
T TRANSPARENCY TIJ Support Staff

นายปกรณ์ นิลประพนัธ์
(เลก็)  สนง.กฤษฏกีา  

พล.ต.ต.นิเวศน์ อาภาวศนิ
(เวศน์) สนง.ตาํรวจแหง่ชาติ

นายกติตภิมู ิเนียนหอม
(บุ๊ค)  TIJ

นางแพตรเิซยี มงคลวนิช
(แพต)  สบน. ก.คลงั   

นางสาวสราญภทัร อนุมตัริาชกจิ 
(อิง่)  ก.พฒันาสงัคมฯ   

รศ นพ กติตณิฐั กจิวกิยั
(ตัม้) รพ.รามา   

นางประราล ีรตัน์ประสาทพร
(ปุ้ม) ธ.กรงุไทย  

นางสาวพรรณนลนิ มหาวงศธ์กุิล
(เป้ิล) ปตท.

นายชยัชนะ มติรพนัธ์
(ชยั) ETDA 

นางสาวปฐมา จนัทรกัษ์
(เจีย๊บ)  IBM  

ผศ.ดร.สพุนัธุ ์ตัง้จติกุศลมัน่ 
(พนั)  CMKL 

ธนชาต ิพมิพส์วสัดิ ์(แป๊ก) พมิลลกัษณ์ สวุงศส์นิธุ ์(ไซ)

ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ตวิยานนท์
มงคลวนิช (หนู)  มธ.    

นายบุรนิทร ์เหมทตั
(เอก) Kith&kin

ผศ.ดร.ขนิษฐา แตม้บุญเลศิชยั
(จา๋) จฬุาฯ   

นายอคัรพงศ ์ ชณิประทปี
(โจ)้  ศาลยุตธิรรม   

นายอทิธพิร แกว้ทพิย์
(จี)๋  สนง.อยัการ  

นายสมโภชน์ อาหุนยั
EA    

ดร.ชญาวด ีชยัอนนัต์
(แอน)  ธปท. 

นายเลศิรตัน์ รตะนานุกลู 
(ใหม)่ DTAC

นายคมกฤช พพิฒัน์ภานุกลู
(ปัน้) Movie Partner

ดร.การดี เลยีวไพโรจน์ 
(ออ้) CEA

นางสาวยุพาพกัตร ์วชัราภยั
(อิป๊) สนง.เลขา สภาฯ  

นายณฐัวฒัน์ กฤษณามระ
(น้อง)  ก.ต่างประเทศ   

ดร.ณภทัร จาตุศรพีทิกัษ์
(ลกูคดิ) สยามเมทรกิซ์

นางสาวสภุาวด ีโชตกิญาณ 
(พงิค)์  Mars   

นายอธวิรรธน์ วงศไ์วศยวรรณ
(ไมเคลิ) Thoughtworks



I INTEGRITY
นางสาวอมัภสัชา ดษิฐอาํนาจ

ศาลเยาวชน

พล.ต.ต.นพศลิป์  พลูสวสัดิ ์
(นพ) สนง.ตาํรวจแหง่ชาต ิ 

นายวนิิจ วเิศษสวุรรณภมูิ
(แก๊ก) กรมสรรพากร ก.คลงั   

นางสาวจนิตนา จนัทรบ์าํรงุ
(เลก็) ก.พฒันาสงัคม  

รศ.นพ.เชดิชยั นพมณจีาํรสัเลศิ
รพ.ศริริาช       

นางสาวดวงพร เทีย่งวฒันธรรม
(ดวง) ปตท.  

รศ.ภช.ดร.วนัชยั ตรยีะประเสรฐิ
(หาญ) จฬุาฯ   

นางสวติา สวุรรณสวสัดิ ์
(แมว้) บ.กม.MSC

นายปิยพล วฒุวิร
(ซอนน่ี) เอน็สแควร ์

ดร.ณรงค ์ปรางคเ์จรญิ
(ใหญ่) ม.มหดิล   

นายสรุเสกข์ ยุทธวิฒัน์
(เสก) Toolmorrow

นางสาวณฤด ี ครสิธานินทร์
(ปุ้ม) ยเูรกา้

TIJ Support Staff

นางสาวนรลีกัษณ์ แพไชยภมูิ
(ปัม๋) ก.ยุตธิรรม

กุลรชา ธนาศวินนัท ์(น้ําผึง้)

นายสนัต ิศริธิรีาเจษฎ์
(ต)ิ UNICEF

นางสาวจอมขวญั คงสกุล 
(จอ๋ม) กลต.  

