริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
3.นายกัมปนาท อิษฏากร  บริษัท อารเอ็นที เทเลวิชั่น จำกัด
4.นายกิตติคุณ เทวินทรานนท บริษัท  มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
5.นางจิรชฎา    ทองนาค  บริษัท โมเมนต้ัม เอ็มวี จำกัด
6.นายชัชวาล วรขจรวิรัตน บริษัท มาสเตอร แมส มีเดีย จำกัด
7.นายชัยวัฒน วนิชวัฒนะ  บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด
8.นายชาตวิทย มงคลแสน  MC Inter media 1996 (เพ่ือผูบริโภค)
9.นางสาวดวงดาว   กฤติยาภิชาตกุล บริษัท โกลบอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
10.นายเตชทัต  ผลรัตน  บริษัท ทริปเปลที บรอดแบนด จำกัด (มหาชน)
11.นายทรงกลด แดงผองศรี บริษัท นิวส อินเตอรเน็ต พับลิชชิ่ง จำกัด
12.นางสาวธนกร ศรีดี  บริษัท ตรีนิต้ี เรดิโอ จำกัด
13.นายธนภัทร โพธิภักดี  บริษัท เอ็ม จี เอ มีเดีย
14.นายธวัช กุลบุตร  บริษัท นิวสแฟมิล่ี จำกัด
15.นายธวัชชัย  กฤติยาภิชาตกุล บริษัท โกลบอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
16.นายธีระพล ศรีโสภา  บริษัท อินเตอรวิชั่น จำกัด
17.นางสาวนัฐยา แดงผองศรี บริษัท เวอรจิน บีอีซี เทโร เรดิโอเซอรวิส(ประเทศไทย)จำกัด
18.นายนำพล ภูมิอมร  บริษัท  มีเดีย สตูดิโอ จำกัด
19.นายนิสิต    ปาลิโพธ์ิ  บริษัท แอคทิวิต้ีโปร จำกัด (วิทยุมก.)
20.นางสาวประพิมพพันธ   บำรุงศิลป บริษัท นิวสแฟมิล่ี จำกัด
21.นางสาวประภาศรี   ชูศรี  บริษัท ไลฟ ไทยแลนด จำกัด
22.นายพัฒนจักร อาสาสรรพิจ บริษัท วี เอ แอนด ซันส จำกัด
23.นายพัฒนเดช อาสาสรรพกิจ บริษัท แอดวานซ แอคทิวิต้ี จำกัด
24.นางสาวเพียรจิต   คำมุง  บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จำกัด(มหาชน)
25.นางสาวภัทราพร  สังขพวงทอง บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
26.วาท่ีร.ต.มนตชัย   ปรีชาธีรศาสตร บริษัท ทีวีท็อปน็อต โปรดักชั่น จำกัด
27.นายมนตรี จอมพันธ  เพจ GM Live
28.นางสาวเมลดา ธำรงศรีสกุล บริษัท คิดดี จัง จำกัด 
29.นายวาทณัฐ ชัยรัต  บริษัท J&G มีเดีย จำกัด
30.นางวิจิตรา  นาคจู  บริษัท แอคทิวิต้ีโปร จำกัด (วิทยุมก.)
31.นายวิโรจน สุขศรี  บริษัท นิวสแฟมิล่ี จำกัด
32.นายวุฒิชัย จิตรชื่น  บริษัท นิวสแฟมิล่ี จำกัด
33.นายศรวัสย จุฑาพชราภรณ บริษัท เพาเวอร พี มัลติมีเดีย 
34.นายสถาพร ทรัพยรอด  บริษัท พีทีวี เคเบิ้ล จำกัด สระบุรี
35.นายสมฤทธ์ิ ลือชัย  บริษัท นาริอินโฟ จำกัด
36.นางสาวสริตา ลิมานนท  บริษัท เอไทม มีเดีย จำกัด
37.นางสาวสิริพร สงบธรรม  บริษัท เอ็มจีเอ มีเดีย จำกัด
38.นายสุชาติ มั่นรักคง  ออนไลน
39.นายสุทธิพร  ฮะวังจู  บริษัท พาโนรามา ด็อคคิว เมนทารี่ จำกัด
40.นายสุพิศลย หวังเจริญ  บริษัท วี เอ แอนด ซันส จำกัด
41.นายสุรชัย แสนแกว  บริษัท วี เอ แอนด ซันส จำกัด
42.นางสาวสุวรรณี  อยูสังขดี  บริษัท คิดดี จัง จำกัด
43.นางสาวโสภา  เจริญผล  บริษัท เทรนด ซีจี 3 จำกัด (ในเครือไทยรัฐ)
44.นายอภิสิทธ์ิ เจนพรมราช บริษัท แอคทิวิต้ีโปร จำกัด (วิทยุมก.)
45.นางสาวอริศรา กาวี  CP ALL
46.นางสาวอังสนา    เทศขยัน  บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
47.นายอัษฎาวุธ อาสาสรรพิจ บริษัท วี เอ แอนด ซันส จำกัด
48.นายอิทธิพันธ บัวทอง  บริษัท มุมใหม มีเดีย

