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ล ำดบัที่ ช่ือ - นำมสกลุ ต ำแหน่งทำงวชิำกำร ลำยมือช่ือ

1 ก ำชยั  จงจกัรพนัธ์ ศำสตรำจำรย ์ดร.

2 จตุรนต ์ ถิระวฒัน์ ศำสตรำจำรย ์ดร.

3 จุมพต  สำยสุนทร ศำสตรำจำรย ์ดร.

4 ไผทชิต  เอกจริยกร ศำสตรำจำรย ์ดร.

5 นนทวชัร์  นวตระกูลพิสุทธ์ิ ศำสตรำจำรย ์ดร.

6 ประสิทธ์ิ  ปิวำวฒันพำนิช ศำสตรำจำรย ์ดร.

7 วรเจตน์  ภำคีรัตน์ ศำสตรำจำรย ์ดร.

8 สมคิด  เลิศไพฑูรย์ ศำสตรำจำรย ์ดร.

9 สหธน  รัตนไพจิตร ศำสตรำจำรย ์ดร.

10 สุรพล  นิติไกรพจน์ ศำสตรำจำรย ์ดร.

11 สุรศกัด์ิ  ลิขสิทธ์ิวฒันกุล ศำสตรำจำรย ์ดร.

12 อ ำนำจ  วงศบ์ณัฑิต ศำสตรำจำรย ์ดร.

13 อุดม  รัฐอมฤต ศำสตรำจำรย ์ดร.

14 ณรงค ์ ใจหำญ ศำสตรำจำรย์

15 กิตติศกัด์ิ  ปรกติ รองศำสตรำจำรย ์ดร.

16 กิตติวฒัน์  จนัทร์แจ่มใส รองศำสตรำจำรย ์ดร.

17 ณภทัร  สรอฑัฒ์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.

18 ต่อพงศ ์ กิตติยำนุพงศ์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.

19 นำถนิรันดร์  จนัทร์งำม รองศำสตรำจำรย ์ดร.

20 นิรมยั  พิศแข มัน่จิตร รองศำสตรำจำรย ์ดร.

21 นิลุบล  เลิศนุวฒัน์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.

22 ปกป้อง  ศรีสนิท รองศำสตรำจำรย ์ดร.

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

ช่ือหน่วยงำน คณะนิติศำสตร์

 ----------------------
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23 พนัธุ์ทิพย ์ สำยสุนทร รองศำสตรำจำรย ์ดร.

24 พินยั  ณ นคร รองศำสตรำจำรย ์ดร.

25 ภูมินทร์  บุตรอินทร์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.

26 มำตำลกัษณ์   เสรเมธำกุล รองศำสตรำจำรย ์ดร.

27 มุนินทร์  พงศำปำน รองศำสตรำจำรย ์ดร.

28 สมเกียรติ  วรปัญญำอนนัต์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.

29 สุปรียำ  แกว้ละเอียด รองศำสตรำจำรย ์ดร.

30 อำนนท ์ มำเมำ้ รองศำสตรำจำรย์

31 กมลวรรณ  จิรวิศิษฎ์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

32 กรศุทธ์ิ  ขอพว่งกลำง ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

33 จำรุประภำ รักพงษ์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

34 ตำมพงศ ์ ชอบอิสระ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

35 ธีระรัตน์  จีระวฒันำ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

36 นพดล  เดชสมบูรณ์รัตน์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

37 นพร  โพธ์ิพฒันชยั ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

38 ปริญญำ  เทวำนฤมิตรกุล ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

39 รณกรณ์  บุญมี ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

40 ลลิล  กิจวุฒิกุลรังษี ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

41 สุรศกัด์ิ  บุญเรือง ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

42 เอมผกำ  เตชะอภยัคุณ ผูช่้วยศำสตรำจำรย ์ดร.

43 กริช  ภูญียำมำ ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

44 กิตติพงศ ์ กมลธรรมวงศ์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

45 ทวีศกัด์ิ  เอ้ืออมรวนิช ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

46 ธีระ  สุธีวรำงกูร ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

47 สำวตรี  สุขศรี ผูช่้วยศำสตรำจำรย์

48 จุณวิทย ์ ชลิดำพงศ์ อำจำรย ์ดร.
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49 ฐำปนนัท ์ นิพิฏฐกุล อำจำรย ์ดร.

50 นษัฐิกำ  ศรีพงษก์ุล อำจำรย ์ดร.