หมอ่มหลวงอภชิติ วฒุชิยั
(อารต์) DotDotDot

นางคณพร ฮทัชสินั
(แอน) GREY

นางอรเรณู ปิตุเตชะ
(เอ๋) สนง.อยัการ  

พนัเอกชาครติ อุจะรตัน
(คิว้)  ก.กลาโหม

นายพรเพิม่ ศรสีวสัดิ ์
(เพิม่)  CP  

นางนภสร ประนิช
(ปุ๊ ย) สปาชา  

นายอดพิลนิ ภาณุพงศ์
(ตัว้) ก.ต่างประเทศ  

สลกัจติ มัน่ธรรมรกัษา
(จอย) แมฟ้่าหลวง  

ศุภาพชิญ์ มณีนาค (ไขม่กุ)

นางวรีะนุช ธรรมาวรานุคุปต์
(นุช)  บ.กม.วรีะวงศ ์ 

ดร.ชาญ วชริเดช
(ชาญ)  กรมราชทณัฑ ์

นายณฐัพร  จาตุศรพีทิกัษ์
(ณฐั) บอรด์สภาพฒัน์

พนัเอก จกัรพล บุณยปรตัยุษ 
(จกัร) ก.กลาโหม   



J JUSTICE TIJ Support Staff

นางจนัทรก์ระพอ้ ต่อสวุรรณ 
สนิธวถาวร (ตอง) ศาลยุตธิรรม

พ.ต.ท.เชน กาญจนาปัจจ์
(เชน)  DSI

นายดนุชา พชิยนนัท์
(อ)ู สภาพฒัน์

รศ.นพ.ชาญ  ศรรีตันสถาวร
รพ.ศริริาชปิยฯ

ดร.ชนิาวธุ ชนิะประยรู
(ช)ิ DEPA

นายอุกฤษ อุณหเลขกะ
(เอนิ) Ricult

นางแคทรนี อมตววิฒัน์
(Kate) HEAD100

นายพรษิฐ์ วชัรสนิธุ
(ไอตมิ) Education

ดร.สพุจน์ เธยีรวฒุิ
DGA  

ดร.ลษัมณ อรรถาพชิ
(จิบ๊)  EEC

อรยาใจ พลูธนงั
(ติก๊) ก.ยุตธิรรม

ธรรญพรณ์ คุณธรรมพงศ ์(ฟูฟู)

นางณฐกิา ปิตะนีละบุตร
(หวาน) เชยีงใหม ่รทีรที  

ดร. น้ําแท ้มบุีญสลา้ง
(น้ํา) สนง.อยัการ  

นางสาวสดุารกัษ ์สวุรรณานนท์
(ตอง)  TIJ

ผศ.ดร.วรประภา นาควชัระ
(พลอย) จฬุาฯ  

สายใจ เลีย้งพนัธุส์กุล
(น้ํา)  ปันดยีา   

ปิยะวฒัน์ สภุาพงศภ์คั
(อารต์)  TMA

นายอภชิน  จนัทรเสน
(เน)  สนง.กฤษฎกีา

นายนครนิทร ์วนกจิไพบลูย์
(เคน) standard

นายศุภกจิ แยม้ประชา
(สนั) ศาลยุตธิรรม

นางสาวฐติริตัน์ ทพิยส์มัฤทธิกุ์ล
(หญงิ)  มธ.    

อลสิรา ศวิยาธร 
(หนิง) รร.ศวิาเทล

ดร.สนัตธิาร เสถยีรไทย 
(ตน้สน) Sea Group

ดร. พมิพร์ภชั ดุษฎอีสิรยิกุล
(แมรี)่ มลูนิธฟิรดีรชิ

ธนพร เตชฤทธพิทิกัษ์ (อ๋อ)

นางสาวปิยาภรณ์ พสิฐิพทิย์
(แอม)   สนง.อยัการ   

นายชาญชยั ถนดัคา้ตระกลู
(กวาง)  Roland Berger

น.ส.พรทพิย ์เหลอืงกาํธร
(เจีย๊บ) P C Siam
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