11นางสาววิลาวัณย    วัชรศักดิ์เวช สถานีวิทยุรัฐสภา
12นายสมชาติ   อินทโชติ  สถานีวิทยุ ท.อ. 016 เอฟเอ็ม จ.จันทบุรี
13นายสุปน   รักเชื้อ  ผูจัดรายการวิทยุ FM 96.5
14นางสาวสุรียพร  วงศสถิตพร สถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
15นางสาวโสรญา  ราษีทอง  สถานีวิทยุกระจายเสียง 919
16นายอุเทน  รัตนบรรเทิง สถานีวิทยุกระจายเสียง 919
17นางสาวอุไรรัตน  ดวงชัย           สถานีวิทยุโทรทัศนรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
18นายธนัท  ประสานวงษ สถานีวิทยุสุพรรณบุรี
19นายจักรเพชร   กุนทอง  นักจัดรายการ FM 100.5
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1.นางสาวกนกกร สุทธิดี
2.นางสาวกนกพร พุมไฉยา
3.นายกมล พิรัตน
4.นายกมล อยูนุช
5.นางสาว กมลวรรณ   มีปน
6.นายกมลวัชร จันทรเนตร
7.นางกรรณิการ    อภินัยนาถ 
8.นางสาว กรองจิตร  สระทองแกว
9.นายกรุง    มากมี
10.นางกรุณา  อรุณรัศมี 
11.นายกฤช มีฤทธิ์
12.นายกฤติกร ปานเอม
13.นางกฤษณา รุงโรจนวณิชย
14.นางสาวกฤษณา กาญจนเพ็ญ
15.นายกวีพันธ มนตรีวงค
16.นายกองภพ จิตรงค
17.นายกังวาน วงศวัฒนโสภณ
18.นายกัมปนาท นอยเงิน
19.นายกำพล    บุญเฉลย
20.นางสาวกิ่งกมล กุยศรีกุล
21.นายกิตติ ศีลพิวงศ
22.นายกิตติ  ธาดาพงษ
23.นางสาวกิตติกร กิตติวงศพาณิช
24.นายกิตติพงศ  จานเขื่อง
25.นายกิตติศักดิ์ เพชรรัตน
26.นายกิตติศักดิ์ จุนสันติกุล
27.นายเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒน
28.นางสาวแกวตา   ปริศวงศ
29.นายไกรวิทย สายศร
30.นางขนิษฐา ประเสริฐกุล
31.นางขวัญชนก ยอดเมือง
32.นายขวัญชัย กาฬพันธ
33.นางสาวขวัญเรือน   เอมโอษฐ
34.นางสาวขวัญหทัย   สุทธิอภิวัฒน
35.นายคงศักดิ์ จงใจ
36.นายคนึง ยามวัน
37.นายคำนูญ  สิทธิสมาน
38.นางสาวงามทัศน สุทธิประภา
39.นางสาวจริญญา อัครภานุวิทยา
40.นางสาวจริยา พุมเสือ
41.นายจอม เพ็ชรประดับ
42.นายจอมพล เพ็ชรประไพ
43.นายจักรกฤษณ ถุณาบูลย
44.นายจักรกฤษณ ทรัพยพึ่ง
45นายจักรพรรดิ วารีพันธุ