51 พนญัญำ ลำภประเสริฐพร อำจำรย ์ดร.

52 พชัยำ  น ้ำเงิน อำจำรย ์ดร.

53 ภทัรวณัย ์ จงจิตต์ อำจำรย ์ดร.

54 ภำรวีร์  กษิตินนท์ อำจำรย ์ดร.

55 อ ำนำจ  ตั้งคีรีพิมำน อำจำรย ์ดร.

56 กนกนยั  ถำวรพำนิช อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

57 กรกนก  บวัวิเชียร อำจำรย์

58 กิตติภพ  วงัค  ำ อำจำรย์

59 กีระเกียรติ  พระทยั อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

60 คงสจัจำ  สุวรรณเพช็ร อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

61 จุฑำมำศ  ถิระวฒัน์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

62 ฉตัรดนยั  สมำนพนัธ์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

63 เฉลิมวุฒิ  ศรีพรหม อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

64 ชวิน  อุ่นภทัร อำจำรย์

65 ชำคริต  สิทธิเวช อำจำรย์

66 ฐิติรัตน์  ทิพยส์มัฤทธ์ิกุล อำจำรย์

67 ณัฐสุดำ  รัตตมณี อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

68 ดิศรณ์  ลิขิตวิทยำวุฒิ อำจำรย์

69 นำฏนภสั  เหล็กเพช็ร อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

70 ปทิตตำ  ไชยปำน อำจำรย์

71 ปรีญำภรณ์  อุบลสวสัด์ิ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

72 ปวีร์  เจนวีระนนท์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

73 ปูนเทพ  ศิรินุพงศ ์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

74 พวงรัตน์  ปฐมสิริรักษ์ อำจำรย์
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75 พชัรำภรณ์  ตฤณวุฒิพงษ์ อำจำรย์

76 เพียรรัตน์  ลีลำพงศธร อำจำรย์

77 ภทัรพงษ ์ แสงไกร อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

78 ภำคภูมิ  โลหวริตำนนท์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

79 มณฑิรำ  อำชวำนนัทกุล อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

80 มำติกำ  วินิจสร อำจำรย์

81 เมษปิติ  พลูสวสัด์ิ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

82 ยศสุดำ  หร่ำยเจริญ อำจำรย์

83 วรรษมน  คุณอมรพงศ์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

84 ศุภวิช  สิริกำญจน อำจำรย์

85 สหรัฐ  อกนิษฐศำสตร์ อำจำรย์

86 สุประวีณ์  อำสนศกัด์ิ อำจำรย์

87 สุรศกัด์ิ  บุญญำนุกูลกิจ อำจำรย์

88 อภินพ  อติพิบูลยสิ์น อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

89 อคัรวฒัน์  เลำวณัยศิ์ริ อำจำรย์

90 เอ้ือกำรย ์ โสภำคดิษฐพงษ์ อำจำรย์ ลำศึกษำต่อ

91 ธนภูมิ  จนัทร์สวำ่ง อำจำรย์
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1 นางกชกร  บุพพณัหสมยั เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

2 นายกฤษณะ  ประชุมชน นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

3 นางสาวกนัยชิ์สา  เลาเงิน นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ

4 นางจิดาภา  จิระวฒัโธ นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ

5 นางสาวฐิตารีย ์ พลายแกว้ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ

6 นางทศันีย ์ ศิลปนรเศรษฐ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

7 นางสาวธญัชยา  เจียกใจ นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

8 นางสาวนภคั  ไพเราะ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

9 นางบุญญาดา  กลุธญัเวคิน นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ

10 นางสาวปภาฤกรณ์  กิตติธนาชยั นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ

11 นางสาวประไพ  ค  าสม นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ

12 นางพรเพญ็  สว่างตระกลู บุคลากรช านาญการ

13 นายมณฑล  เบญจนพเลิศ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ

14 นางสาวมนตผ์กา แกว้แยม้ นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ

15 นางสาวรฐา  สุวราณรักษ์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

16 นางสาววรรณณิดา  เวปุลานนท์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการ

17 นางสาววิชุดา  ระยา้นิล นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

18 นางศศิธร  ชา้งบุญชู เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

19 นางสิริกานต ์ รัชชากร นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

20 นางสาวสุกญัญา  คงกล่อม นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ

21 นางสาวสุชาดา  สุจริต นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ

22 นางสาวอรรถวรรณ แตน้วกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ

23 นางอมัพร  บุตรอ่ิม นกัวิชาการศึกษาช านาญการ

24 นางสาวกมลวรรณ  ทองฟัก นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
25 นางสาวกฤษณา   เอ่ียมส าอางค์ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
26 นางสาวกลัยรัตน์  มว้นทอง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

รำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลัย และข้ำรำชกำร สำยสนับสนุนวชิำกำร

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏบัิติงำนแล้ว

คณะนิติศำสตร์ มหำวทิยำลัยธรรมศำสตร์
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27 นางสาวกลัยา แซ่ตั้น นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
28 นางสาวกานตพิ์ชชา  ตั้งตน เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
29 นางกิติมา บุญญานุภาพกลุ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
30 นางสาวขวญัจิต  จินดาศรี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
31 นางสาวเขมสิริณัชช์  ศรีพลพชัร ทนายความ
32 นายคมสนัต ์ พลอยกระโทก นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
33 นางสาวจ าลอง พวงเจริญพร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
34 นางสาวจุฑามาส แต่ประเสริฐ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
35 นางสาวชญาณ์สินีจ ์ชุติประภานิชกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
36 นางชุติมา ทารอด นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
37 นางฐิตาพร  ทองไทย เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
38 นายฑราวิท  เช้ือแอบราช นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
39 นางสาวณหทยั  ไกรสรสวสัด์ิ เจา้หนา้ท่ีวิจยัปฏิบติัการ
40 นายณัฐกร โชติช่วย นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
41 นายณัฐพงศ ์ รงคท์อง นิติกรปฏิบติัการ
42 นางสาวณัฐรัตน์   ค  าสม นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ
43 นางสาวดาราวรรณ  เขม็ทอง นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
44 นางทิวาพร  กิตติธนาชยั ผูป้ฏิบติังานบริหาร
45 นางสวธนวดี  กลุดิลก นกัวิชาการศึกษา
46 นางสาวธญัญานินท ์ รัชชากร นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
47 นายธีรกลุ  สุวรรณไตรย์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
48 นางสาวนรินทร  โนรันด์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
49 นางสาวนฤพร  เบญญาอภิกลุ นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ
50 นางสาวนิภา บุญจนัทร์ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
51 นางปฐมพร  นิธิอุทยั นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
52 นายปริญญา นนัทวนั ณ อยธุยา นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
53 นางสาวพรปวีณ์  อุดมรัตนะศิลป์ นิติกรปฏิบติัการ
54 นางสาวพรพรรณ  ศรีโรจนกลุ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
55 นายพรหมภสัสร  คงกระพนัธ์ นกัวิเทศสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
56 นายพฒัน์ธนานนท ์ ลาวิไลย เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
57 นางสาวพิมทิพย ์มูลเช้ือ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
58 นางสาวเพชรรินทร์ เกษมวงศ์ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
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59 นายภานุพนัธุ์  พนัธุ์กวา้ง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
60 นางสาวรัตนรักษ ์ แซ่ต๊ึง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
61 นางสาวรัตนา  สุขประเสริฐ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
62 นางสาวรุ่งทิพย ์ สร้อยทอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
63 นางสาววิภาดา  มารักษ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
64 นายวุฒิภทัร  ชินมนสั ทนายความ
65 นางศศิวิมลพร  รินเช้ือ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
66 นางสาวศิรินทิพย ์ บุนนาค นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
67 นางสาวศิรินุช  แจง้บ ารุง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
68 นางสาวศิริพร  ดอกไมพุ้่ม เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
69 นางสาวศิริเสาวภา  ทิมดี เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
70 นางสาวศิโรรัตน์  ตะวนั นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
71 นางสาวศุภลกัษณ์  ไทยแท้ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
72 นางสาวสาธินี  สาดบุญสร้าง นกัประชาสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
73 นางสาวสาวิตรี  กรุดเงิน นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
74 นางสาวสุจิตรา  ลาวเกษม นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
75 นายสุชีพ  ปทะวงั ช่างไฟฟ้า
76 นางสุพิตา  สุวิทยารัตน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
77 นายสุรพนัธ์  ภกัษาแสวง นกัประชาสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
78 นางสาวสุวพิชญ ์ ชาวส่ีร้อย นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
79 นางสาวสุวรรณา  พบชยัภูมิ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
80 นายอรรถพล  พิมพไ์ทย นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ
81 นางสาวอาฑิติยา แกว้แจง้ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ


