
ล ำดับ ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ส่วนงำน

1 น.ส. จรรยา กุลบ่าง ผู้อ านวยการกอง กองคลัง

2 นาย พนมพร สาคร รักษาการแทนผู้อ านวยการกอง กองบริการกลาง ศรีราชา

3 นาย เตชทัต ศุภสินอธิกา ผู้อ านวยการกอง กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ กพส.

4 นาย ยรรยง ด ารงค์พิวัฒน์ รักษาการแทนผู้อ านวยการกอง กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

5 นาย คณิต โลหากาศ ผู้อ านวยการกอง กองบริหารวิชาการและนิสิต ศรีราชา

6 น.ส. พัทริยา ศุภอุดร ผู้อ านวยการกอง กองบริหารวิชาการและนิสิต สกลนคร

7 น.ส. ณัฎฐิณี ทะนะแสง รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเกษตร

8 ผศ. สุภาภรณ์ เลิศศิริ หัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

9 ผศ. เนตรนภิส เขียวข า หัวหน้าภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

10 รศ. เสาวนุช ถาวรพฤกษ์ หัวหน้าภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร

11 รศ. พัชรียา บุญกอแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตร

12 ผศ. สุรพงษ์ ด ารงกิตติกุล ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน คณะเกษตร ก าแพงแสน

13 ผศ. ศศิธร นาคทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ก าแพงแสน

14 ผศ. ปานชีวัน ปอนพังงา รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

15 อ. ธรรมาพร พิจิตราศิลป์ หัวหน้าภาคภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

16 ผศ. จุฑา มุกดาสนิท หัวหน้าภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง

17 ผศ. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์ หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์

18 อ. มุกข์ดา สุขธาราจาร หัวหน้าภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

19 ผศ. ชัชวาล ชิงชัย หัวหน้าภาคปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์

20 ผศ. ธงรบ ร่ืนบรรเทิง หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์

21 ผศ. ธีรัตม์ แสงแก้ว รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์

22 อ. รุจิรา เส้งเนตร หัวหน้าภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์

23 รศ. ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

24 รศ. รองลาภ สุขมาสรวง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์

25 ผศ. สมนิมิตร พุกงาม หัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยา	 คณะวนศาสตร์

26 อ. พงศกร จิวาภรณ์คุปต์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พ้ืนพิภพ คณะวิทยาศาสตร์

27 ผศ. สมฤดี สักการเวช รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์

28 ผศ. อุไรวรรณ อรัญวาสน์ หัวหน้าภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

29 รศ. ศศิมนัส อุณจักร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์

30 ผศ. ชุรภา ธีรภัทรสกุล รองคณบดีฝ่ายภาพลักษณ์องค์กร คณะวิทยาศาสตร์

ช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี 4 (MINI-KUM #4)



ล ำดับ ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ส่วนงำนช่ือ - นำมสกุล

รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรนักบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี 4 (MINI-KUM #4)

31 ผศ. วีระยุทธ พิมพ์พาภรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

32 อ. อานนท์ ผ่องรัศมีเพ็ญ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

33 ผศ. สุภาพ กัญญาค า คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

34 รศ. ศศิเทพ ปิติพรเทพิน หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

35 รศ. วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์

36 น.ส. มนัธญา นิลพันธ์ุ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์

37 ผศ. วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์ รองคณบดีฝายประสานงานองค์การและพัฒนากายภาพ คณะสังคมศาสตร์

38 ผศ. คัมภีร์ พัฒนะธนัง หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

39 นาง อรุณศรี นิภานันท์ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะสาธารณสุขศาสตร์

40 อ. รัชฎาภรณ์ อ้ึงเจริญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน คณะสาธารณสุขศาสตร์

41 ผศ. วรินท์มาศ เกษทองมา รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

42 อ. พัสกร องอาจ คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

43 อ. นฤชิต ด าปิน หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม

44 ผศ. กุลนาถ ทองขาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

45 รศ. นันทวัน เทอดไทย หัวหน้าภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

46 รศ. วรรณี จิรภาคย์กุล รองคณบดีฝ่ายกิจการภายใน คณะอุตสาหกรรมเกษตร

47 ผศ. มณฑล ฐานุตตมวงศ์ รองคณบดี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

48 นาง ขนิษฐา เสลาคุณ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

49 นาง ศุมาพร เกษมส าราญ รองผู้อ านวยการ สถาบันผลิตผลเกษตร

50 น.ส. สุพนิดา วินิจฉัย รองผู้อ านวยการ สถาบันผลิตผลเกษตร

51 นาง อัจฉรา เฮียงโฮม ผู้อ านวยการกอง ส านักงานตรวจสอบภายใน

52 ผศ. อัครพงศ์ พัชรรุ่งเรือง รองผู้อ านวยการ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

53 นาง นงค์ลักษณ์ เท่ียงธรรม รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักหอสมุด

54 นาย เรวัติ อ่ าทอง ผู้อ านวยการส านัก ส านักหอสมุดก าแพงแสน