46.นายจักรพันธ นาทันริ
47.นายจักรภพ เพ็ญแข
48.นางจันทนา ชมภูพาน
49.นางจันทมา เดชาวุฒิ
50.นางสาวจารุวรรณ  ไหมทอง
51.นางสาวจารุวรรณ  ผิวสุวรรณ
52.นายจิตติพล ดอกไมพุม
53.นางสาวจิตติพันธ   วิศวพิพัฒน
54.นางสาวจิตรลดา   กอแสงวิชัย
55.นางสาวจินตนา   จอบุญ
56.นางสาวจินตาภา กอวัฒนสกุล
57.นายจิรเดช พลอยอราม
58.นางสาวจิรวรรณ    ประสมทรัพย
59.นายจิระ  หองสำเริง
60.นางสาวจิราภรณ    ตันบริภัณฑ
61.นางสาวจิราภรณ    แวนประชา
62.นางสาวจิรายุ กาศเจริญ
63.นางสาวจีรธิดา คำสวน
64.นางสาวจีรวรรณ โพธิ์ทอง
65.นางจุฑาทิพย สุทธิวัฒนกำจร
66.นางสาวจุฬาภรณ    แตมคม
67.นายฉัตรชัย ปุระปญญา
68.นายฉัตรพัฒน บุญมาก
69.นางสาวฉัตรรัศม ปยทัศนสิริ
70.นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย
71.นางสาวเฉลิมศรี ศิริมงคล
72.นายเฉลียว คงตุก
73.นางสาวชนกกานต   เผาวัฒนชัย
74.นางสาวชไมพร กิติยาโกศัยยากุล
75.นายชยกร ลองเพ็ง
76.นางสาวชยินธรณ    คงมนต
77.นางสาวชัชชลัยย  แสงสวาง
78.นายชัยรัตน  อินทรชัย
79.นายชาญณรงค งิ้วลาย
80.นายชาติทนงค ถนอมใจ
81.นายชาลี เชนสม
82.นายชินชนะ หฤทัย
83.นายชิบ    จิตนิยม
84.นางสาวชิษณุชา คงไวลาภ
85.นางสาวชุติมณฑน ดลผาด
86.นายชุมพร เรืองอุไร
87.นางสาวชุลีกร  บุญเทียบ
88.นายเชิงชาญ  ทองสุข 
89.นายฐิติชัย อัฏฏะวัชระ
90.นายฐิติพันธ เหลานิพนธ

91.นายฐิติพันธ ไพรวิหค
92.นายฐิติภูมิ    รุงปติ
93.นางสาวฐิติมา สุขเปรม
94.นางสาวฐิติมา  ขายสุวรรณ
95.นางสาวณฎา  ผลสด
96.นายณัฏฐพล กรรณสูต
97.นางสาวณัฏฐานุช   แยมนิยม
98.นางสาวณัฐกานต    จันทรไทย
99.นางสาวณัฐชาภรณ ลิขิตเจริญพร
100.นางสาวณิชาภัทร ทองนาค
101.นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์
102.นายดนัยณัติ โอภาเจริญ
103.นายดนุพัฒท ตรงการดี
104.นายดรงค ฤทธิปญญา
105.นางสาวดรุณี ชื่นฤทัยในธรรม
106.นายดวงคำ ปนใจ
107.นางดวงใจ มหารักขกะ
108.นางสาวดาราพร    บัวบาล
109.นางสาวดารินทร    พึ่งแกว
110.นางสาวดารินทร    หอวัฒนกุล
111.นายดำรงค ทองเจริญสุข
112.นายดิเรก ธรรมคุณ
113.นายดิษฐพงษ ทองชิว
114.นายดุสิต แกวจำนง
115.นายดุสิต พัวประดิษฐ
116.นายเดชพนต หม่ืนกลา
117.นายตะวัน ม่ันคงทรัพยสิน
118.นางสาวเตือนใจ     จั่นทอง 
119.นายถนอม ออนเกตุพล
120.นายเถกิง   สมทรัพย
121.นายทรงภูมิ โบษกรนัฎ
122.นายทศพล โอมานนท
123.นายทศพล ชัยสัมฤทธิ์ผล
124.นางสาวทิพพมาศ    โอสถานนท
125.นางสาวทิพวัลย      เกรียงอารีกุล
126.นางสาวทิพาพร บุปผาวาสน
127.นายเทวฤทธิ์  พราหมณชื่น
128.นายธนกร พิมลเกตุกุล
129.นางสาวธนภรณ     กลอมเจ็ก
130.นายธนรัฐ ประเสริฐ
131.นายธนวัตร มัททวีวงศ
132.พันเอกธนาธิป สวางแสง
133.นายธวัชชัย สุนทราวงศ 
134.นางสาวธัญญารัตน    ชูพงศ
135.นายธีรชาติ นมขุนทด

