
ล ำดับท่ี หนว่ยงำน / ชือ่ - สกุล ต ำแหนง่

ส ำนกังำนสภำมหำวิทยำลัย

1 นางสาววรรณพรรณ  นาคสังข์ รกน.ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวทิยาลัย

กองบรหิำรกำรคลังกลุ่มภำรกิจ

2 นางชวนชื่น  อน้จนี รกน.ผอ.กองบริหารการคลังกลุม่ภารกจิ

ส ำนกังำนตรวจสอบภำยใน

3 นางสาวปธิญณศร  ชูตธิร รกน.หัวหนา้กลุม่งานตรวจสอบ 1

กองคลัง

4 นางสาว ปรัชญา  รัตนจนิดา รกน.ผู้อ านวยการกองคลัง

กองบรหิำรกำรวิจัย

5 นางสาวทัศนย์ี  ดาวเรือง หัวหนา้งานวางแผนและบริหารงานวจิัย

กองกิจกำรนกัศึกษำ

6 นางสาวศริิกุล  บุญรักษา รษก.แทนผู้อ านวยการกองกจิการนักศกึษา

7 นายวริษฐ์  เกตุงาม รกน.หัวหนา้งานบริการและใหค้ าปรึกษา

กองแผนงำน

8 นางสาวมธุรส  บุญชว่ย นักวชิาการคอมพวิเตอร์ 

กองบรหิำรศูนย์ท่ำพระจันทร์

9 นางนุตรฮายาต ี โกศลศักดิ์ รกน.ผอ.กองบริหารศูนย์ท่าพระจันทร์

กองบรหิำรศูนย์รังสิต

10 นางวลัยลักษณ์  กาญจนวัฒน์ รกน.ผอ.กองบริหารศูนย์รังสติ

11 นางโสภดิา  อภธินวทิย์ รกน.หัวหนา้งานบริหารส านักงานฯ

กองบรหิำรศูนย์ล ำปำง

12 นายอรุณ  วงคค์ าปวง รกน.ผอ.กองบริหารศูนย์ล าปาง

กองบรกิำรวิชำกำร

13 นางสาวทิพวรรณ  กมลพัฒนานันท์   ผู้อ านวยการกองบริการวชิาการ

กองวิเทศสัมพนัธ์

14 นางสาวพมิพจ์ันทร์  เปี่ยมวารี รกน.หัวหนา้งานพัฒนาความร่วมมอืนานาชาติ

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรพฒันำผู้บรหิำรสำยสนบัสนนุวิชำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

Thammasat University - Management Development Program (TU-MDP)

รุ่นท่ี 1 ภำคทฤษฎ ี วันท่ี 21 สิงหำคม - 5 พฤศจกิำยน 2562

ณ ห้องกินร ีและห้องยุคลธร โรงแรมอมำรดีอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ และ มธ. ศูนย์รังสิต
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรพฒันำผู้บรหิำรสำยสนบัสนนุวิชำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

Thammasat University - Management Development Program (TU-MDP)

รุ่นท่ี 1 ภำคทฤษฎ ี วันท่ี 21 สิงหำคม - 5 พฤศจกิำยน 2562

ณ ห้องกินร ีและห้องยุคลธร โรงแรมอมำรดีอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ และ มธ. ศูนย์รังสิต

กองพฒันำคุณภำพ

15 นายจุรินทร์  สุนติย์สกุล หัวหนา้งานประกันคุณภาพ

กองทรัพยำกรมนษุย์

16 นางนุชรินทร์  ชลูดดง รษก.ผอ.กองทรัพยากรมนุษย์

คณะเศรษฐศำสตร์

17 นางสาวศรีวรรณ  ศรีสวัสดิ์ รกษ.หัวหนา้งานบริหารและธุรการ

18 นางเพชรรัตน ์ ไมจ้ันทร์ รษก.หัวหนา้งานบริการการศกึษาฯ

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

19 นางโนรี  เทียนขวัญ หัวหนา้งานยุทธศาสตร์และการพัฒนาองคก์ร

คณะศิลปกรรมศำสตร์

20 นางสาวอภสิรา  กาญจนาอรุณ รกน.เลขานุการคณะฯ

คณะเภสัชศำสตร์

21 นางปิ่นพนติ  โปมลิ รกน.เลขานุการคณะฯ

คณะทันตแพทยศำสตร์

22 นางทิพวรรณ์  สังวร รกน.เลขานุการคณะฯ

คณะพยำบำลศำสตร์

23 นางสาวธราภรณ์  แสงโสดา รกน.หัวหนา้งานวางแผนการคลังฯ

วิทยำลัยแพทยศำสตร์นำนำชำติจุฬำภรณ์

24 นางสุดารักษ์  สริิอังควรา หัวหนา้งานทั่วไป (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

25 นางสาวสุภาพร  คนคลอ่ง หัวหนา้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส ำนกังำนทะเบยีนนกัศึกษำ

26 นางสุภาวด ี ค ามว่ง รษก.หัวหนา้งานทะเบียนและวัดผล

27 นางกรกนก  ประภาสโสภณ รษก.หัวหนา้งานรับเขา้และทะเบียนประวัตนิักศกึษา

ส ำนกังำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยชีัน้สูง

28 นางผกาพันธ์  โสดามุข รกน.เลขานุการส านักงานฯ
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มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

รำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร กำรพฒันำผู้บรหิำรสำยสนบัสนนุวิชำกำร มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

Thammasat University - Management Development Program (TU-MDP)

รุ่นท่ี 1 ภำคทฤษฎ ี วันท่ี 21 สิงหำคม - 5 พฤศจกิำยน 2562

ณ ห้องกินร ีและห้องยุคลธร โรงแรมอมำรดีอนเมือง แอร์พอร์ต  กรุงเทพฯ และ มธ. ศูนย์รังสิต

หอสมุดแห่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

29 นางปทุมทิพย์  ลิ้มพงศานุรักษ์ รษก.หัวหนา้งานบริการรังสติและภูมภิาค

30 นางสาวอรนุช  ศรีอนิทร์ รกน.หัวหนา้งานอ านวยการ

31 นางสาวบุษยา  เฟื่องประเสริฐ รกน.หัวหนา้งานบริการท่าพระจันทร์

32 นางรุ่งทิวา  กรีวาส ผู้ท าหนา้ที่หัวหนา้งานยุทธศาสตร์และพัฒนาองคก์ร

สถำบันเอเชยีตะวันออกศึกษำ

33 นายเฉลมิพล  เอี่ยมภักดี รษก.เลขานุการสถาบันเอเชยีตะวันออกศกึษา

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ

34 นางบุณยวร์ี  อนิเฉดิฉาย รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาลดา้นบริการ

35 นางสุมาล ี ชูศักดิศ์ลิป์ หัวหนา้งานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรมชายพเิศษ


