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ล ำดับท่ี อำจำรย์ นักศึกษำชว่ยงำน รหัสนักศึกษำ

1 อ.กญัญา หรัิณย์วัฒนพงศ์

2 อ.ชญามณี  พริิยะวณิชย์ นางสาวบุษกร  เอีย่มสอาด 562010040

3 อ.ชัยณรงค ์ เหลอืงวลิยั นางสาวอังคณา  นสิสัยพันธ ์ 542010078

4 อ.ทศพล ทรรศกลุพันธ์

5 อ.บุญชู ณ ปอ้มเพ็ชร

6 อ.ไพสฐิ พาณิชย์กลุ นายจริากติติ ์ แสงล ี 562010009

7 อ.วส ุสงิหัษฐิต นายเสริมพงษ ์ ทรัพย์สุข 542012155

8 อ.วาทศิ  โสตถพิันธุ์

9 อ.ศักดิช์าย  จนิะวงค์ นางสาวธันยพร  ไกแ่กว้ 572010029

10 รศ.สมชาย  ปรีชาศลิปกลุ

11 อ.สาลนิ ีภูรุ่่งเรืองผล นายภคถณ  เทพอทิร์ชยั 542010050

12 อ.สธุาสนิ ี สภุา นางสาวธนติา ศรีครินทร์ 542010025

13 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค นายสมพนธ ์ บุตรเลศิวเิศษฐีฐะ 562010071

14 อ.นทัมน คงเจริญ นางสาวจรัิชยา ใจกาศ 572010005

15 อ.ดร.อุษณีย์  เอมศริานนัท์ นางสาววรรณวศิา วงคส์วัสดิ ์ 542012123

16 อ.ดร.พรชัย  วสิทุธศัิกดิ์ นางสาวสริิรัตน ์ ยงจริะนนท์ 542012145

17 อ.อัจฉรา ชนินยิมพาณิชย์ นายภูผา  เกดิสนอง 542012109

ล ำดับท่ี หน่วยงำน นักศึกษำชว่ยงำน รหัสนักศึกษำ

1 งานบริการการศกึษา ฯ นายชยัวัฒน ์ชยัชนะศริิ 552012030

2 งานการเงนิ การคลงัและพัสดุ นางสาวสพุรรษา รัตนศักดิธ์ารา 562012185

3 ฝ่ายพัฒนาคณุภาพนกัศกึษา นายพรีณัฐ  ศรียอด 542012100

4 ศูนย์บริการวชิาการทางกฎหมาย นายพงศธร ทรงสวา่ง 542012088

5 ศูนย์วจิัยและพัฒนากฎหมาย นางสาวจุฑามาศ  สุมาตร์ 562010011

อำจำรย์ลำศึกษำต่อ

อำจำรย์ลำศึกษำต่อ

อำจำรย์ลำศึกษำต่อ

อำจำรย์ลำศึกษำต่อ

อำจำรย์ลำศึกษำต่อ

รำยชื่อนกัศึกษำช่วยงำนอำจำรย์ ประจ ำภำคเรยีนท่ี 1/2557 ( รอบท่ี 1 )