**อัปเดตขอมูล พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

รายงานประจำป 2564 สมาคมนักขาววิทยุและโทรทัศนไทย 
132

นักขาว นักจัดรายการอิสระ



136.นางสาวธีรนันท เฉลิมพันธ
137.นายธีรวัฒน  สีวะรินทร
138.นางสาวนงลักษณ สุขใจเจริญกิจ
139.นายนทีพิทักษ เริ่มตระกูล
140.นายนพดล  รูทำนอง
141.นายนพพร มุระยาท
142.นายนพรัตน ภูริผล
143.นายนพรัตน   รูทำนอง
144.นายนพรุจ ฉลาดแตง
145.นางนภัสกร วัฒนกิจภิญโญ
146.นางสาวนภา ศรประสิทธิ์
147.นายนราพงษ ไวยวรรณ
148.นางสาวนรินทรทร   จะมะลี
149.นายนฤพล พลเพชร
150.นางสาวนฤมล ปรัชญาเกรียงไกร
151.นางสาวนวพร กิตติเลิศไพศาล
152.นางสาวนวรัตน วงษอรุณ
153.นางสาวนองนุช ล้ิมตระกูล
154.นางสาวนันทนภัสร รัตนหิรัญโชติ
155.นางสาวนันทวัลย   โพธิ์จันทร
156.นายนันทวิสิทธิ์ ตั้งแสงประทีป
157.นางสาวนันทิยา คำแกว
158.นายนันธวัฒน กิ่งนอก
159.นางสาวนับทอง ทองใบ
160.นายนาถ    ซอลิฮี
161.นายนำโชค บุญชู
162.นางสาวนิชานันท รัตนถาวร
163.นางสาวนิตยา สวางแจง
164.นายนิติกุล ขำกล้ิง
165.นายนิทัศน พูนขำ
166.นายนิทัศน     เจือทิน
167.นายนิธิศาสตร ชองโชติ
168.นางสาวนิราวัลย   ธรรมศิริเจริญ
169.นางสาวนุชนาฎ    ผาผิวดี
170.นางสาวเนตรชนก แกวเนตรกุลวงศ
171.นางสาวเนตรนภา  ตื้อปน
172.นางสาวเนื้อแพร   พงษสุวรรณ
173.นายบรรยงค สุวรรณผอง
174.นายบริรักษ นิลนาคะ
175.นายบัณฑิต    ลุนทา
176.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
177.นายบุญเอื้อ ตนโพธิ์ไสยากุล
178.นางบุณยวรางค    มนตรีพิศาล
179.นางสาวบุณยาพร  โชตินันทน
180.นายบูรพา เล็กลวนงาม
181.นางสาวเบญจณัฏฐ โอฬารวณิชกุล
182.นางเบญจมาศ วรสิทธิ์
183.นางสาวเบญจมาศ    จุยมิน
184นางเบญจวรรณ       นามคง

185นายปฎิภาณ ชัยชวย
186นายปฏิญญา โอภาเจริญ
187นายปฏิวัติ    วสิกชาติ
188นางสาวปนัดดา เกษศิลป
189นางสาวปรวรรณ ปานปน
190นายประทวน  เชิดพานิชย
191นายประพจน   ภูทองคำ
192นายประพนธ  อุดมทอง
193นายประภัสร อนุรักษพานิชผล
194นางสาวประภาภรณ ศรีผง
195นายประวัติ ฟองจามร
196นายประสงค กรรโมทาร
197นายประสิทธิ์ชัย คำบาง
198นางประหยัด  เวสนารัตน
199นางสาวปรัชญาณี โพธิ์เงิน
200นางปริญญ  กองจันทึก
201นางสาวปริณุต ไชยนิชย
202นายปรีชาพล กมล
203นางสาวปรียาพร บุตรโคษา
204นายปรุฬหชัย สีทา
205นายปญจพร เกาฏีระ
206นางสาวปานชนก พาทีทิน
207นางสาวปารัชญ ไชยเวช
208นางสาวปาลีรัฐ แยมทรัพย
209นางสาวปยะฉัตร การโคกกรวด
210นางสาวปุณฑริกาเจียประเสริฐ
211นายเผด็จโชค อภิสิทธิ์นิรันดร
212นายพงษธร ทำพฤกษสกุล
213นายพงษธร ศรีอดุลยพันธ
214นายพงษพิพัฒน จินดาศรี
215นายพงษศักดิ์ สุกแกว
216นายพจน โพธิ์ศรี
217นายพนม    บุญสาลี
218นางสาวพนารัตนทองหม้ัน
219นางสาวพนิดา ดาวหน
220นางสาวพรทิพย ชมภูม่ิง
221นางสาวพรทิพย  พลสิทธิ์
222นายพรเทพ วชิรวรเดช
223นางสาวพรพรรณพัฒนพงศ
224นางสาวพรรณทิพาจิตราวุฒิพร
225นางพรรริษา หลีทศรัตน
226นายพรเลิศ   ยนตรศักดิ์สกุล
227นายพรอนันต ตันทานนท
228นางสาวพอฤทัย ประวันเนย
229นางพัชรพรรณ นันทภัทราวิทย
230นางสาวพัชรา นาคศิริ
231นางสาวพัชรา  อรามศรี
232นางสาวพัชรินทร อาพัทธนานนท
233นางสาวพัชรี ตั้งพิสิฐโยธินิ

234.นางสาวพิชญธนิกา  แสนวิเศษ
235.นายพิชัย ยิ้มศรวล
236.นางสาวพิชานันท ทองผาสุข
237.นายพิเชษฐ พันตรี
238.นายพินิจการณ  ตุลาชม
239.นางสาวพิมพชญา  ทิพยธรรมรัตน
240.นายพิมพพิชดา เชียงกางกุล
241.นายพิษณุชัย ประยูรหาญ
242.นางสาวพีรดา สรรพพากยพิสุทธิ์
243.นายพีรวิทย ประเสริฐวิทย
244.นายพุฒิพงษ รับจันทร
245.นายเพ็ชร คชรัตน
246.นางสาวเพชรรัตน  วิทยสินธนา
247.นางสาวเพชรสุภา  ทัศนพันธ
248.นางสาวเพ็ญพร     พิพัฒโนทัย
249.นางสาวเพ็ญศรี   พิศเพ็ง
250.นางสาวเพ็ญโสภา  สุคนธรักษ
251.นายไพทูรย จันทรแยม 
252.นายไพรัช สายะโคตร
253.นายไพศาล มังกรไชยา
254.นางสาวภัคนิจ    งามเกษม
255.นางสาวภัทรี ภัทรโสภสกุล
256.นายภาณุ เทศขยัน
257.นายภานุพงศ บุญม่ิง
258.นางสาวภาวดี  โอสถานนท 
259.นางภาวิกา ทัศนาสุวรรณ
260.นางสาวภาวิณี  ธรรมนนทิกุล
261.นายภาสกร หุตวณิช
262.นายภิญโญ แพงไธสง
263.นางสาวภิรมยญา   คุณประสิทธิ์
264.นายภูฐาน หงษทองสามสี
265.นายภูเบศ สุนีย
266.นายมงคล   บางประภา
267.นางสาวมณฑิชา อุดมศรีวัฒนา 
268.นางสาวมนัสวิณี จันทเลิศ
269.นางสาวมยุเรศ เสืออุดม
270.นางสาวมัชรี  ศรีหาวงศ
271.นางสาวมัลลิกา บุญมีตระกูล
272.นายมานพ จันทรอัครภัทร
273.นางสาวมีสุข แจงมีสุข
274.นายยงยุทธ กาญจนปญโญ
275.นายยศไกร   รัตนบรรเทิง
276.นายยศติศักดิ์ สารการ
277.นายยุทธกร ศรีทอง
278.นายยุทธนา  วงศวีระโยธิน
279.นางสาวยุวนันท   ฤกษพิไชย
280.นางสาวเย็นจิตร   สถิรมงคลสุข
281.นางสาวรสสุคนธ คมขำ
282.นางสาวรักชนก  พรรณศิริผล
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283.นายรัชชพล  เหลาวานิช
284.นางสาวรัชฎา ดอนพนัส
285.นายรัชตะ เช็ค
286.นางสาวรัชนิภา  เชียงกันทะ
287.นายราชย สุเมธลักษณ
288.นายราเมศ เชื้อเมืองพาน
289.นายรุงโรจน ธรรมขันธ
290.นายรุงโรจน อรรถไชยวุฒิ
291.นายฤทธิไกร พรมชัย
292.นางฤทัยกาญจน   อินทรแพง
293.นางสาวฤทัยพร มวงเทศ
294.นางสาวลดาพรรณ  กองกะมุด
295.นางลัดดา เศวตฉัตร
296.นายลิขิต เคลากลาง
297.นายเลิศ อักษรนิตย
298.นางสาววชิราภรณ   นาสวน
299.นางวรกัญญา จารุพันธ
300.นายวรเชษฐ เปศรี
301.นางสาววรรณพร   อัศวเชษฐ
302.นางสาววรา เหลืองชัยกุล
303.นางสาววรากมล   จิ๋งนุช
304.นายวราสิทธิ์ แสงทอง
305.นางวริศราลี แกวปล่ัง
306.นางสาววรุณสุดาเลขทิพย
307.นายวสันต สารสุวรรณ
308.นายวสันต แสงจันทร
309.นายวสุ ลิมปนุทัย
310.นายวัชรงค เพชรดง
311.นายวัชระ สาลีคงชัย
312.นางสาววัชราภรณ  คำปอง
313.นายวัชรินทร สันขะหรี
314.นายวัฒนา พิมลศิริผล
315.นายวัฒนา จันทรผล
316.นางสาววันดี กิจคงชีพ
317.นางสาววันทนีย จรัสวงศ
318.นายวิกร   จงกลาง
319.นายวิชัย   วรธานีวงศ
320.นายวิเชียร   เรียบรอย
321.นายวิทยา   ประกอบเพ็ชร
322.นายวินเล่ียม ยิ่งยืน
323.นางสาววิภาวรรณ  หลวงเดช
324.นายวิมุติ เจาจารึก
325.นายวิโรจน ธัญญาหาญ
326.นายวิโรจน ฉ่ำอินทร
327.นายวิโรจน    เดชโคบุตร 
328.นายวิวัฒน ใจมาเชื้อ
329.นางสาววิศัลยา สวางเจริญ
330.นายวีรเทพ วุฒิ
331.นางสาววีรพร  วังสะอาด

