
แบบฟอร์มรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายวชิาการ 

ทีผ่่านการทดลองปฏบิัติงานแล้ว 

คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ ลายมือช่ือ 
1 ผศ.ดร.อดิศร จนัทรสุข ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
2 อ.ดร.ปวีณา  แช่มชอ้ย อาจารย ์  
3 ผศ.ดร.สุรวิทย ์ อสัสพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
4 ผศ.ดร.ธิดา ทบัพนัธ์ุ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
5 อ.ดร.ชลิดา จูงพนัธ์ อาจารย ์  
6 อ.ดร.พทุธชาด องัณะกรู อาจารย ์  
7 อ.กานน คุมพป์ระพนัธ ์ อาจารย ์  
8 อ.ดร.เสมอกาญจน ์ โสภณหิรัญรักษ ์ อาจารย ์  
9 อ.ดร.อคัรา  เมธาสุข อาจารย ์  
10 อ.ดร.ฐิติกาญจน์ อศัตรกลุ อาจารย ์  
11 อ.ดร.สิทธิกร จนัทร์เจริญฤทธ์ิ อาจารย ์  
12 อ.ดร.ลินดา เยห์ อาจารย ์  
13 อ.ดร.นรุตม ์ ศุภวรรธนกลุ อาจารย ์  
14 ผศ.ดร.นฤพจน์ พธุวฒันะ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
15 อ.ดร.ไอยเรศ บุญฤทธ์ิ อาจารย ์  
16 อ.ดร.ศรัณวิชญ ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย ์  
17 อ.ดร.ฝน นิลเขต อาจารย ์  
18 อ.ดร.กิตติ คงตุก อาจารย ์  
19 อ.ดร.พลรพ ี ทุมมาพนัธ ์ อาจารย ์  
20 อ.ดร.ญาดา  อรรถอนนัต ์ อาจารย ์  
21 ผศ.ดร.สิทธิชยั วิชยัดิษฐ ผูช่้วยศาสตราจารย ์  
22 อ.อุฬาชา เหล่าชยั อาจารย ์  
23 อ.สกล โสภิตอาชาศกัด์ิ อาจารย ์  
24 อ.ดร.ปวลกัข์ิ สุรัสวดี อาจารย ์  
25 อ.ดร.ณัฐวฒัน ์ วชัรจิตตานนท ์ อาจารย ์  



แบบฟอร์มรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายวชิาการ 
ทีผ่่านการทดลองปฏบิัติงานแล้ว 

คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ ลายมือช่ือ 
26 อ.ดร.ธนิตา ศิริรัตน ์ อาจารย ์  
27 อ.ดร.สิทธิโชค ทบัทอง อาจารย ์  
28 อ.ดร.หน่ึงฤทยั คณานนท ์ อาจารย ์  
29 อ.ดร.เกียรติศกัด์ิ แสงอรุณ อาจารย ์  
30 อ.ดร.อมรรัตน ์ สายทองดี อาจารย ์  
31 อ.จิรภทัร ศรีสุข อาจารย ์  
32 อ.พลพิพฒัน ์ สุขพฒัน์ธี อาจารย ์  
33 อ.ตะวนั ยอ้ยเมือง อาจารย ์  
34 อ.ชนาเมธ วกลุชยั อาจารย ์  
35 อ.ชุติมา เขม็เจริญ อาจารย ์  
36 อ.พิสิฐ นอ้ยวงัคลงั อาจารย ์  
37 อ.ศราวธุ จอมน า อาจารย ์  
38 อ.อิสรพงษ ์ เช้ือสนัเทียะ อาจารย ์  
39 อ.ชุณพฤทธ์ิกร จิรบวรกิจ อาจารย ์  
40 อ.ปริญญา มงคลพาณิชย ์ อาจารย ์  
41 อ.มงคล สุวรรณชาตรี อาจารย ์  
42 อ.ศกัด์ิชยั ตระกลูเลิศงาม อาจารย ์  
43 อ.ดร.ธนิตา ศิริรัตน ์ อาจารย ์  
44 อ.ดร.สิทธิโชค ทบัทอง อาจารย ์  
45 อ.ดร.หน่ึงฤทยั คณานนท ์ อาจารย ์  
46 อ.ดร.เกียรติศกัด์ิ แสงอรุณ อาจารย ์  
47 อ.ดร.อมรรัตน ์ สายทองดี อาจารย ์  
48 น.ส.ศิริวรรณ  บุญอนนัต ์ ปฏิบติัการ  
49 น.ส.อิสรียา ดาราทอง ปฏิบติัการ  
50 นายนิธิ จนัทรธนู ปฏิบติัการ  



แบบฟอร์มรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายวชิาการ 
ทีผ่่านการทดลองปฏบิัติงานแล้ว 

คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ ลายมือช่ือ 
51 นายเมธี ประทุมทา ปฏิบติัการ  
52 นายธีรภาพ แซ่เช่ีย ปฏิบติัการ  
53 น.ส.พรรษพร โตเทศ ปฏิบติัการ  
54 น.ส.จุฑารัตน์ จอมเมืองบุตร ปฏิบติัการ  
55 นายพลรัฐ ตะโนดแกว้ ปฏิบติัการ  
56 น.ส.ชายาท เกษตรภิบาล ปฏิบติัการ  
57 น.ส.อมรรัตน ์ สีหะปัญญา ปฏิบติัการ  
58 น.ส.พรวิมล สวา่งชม ปฏิบติัการ  
59 นายปฏิพทัธ ์ สถาพร ปฏิบติัการ  
60 นายกรัณย ์ กฤษณะเศรณี ปฏิบติัการ  
61 นายเบญจ ์ บุษราคมัวงศ ์ ปฏิบติัการ  
62 นายสนัติ บุญทวีกลู ปฏิบติัการ  
63 น.ส.มลฤดี ทวีมา ปฏิบติัการ  
64 น.ส.ปริญญา ดิเรกโภค ปฏิบติัการ  
65 น.ส.จนัทร์ธิดา สงัขจนัทร์ ปฏิบติัการ  
66 น.ส.นริณี  กือเยน็   ปฏิบติัการ  
67 นายวรพล ศิริช่ืนวิจิตร ปฏิบติัการ  
68 นายธรัช ตรีคุณประภา ปฏิบติัการ  
69 น.ส.สุชญัญา เจียรสกลุสุข ปฏิบติัการ  
70 น.ส.ณิชพร แกว้สถิต ปฏิบติัการ  
71 น.ส.โสภิดา โอชาพนัธ ์ ปฏิบติัการ  
72 นายวีรพล  แกว้พนัธุ์อ  ่า ปฏิบติัการ  
73 น.ส.จุฑามาศ  สุดช่ืน   ปฏิบติัการ  
74 น.ส.ณัฏฐนนัท ์ รัตอาภา   ปฏิบติัการ  
75 นายกฤตกร สารกิจ ปฏิบติัการ  



แบบฟอร์มรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายวชิาการ 
ทีผ่่านการทดลองปฏบิัติงานแล้ว 

คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่งทางวชิาการ ลายมือช่ือ 
76 น.ส.ธญัชนก โรจนประภายน ปฏิบติัการ  
77 น.ส.ดนยัญา  ผอ่งศรี   ปฏิบติัการ  
78 น.ส.ณัฐสุภา  สิงห์ครุธ   ปฏิบติัการ  
79 นายบณัฑิต  ศิริรักษโ์สภณ ปฏิบติัการ  
80 นายวรศกัด์ิ  ประโรกิจจกัร์   ปฏิบติัการ  
81 น.ส.ขวญัแกว้  งามโสภณ   ปฏิบติัการ  
82 นายริฎวนั  อุเดน็ ปฏิบติัการ  
83 น.ส.ณัฐสรวงกร   คงจุฬากลู ปฏิบติัการ  
84 นายอิทธิพทัธ์   วิทยา ปฏิบติัการ  
85 น.ส.สุวรัตน์  บุญยะรัตพนัธ์   ปฏิบติัการ  

 

หมายเหตุ: ตั้งแต่ล  าดบัท่ี 48 เป็นตน้ไป คือ ครูกระบวนการ  

              (ซ่ึงจะเปล่ียนประเภทบุคลากรเป็นสายวิชาการ ก่อนเดือนธนัวาคม 2563) 
 



แบบฟอร์มรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายสนับสนุนวชิาการ 

ทีผ่่านการทดลองปฏบิัติงานแล้ว 

คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ล าดบั
ที ่

ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1 นางภทัรพร วฒันาศรีโรจน์ เลขานุการคณะ  
2 น.ส.จุฑารัตน์ พานทอง เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ  

3 น.ส.พะเยาว ์ หนูสกลุ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ  

4 น.ส.อนุสา ช่องตะคุ นกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ  

5 น.ส.สุประวีณ์ ชินโชติกร นกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ  

6 นายอภิชาติ อว้นศิริ นกัทรัพยากรมนุษยป์ฏิบติัการ  

7 น.ส.รุ่งระวี ระหวา่งบา้น นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบติัการ  

8 นายสุระสิทธ์ิ  พงพนันา เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ  

9 นายวิภพ พวงศิริ นกัวชิาการโสตทศันศึกษาช านาญการ  

10 นายชูศกัด์ิ ยิม้ฟุ้งเฟ่ือง นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ  

11 น.ส.กฤตภรณ์ คุม้วงษดี์ นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ  

12 น.ส.ปชาบดี ปุ่มสีดา นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ  

13 น.ส.ภทัทิรา เรืองเวช นกัวจิยัปฏิบติัการ  

14 น.ส.ปิยนาถ พทุธรัตน ์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ  

15 น.ส.ชาลิณี  สุวรรณติวงค ์ นกักิจการนกัศึกษาปฏิบติัการ  

16 นายสิปปนนท ์ สงเคราะห์ นกัวเิทศสัมพนัธ์ปฏิบติัการ  

17 น.ส. ชลิสา แกว้หลา้ นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ  

18 น.ส.ภทัรพร กอบกิจชยัสงค ์ นกัเทคโนโลยสีารสนเทศปฏิบติัการ  

19 น.ส.วริศรา สอนจิตร เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ  

20 นายประชา อน้จีน นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ  

21 นายอ านวยชยั ทิพรัตน ์ นกัวชิาการศึกษาปฏิบติัการ  

22 น.ส.สุภาวดี ขนัค า นกัวชิาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ  

23 น.ส.สุชยา ทรัพยบ์ ารุง นกัวชิาการพสัดุปฏิบติัการ  

24 นายอภิสิทธ์ิ พุม่ลออ นกัเทคโนโลยสีารสนเทศปฏิบติัการ  

25 นายธิติโชติ อจัฉริยาภรณ์ เจา้หนา้ท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบติัการ  



 

แบบฟอร์มรายช่ือพนักงานมหาวทิยาลยั และข้าราชการ สายสนับสนุนวชิาการ 

ทีผ่่านการทดลองปฏบิัติงานแล้ว 

คณะวทิยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ล าดบัที่ ช่ือ – นามสกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

26 น.ส.สมฤทยั ธรรมจิตร์ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปปฏิบติัการ  

27 นายอภิวิชญ ์ ศิลาแกว้ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ  

28 นายสุรชยั เพง่งาม นกัวิชาการพสัดุปฏิบติัการ  

 


