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1 นางสาว ธีรนุช หา้นิรัติศยั รองศาสตราจารย์
2 นาง พวงผกา คงวฒันานนท์ รองศาสตราจารย์
3 นางสาว เยาวรัตน์ มชัฌิม รองศาสตราจารย์
4 นาง จิณพิชญช์า มะมม รองศาสตราจารย์
5 นางสาว รังสิมนัต์ สุนทรไชยา รองศาสตราจารย์
6 นางสาว เอกอุมา อ้ิมค า รองศาสตราจารย์
7 นาง พานทิพย์ แสงประเสริฐ รองศาสตราจารย์
8 นาง ปิยะพร ศิษยก์ุลอนนัต์ รองศาสตราจารย์
9 นาง บวรลกัษณ์ ทองทวี ผูช่้วยศาสตราจารย์

10 นางสาว ศิริลกัษณ์ กิจศรีไพศาล ผูช่้วยศาสตราจารย์
11 นาง ปรียก์มล รัชนกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
12 นางสาว มยรีุ นิรัตธราดร ผูช่้วยศาสตราจารย์
13 นางสาว จีราภรณ์ กรรมบุตร ผูช่้วยศาสตราจารย์
14 นางสาว เบญญพร บรรณสาร ผูช่้วยศาสตราจารย์
15 นาง พนิดา ศิริอ  าพนัธ์กุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
16 นาง องัคณา จิรโรจน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
17 นางสาว นุชนาถ บรรทุมพร ผูช่้วยศาสตราจารย์
18 นางสาว ปิยะวรรณ ขนาน ผูช่้วยศาสตราจารย์
19 นาย ปริยศ กิตติธีระศกัด์ิ ผูช่้วยศาสตราจารย์
20 นาง ทิพยสุ์ดา ส าเนียงเสนาะ ผูช่้วยศาสตราจารย์
21 นางสาว ปริญญา แร่ทอง ผูช่้วยศาสตราจารย์
22 นาง สุดาพร กมลวารินทร์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
23 นางสาว ลาวลัย์ ใบมณฑา ผูช่้วยศาสตราจารย์
24 นางสาว วิภาดา แสงนิมิตรชยักุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
25 นาง ทศันีย์ ภู่ส าอางค์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
26 นาง ประกายเพชร วินยัประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย์

ต ำแหน่งวชิำกำร ลำยมือช่ือ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร

ช่ือหน่วยงำน  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว
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ต ำแหน่งวชิำกำร ลำยมือช่ือ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร

ช่ือหน่วยงำน  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

27 นาง พชัรพร แกว้วิมล ผูช่้วยศาสตราจารย์
28 นาง จุไรรัตน์ กีบาง ผูช่้วยศาสตราจารย์
29 นางสาว ฐิติพร ปฐมจารุวฒัน์ ผูช่้วยศาสตราจารย์
30 นางสาว สารรัตน์ วุฒิอาภา อาจารย ์ 
31 นาง วนลดา ทองใบ อาจารย ์ 
32 นางสาว ณัฐพชัร์ บวับุญ อาจารย์
33 นางสาว ณัฏฐนนัทพ์ร สงวนกล่ิน อาจารย์
34 นางสาว ศิริลกัษณ์ แกว้ศรีวงค์ อาจารย์
35 นางสาว วิชิยา ยลพนัธ์ อาจารย์
36 นางสาว บงัอร ปีประทุม อาจารย์
37 นางสาว เสาวนีย์ ทรงประโคน อาจารย์
38 นางสาว สุกญัญา พลูโพธ์ิกลาง อาจารย์
39 นางสาว สุภาวดี ทบักล ่า อาจารย์
40 นางสาว ศิริขวญั พรหมจ าปา อาจารย์
41 นางสาว ธญัญารัตน์ บุญโทย อาจารย์
42 นาย พิสิฐ รุ่งโรจน์วฒันสิริ อาจารย์
43 นาง สุปริญญา  สมัพนัธรัตน์ อาจารย์
44 นางสาว อิสรีย์ ศรีศุภโอฬาร อาจารย์
45 นางสาว เสาวนีย์ ทรงประโคน อาจารย์
47 นางสาว เสาวลกัษณ์ คา้ของ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
48 นางสาว เกสร มุย้จีน ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
49 นาง บุณฑริกา ชาตรีวฒันกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
50 นาง สุภาวดี เจริญวานิช ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
51 เรือเอกหญิง สุธาสินี ศรีนุ่น ผูช่้วยศาสตราจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
52 นาง ปรัศนีย์ พนัธ์ุกสิกร อาจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
53 นางสาว ศยามล รมพิพฒัน์ อาจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
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ต ำแหน่งวชิำกำร ลำยมือช่ือ

แบบฟอร์มรำยช่ือพนักงำนมหำวทิยำลยั และข้ำรำชกำร สำยวชิำกำร

ช่ือหน่วยงำน  คณะพยำบำลศำสตร์  มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ 

ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ-สกลุ

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว

54 นาย ชาฤทธ์ิ วรวิชญพงศ์ อาจารย์ ลาศึกษาปริญญาเอก
55 นาง ประนอม โอทกานนท์ ศาสตราจารย ์ระดบั 10
56 นางสาว บุญใจ ศรีสถิตยน์รากูร รองศาสตราจารย ์ดร.
57 นาง วิไลลกัษณ์ วงศอ์าษา รองศาสตราจารย์
58 นางสาว ชมช่ืน สมประเสริฐ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.
59 นาย Dr.Bruce Leeds ผูเ้ช่ียวชาญ
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ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ

1 นาง นาตยา ทพัใหญ่ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ
2 นาง ธญัญา วรินทรเวช เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3 นาง เนตรนภาภรณ์ เพช็รผ้ึง นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
4 นางสาว รัชนีฉาย บรรณทอง นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
5 นางสาว ธราภรณ์ แสงโสดา นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ
6 นางสาว ภาวรรณ พนัธ์ไพโรจน์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการ
7 นางสาว กาญจณี พนัธ์ุไพโรจน์ นกัวิจยัปฏิบติัการ
8 นาง วรรณี ศกัด์ิสวสัด์ิ พยาบาลช านาญการ
9 นางสาว สรรเสริญ สุขสว่าง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ

10 นางสาว ณัฐยาภรณ์ แก่นอาสา พยาบาลปฏิบติัการ 
11 นาง สุภาพรรณ บุณยรัตพนัธุ์ นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ 
12 นางสาว ศรีสลวย รอนไพริน นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
13 นางสาว ศิริกาญจน์ดา สร้อยฟ้า นกัวิเคาระห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ
14 นาย นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
15 นาง อนงค์ หะรีเมา นกัทรัพยากรมนุษยช์ านาญการ
16 นางสาว นาฎตยา รักไทย นกัสุขศึกษาปฏิบติัการ
17 นาย สมยศ พรหมบุตร นกัวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบติัการ
18 นางสาว กลัยาณี ชาวนา นกัวิชาการโภชนาการช านาญการ
19 นางสาว พรทิพย์ แม่นทรง นกัจิตวิทยาปฏิบติัการ
20 นาง สมฤทยั ลามอ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
21 นาย อรรถพล สุขความดี นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ
22 นางสาว ทิฆมัพร ขวาของ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
23 นาย ประวิทย์ แว่นแควน้ นกัวิชาการโสตทศันศึกษาปฏิบติัการ
24 นางสาว สลิลดา เกตกะโกมล นกัวิเทศสมัพนัธ์ปฏิบติัการ
25 นางสาว แพรววิภา สุขสวสัด์ิ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ

พนักงำนมหำวทิยำลยั (คณะพยำบำลศำสตร์) และพนักงำนเงนิรำยได้ ประเภทประจ ำ
26 นางสาว วีนสั ปาลาเลย์ นกัวิชาการศึกษาช านาญการ (ส่วนงาน 2 ต.ค.2561)

27 นางสาว ขวญัชนก ทองชมภู นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (ส่วนงาน 2 ต.ค.2561)

รายชื�อพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายสนับสนุนวชิาการ

ที่ผ่ำนกำรทดลองกำรปฏิบัติงำนแล้ว
ช่ือหน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ 

ทศรัสม์ิ  ค  าเภา
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ล ำดบัที่ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ต ำแหน่ง ลำยมือช่ือ
28 นางสาว สุรียพ์ร โลหะชาติกุล นกัวิเคาระห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ   (ส่วนงาน 2 ต.ค.2561)

29 นางสาว วฒันาพร ไชยศิริ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ (ส่วนงาน/ 15ต.ค.2562)

30 นางสาว รัตน์ติกร วรรธโนทยั นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ (ส่วนงาน 2 ต.ค.2561)

31 นางสาว เฟ่ืองฟ้า สุดมี นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
32 นาง เยาวลกัษณ์ คา้ขา้ว นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ
33 นางสาว วลี                         คลา้ยพฒุ นกัวิชาการศึกษาปฏิบติัการ
34 นางสาว เอมปวีร์ กงัวาลกุลเศรษฐ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
35 นางสาว ปิยวรรณ จนัทร์อยูสุ่ข ครูปฐมวยัปฏิบติัการ
36 นางสาว กนกวรรณ แววงาม ครูปฐมวยัปฏิบติัการ 
37 นางสาว รัตนา สวสัดิผล เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ
38 นางสาว กชพร กงัสชาต ครูปฐมวยัปฏิบติัการ 
39 นางสาว ครูปฐมวยัปฏิบติัการ (คณะพยาบาลศาสตร์)

พนักงำนเงนิรำยได้ 
40 นางสาว กมลวรรณ สุดจิตร ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
41 นางสาว ผูป้ฏิบติังานบริหาร 
42 นาง พรทิพย์ ศรีวรรณพฤกษ ์ ผูป้ฏิบติังานบริหาร
43 นางสาว อรสา ปาวิลยั ผูป้ฏิบติังานบริหาร
44 นาง ณัฐธนนั บุญนารอด ผูป้ฏิบติังานบริหาร
45 นางสาว ทกัษพร กิตติพงษ์ นกัวิชาการศึกษา 
46 นางสาว เกวลิน ตรีวิโรจน์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป
47 นางสาว ณีรนุช บุญรอด นกัวิชาการศึกษา 

ภทัรศยา             ศิริรักษ์

กฤติมา               ครามเขียว