332.นายวีระ ชรารัตน
333.นายวีระพงษ ทั่งนอย
334.นางสาววุธิดา จันทราบุตร
335.นายไวโรจน ศรีสุวรรณ
336.นายศณิพัฒน ยิ้มเจริญ
337.นายศรัณย วัชรเนตร
338.นางสาวศรีวิลัย สมทรง
339.นายศศพล ศรีนา
340.นางสาวศศิธร ผลากร
341.นางสาวศศิธร   ทิพยปญญากร
342.นายศักดิ์ชัย แสงงาม
343.นายศักดิ์ชัย พฤฒิภัค
344.นายศักดิ์สิทธิ์ ชัชวาลย 
345.นายศักดิ์สิทธิ์ ประดับศิลป
346.นายศักรภพน สุขสง
347.นายศักรินทร เวฬุวนารักษ
348.นางสาวศิรินันท บวรเอนกสกุล
349.นางสาวศิรินาถ วิสุทธิคุณ
350.นายศิริพงศ หนูแกว
351.นางสาวศิริภา บุญเศรษฐา
352.นางสาวศิริรัตน ไชยชนะ
353.นางสาวศิริรัตน อนันตรัตน
354.นายศุทธิชัย   บุนนาค
355.นางสาวศุนันทวดี   อุทาโย
356.นายศุภชัย  กฤตผลชัย
357.นางสาวศุภรัตน บุษรารัตนโกเมน
358.นางสาวศุภรัตน ยุทธนาระวีศักดิ์
359.นางศุภลักษณ  สุวัณณารุน
360.นายศุภวิชญ คงแกว
361.นายสกลเดช    ศิลาพงษ
362.นางสาวสถาพร  มีเจตนา
363.นางสาวสถิตาภรณ    สุกุดี
364.นายสนธยา  กิ่งก้ำ
365.นายสมเกียรติ ชมภูพาน
366.นายสมเกียรติ พานทอง
367.นายสมชัย สุวรรณบรรณ
368.นายสมชาย แสวงการ
369.นายสมเดช เนื่องชัย
370.นายสมปราชญ เกิดมาลัย
371.นายสมพงศ บุญปลอด
372.นายสมพงษ เดชะรัตนธงชัย
373.นายสมพร คุณประสิทธิ์
374.นางสาวสมฤดี  ปะนันโต
375.นายสมศักดิ์ ถนัดชาง
376.นายสมสกุล ไซรลบ
377.นายสมา   โกมลสิงห
378.นายสมิทธิ์ สืบสหการ
379.นายสยามรัฐ คำดวง
380.นายสรรพสิริ ศิริสวัสดิ์

381.นางสาวสรีรลักษณ   สุกมลสันต
382.นางสาวสวลี เชียงนอย
383.นางสาวสสินา   ธนเสนีวัฒน
384.นายสันติ แสงแกว
385.นายสัมพันธ นฤปเบญจพล
386.นายสัมพันธ สุกเกล้ียง
387.นางสาวสาวิตรี แสงเงิน
388.นางสาวิตรี ศิริวุฒิ
389.นางสำราญ วงศออน
390.นายสำราญ รอดเพชร
391.นายสำราญ    ฉัตรโท
392.นายสิทธิชัย พงศมานะวุฒิ
393.นายสิทธิชาย เนตรสิงแสง
394.นายสิริพงษ  ผดุงบุตร
395.นางสาวสิริพร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา
396.นางสาวสิริรัตน แซเบ
397.นายสิริวิทย บอจันทึก
398.นางสาวสิรีธร พัฒนตระกูลชัย
399.นางสาวสิวาพร โถมนาการ
400.นางสาวสุกัญญา  ไชยภาษี
401.นางสาวสุกัญญา  มากลน
402.นางสาวสุกันยา หลาประเสริฐ
403.นางสาวสุจิตรา จารุพัฒน
404.นางสาวสุจิตรา  บุญมูสิก
405.นางสาวสุชาดา มวงจินดา
406.นายสุชาติ  ชินบุญนาค
407.นายสุเชษฐ ดิษคุม
408.นางสาวสุดารัตน รัตนสุดารัตน
409.นางสาวสุดารัตน พงษสิงหโต
410.นายสุตเขตต เปศรี
411.นายสุเทพ คลองใจ
412.นางสาวสุธิดา  จันทราบุตร
413.นางสาวสุนทร  ใหมบุตรดา 
414.นางสุนิสา ทองวรรณ
415.นางสาวสุนีย กัญญารัตนมงคล
416.นางสาวสุปราณี   แกวมา
417.นางสาวสุปาณี  เจนโรจนอำไพ
418.นายสุพจน สอนสมนึก
419.นางสาวสุพัชรี พรหมโบสถ
420.นางสาวสุภาลักษณ   ตั้งจิตตศีล
421.นายสุเมธ  ใจบุญ
422.นายสุรชา  บุญเปยม
423.นายสุรเชษฐ แกววิวัฒน
424.นายสุรเดช ศิริสวัสดิ์
425.นายสุรพงษ ลิขิตทรงชัย
426.นายสุรพล นาคนคร
427.นายสุรพล  พิมพา
428.นายสุรศักดิ์ อายุโย
429.นายสุรสิทธิ์ รัศมีกิตติกุล
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430.นายสุรัช    อินทองปาน
431.นายสุรินทร จตุการ
432.นายสุวิทย นารี
433.นายเสด็จ บุนนาค
434.นายเสรี อุนเจริญ
435.นางสาวเสาวลักษณ กาญจนสาลี
436.นางสาวเสาวลักษณ ชั่งโต
437.นายเสาวศักดิ์ ภูธรารักษ
438.นางสาวหนึ่งนุช บัวไข
439.นายหรัณย วรรณโมลี
440.นางหฤทชนัน โพธิภักดี
441.นายอดิศักดิ์ อวนศรี
442.นายอดุลย พรหมออน
443.นายอดุลย  เขตคาม
444.นายอนุชา อาคำ
445.นายอนุเทพ อิ่นคำ
446.นายอนุวัฒน คงเจริญ
447.นางอภิญญา ศิริชนะ
448.นางสาวอภิญญา   ภาวศุทธิ์ 
449.นายอภินันท จันทรกิ่งทอง
450.นายอภินันท  เรืองรัตนสมบัติ
451.นางสาวอภิรดี พรเลิศ
452.นางสาวอภิรดี   อาวรณ
453.นายอภิรมย นกเพ็ชร

454.นางสาวอภิสรา  อัครมหานที 
455.นางสาวอรจิรา บุญแลบ
456.นางสาวอรพิน   ลิลิตวิศิษฏวงศ
457.นางสาวอรพินท ศรีธร
458.นางสาวอรฤดี เจตนมงคลรัตน
459.นางสาวอรสา เทียนงาม
460.นางสาวอริศรา ขันแกวลดา
461.นางอลิสา โพธิ์สวัสดิ์
462.นายอัครชัย ศิริรักษ
463.นางสาวอังคณา  วัฒนมงคลศิลป
464.นายอังคาร รัตนะ
465.นางสาวอัจจิมาพร  หริ่มปราณี
466.นางสาวอัจฉรา ศิลปาจารย
467.นางสาวอัจฉรา ภูพัลลภ
468.นางสาวอัจฉรา โพธิ์ศรี
469.นางสาวอัจฉราวรรณ สุวรรณสมบัติ
470.นายอัชฌา   สุวรรณปากแพรก
471.นางสาวอัญชลี อริยกิจเจริญ
472.นางสาวอัญชลี  อับดุล
473.นายอัตตะภูมิ ยิ้มละมาย
474.นายอาคม นีละไพจิตร
475.นางสาวอาจรีย ศักดิ์เกษตรกูล
476.นายอาณัติ สิทธิชัยพร
477.นายอาทิตย ศรีเสาวลักษณ
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478.นางสาวอาทิตยา เตมะศิริ
479.นายอานันท เทพสิทธิ์
480.นายอานุภาพ ธีรณิศรานนท
481.นางสาวอารมณ คลายมณี
482.นางสาวอารมย สมวงศ
483.นางสาวอารีรัตน   ขีโรท
484.นางสาวอารีลักษณ คลายใยทอง
485.นายอำพล ปาทอง
486.นายอำพล คำแพง
487.นายอิทธิกานต มุขหิรัญธารา
488.นายอิทธิพล  พันธธรรม
489.นายอีเลียส แวฮามะ
490.นายอุมพล กิติกัมรา
491.นางสาว อุมารินทร เพิงสา
492.นางสาวอุไรวรรณ  นอรมา
493.นายเอก อยูสุข
494.นางสาวเอกปวีร   เลาสุขศรี
495.นายเอกสุภา วงษแกวจันทร
496.นายเอียด ศรีสุรางค
497.นายวิสุทธิ์  คมวัชรพงศ
498.นางลัดดา ชางเยาว
499.นางสาวผการัตนริณ  จิเรณุวัฒน
500.นายวีระยุทธ   วิริยะสัจจะจิตร

135



PART 5
“ÇÒÃÊÒÃÈÒÊµÃ� àÁµÒàÇÔÃ�Ê” 

»°Áº·áË‹§¡ÒÃÍÀÔÇÑ²¹�¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ·ÈÇÃÃÉ 2020s
Metaverse Journalism : A Prologue to Communication Reformation 2020s 
………………………………………………………………………………………

´Ã.ÊÔ¢àÃÈ ÈÔÃÒ¡Ò¹µ� - Sikares Sirakan, PhD 
(5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2021)


































































































































	page1ปก
	page2วิริยะรองปกหน้าใน
	page3กฟภ
	page4honda
	page5krungthai
	page6กจริยะ
	PAGE7กก
	page8content
	page9บางปู
	page10content
	page11cpall
	page12content
	page13กสิกร
	page14สารนายก
	page15detac
	Binder2-16
	Binder2-17
	Binder2-18
	Binder2-19
	Binder2-20
	page21เมืองไทย
	Binder2-22
	Binder2-23
	Binder2-24
	Binder2-25
	Binder2-26
	Binder2-27
	Binder2-28
	Binder2-29
	Binder2-30
	Binder2-31
	Binder2-32
	page33
	Binder2-34
	Binder2-35
	Binder2-36
	Binder2-37
	Binder2-38
	Binder2-39
	Binder2-40
	Binder2-41
	Binder2-42
	Binder2-43
	Binder2-44
	Binder2-45
	Binder2-46
	Binder2-47
	Binder2-48
	Binder2-49
	Binder2-50
	page51
	page52
	page53
	page54ประนต
	page55
	page56
	page57
	page58จิโรจ
	page59
	page60
	page61
	page62เดียว
	page63
	page64
	page65
	page66ระวี
	page67
	page68
	page69
	page70ดร.ธราภุช
	page71
	page72
	page73
	page74วันเสาร์
	page75
	page76
	page77
	page78อสมท
	page79
	page80
	page81
	page82 part2แถลงการณ์
	page83
	page84
	page85
	page86
	page87
	page88
	page89
	page90
	page91แถลงการณ์สื่อโลก
	page92
	page93
	page94
	page95
	page96
	page97
	page98
	page99
	page100
	page101
	page102
	page103
	page104เปิดผนึก
	page105
	page106
	page107
	page108
	page109
	page110
	page111part3ข้อบังคับ
	page112
	page113
	page114
	page115
	page116
	page117
	page118
	page119
	page120
	page121
	page122 part 4ทำเนียบสมาชิก
	page123
	page124
	page125
	page126
	page127
	page128
	page129
	page130
	page131
	page132
	page133
	page134
	page135
	page136part5เมตาเวิสต์
	page137
	page138
	page139
	page140
	page141
	page142
	page143
	page144
	page145
	page146
	page147
	page148
	page149
	page150
	page151
	page152
	page153
	page154
	page155
	page156
	page157
	page158
	page159
	page160
	page161
	page162
	page163
	page164
	page165
	page166
	page167
	page168
	page169
	page170
	page171
	page172
	page173
	page174กิจกรรม
	page175 ประชุมใหญ่
	page176มอบทุน
	page177เปิดครัวปันอิ่ม
	page178ปิดครัวปันอิ่ม
	page179สายฟ้าน้อย
	page180
	page181
	page182
	page183
	page184
	page185
	page186
	page187อบรม
	page188อบรม
	page189อบรมPFJT
	page190อบรมPFJT
	page191อบรมPFJT
	page192แถลงข่าวโครงการ
	page193แถลงข่าวโครงการ
	page194แถลงข่าวโครงการ
	page195MOU
	page196บางจาก
	page197บทบก
	page198ช่ิอง7
	page199ปตท สผ รองปกหลังใน
	page200ปกหลัง

