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๑ น.ส.บุษราภรณ์  พรหมพินิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

๒ นางธนาภรณ์  ลัดพลี ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองกลาง

๓ น.ส.ณัฐพร  เจนสมุทร์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนิสิต

๔ น.ส.วลาสินี  จิตต์ใส นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๕ น.ส.กรองแก้ว  เสง่ียมโคกกรวด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๖ น.ส.ปารียา  บุญชิ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๗ นายปัณณธร  สมวี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๘ นายพรชัย  เล็กดารา นักวิชาการพัสดุ กองคลัง

๙ นายวสันต์ชัย  กรุงทวี ช่างเทคนิค กองบริการกลาง กพส.

๑๐ นายอดิศักด์ิ  ขานทะราชา ช่างไฟฟ้า กองบริการกลาง กพส.

๑๑ นายวิเชียร  มุสิกา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สกลนคร

๑๒ น.ส.ธิดารัตน์  ใจชุ่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป กพส.

๑๓ น.ส.นิจตยา  ใยวังหน้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

๑๔ น.ส.จุฬารัตน์  โคตะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

๑๕ นายอรรถพล  วงศ์กาฬสินธ์ุ นักวิชาการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต สกลนคร

๑๖ น.ส.ฐวมลวรรณ  มงคลกาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๑๗ น.ส.กานต์สิรี  ชุณห์วัฒนะ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

๑๘ น.ส.ศรีหรรษา  มลิจารย์ อาจารย์ คณะเกษตร

๑๙ น.ส.จรูญรัตน์  สลุงอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเกษตร

๒๐ นายอภิรักษ์  ส าราญร่ืน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเกษตร

๒๑ น.ส.รจนา  สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

๒๒ นายวรพล  ปพนยรรยง นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

๒๓ น.ส.สุนทรี  สุทัศโชติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๒๔ นายวีรชัย  มัธยัสถ์ถาวร อาจารย์ คณะเกษตร

๒๕ นางบุญญรัตน์  พ่ึงเกษม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๒๖ น.ส.รัตติกาน  เกิดผล นักวิจัย คณะเกษตร

๒๗ น.ส.ภริษา  เชาวนะพงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร

๒๘ นายดนุสรณ์  วันโสภา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา คณะเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๑

ในระหว่ำงวันท่ี ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๓ และ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 
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๒๙ นางวรรณวณัช  ชัยณรงค์ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๐ นายอาณัติ  เฮงเจริญ นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๑ น.ส.สารภี  ต้ังเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๒ น.ส.กิติยา  อ่ ากุล นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๓ น.ส.ปาลิตา  ทรัพย์เดช นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๔ นายชัยอนันต์  ทุกข์วินาศ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๕ น.ส.วัชราภรณ์  ท่าน้ าต้ืน นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๖ นายมณฑล  แผนสท้าน วิศวกร คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๗ นายอุโฆษ  สุวรรณ อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓๘ น.ส.ธนพร  ข าเถ่ือน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

๓๙ น.ส.จุมทิพย์  เสนีย์รัตนประยูร อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

๔๐ ว่าท่ีร้อยตรีจุล  ธนศรีวนิชชัย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

๔๑ น.ส.สุชัญญา  สายชนะ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

๔๒ นายอัครพัชร์  ธนากุลรัศมี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

๔๓ น.ส.นฤชล  ภัทราปัญญาวงศ์ นักวิชาการประมง คณะประมง

๔๔ น.ส.ชญานิษฐ์  สุนทระ นักวิทยาศาสตร์ คณะประมง

๔๕ นายสามสถิตย์  หมอสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะประมง

๔๖ น.ส.ทักษยา  วัชรสารทรัพย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๗ น.ส.วรางรัตน์  ดวงแสง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๘ นายณัฐพล  บุณยอุดมศาสตร์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๙ นายภพพิศลย์  ภพอุดม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๕๐ น.ส.จิรัชญา  เหลืองทองวณิช เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

๕๑ น.ส.พัชรสุภา  บุตรสุวรรณ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์

๕๒ นางวราภรณ์  ล าใย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวนศาสตร์

๕๓ น.ส.ปัทมา  แสงวิศิษฎ์ิภิรมย์ นักวิจัย คณะวนศาสตร์

๕๔ น.ส.วราภรณ์  ด่านศิริ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

๕๕ นางประยูร  พาลี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๖ น.ส.สุจิตรา  ยาขามป้อม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
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๕๗ นายอุดมศักด์ิ  รักวงษ์วาน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๘ น.ส.ชลิยา  โสวภาค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

๕๙ น.ส.รัชธิดา  เดชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๐ นายภานุ  พิมพ์วิริยะกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๑ นายฉัตรเฉลิม  เกษเวชสุริยา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๒ นายสังคม  ไชยวารี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๓ นายทรงพล  เสาวภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

๖๔ นายไตรรงค์  เสมแย้ม ช่างไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์

๖๕ น.ส.จุฬาลักษณ์  แก้วหวังสกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๖ น.ส.อรพรรณ  อินทรักษา นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๗ นายธรรมะสุข  ม่ิงเมือง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๘ นายธวัชชัย  สัพโส ช่างเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๙ นายประเวสน์  แบบประเสริฐ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๐ นายวิสุทธา  หม่ันท าการ นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๑ น.ส.อรนุช  บุตรศรีคุ้ย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๒ นายคธายุทธ  ก๋ามะโน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๓ น.ส.นวพร  สบาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๔ นายรัชตะ  อธิคมเสรณี นักทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๕ น.ส.กมลรัตน์  กองหนู นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๖ นายเอนก  ไกรรอด นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๗ นายทศธรรม  เดือดขุนทด วิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๘ นายณัฐพล  บุณยภักดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๙ น.ส.กนกวรรณ  ตันนิยม นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๘๐ นายภัทร  ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๘๑ น.ส.ฐิติรัตน์  ยะอนันต์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๘๒ น.ส.พิชยภรณ์  พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๓ นายพลวัฒน์  อินทร์โอสถ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๔ น.ส.กาญจนาภา  อินทรจักร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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๘๕ นายชาย  ไชยชิต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๖ น.ส.ภัคสิริ  เผือกผ่อง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๗ น.ส.นันทัชพร  วีระเสถียร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศึกษาศาสตร์

๘๘ น.ส.พรจันทร์  โลจนะศุภฤกษ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๘๙ นายเดชศิริ  โนภาส อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๙๐ น.ส.อุรวรา  ประทุมมี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์

๙๑ น.ส.กนกอร  ห้ันเจริญ นักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๙๒ น.ส.เอลินดา  ศิริลักษณ์วัชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสังคมศาสตร์

๙๓ น.ส.นันท์รพัช  ไชยอัครพงศ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๙๔ น.ส.ชุติกานต์  ศรีช่ืน นักวิชาการพัสดุ คณะสังคมศาสตร์

๙๕ น.ส.จุฑามาศ  เล็กลับ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๖ น.ส.รักษ์สุดา  ค ารศ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๗ น.ส.จุฑารัตน์  ทองละมัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๘ น.ส.คัคณางค์  นพรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๙ น.ส.พัชรอร  บุญเข็ม นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๐ น.ส.สุนัดดา  กระแสร์นุช นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๑ นายสิปปวัฒน์  สุทธิประทีป นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๒ นายวุฒิธิ  บรรเจิดสุวรรณ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๓ น.ส.ไกรสิริ  ขีดข้ัน อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๔ น.ส.นันทวรรณ  เพชรรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๕ น.ส.นิภา  ธรรมสนธิเจริญ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๖ นายธัชกร  เลิศวรรณการ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๗ นายศรัณยู  ปรีชาสถิตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๘ น.ส.ชนัฎดา  ใจดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๙ นางธิดา  ม่ิงขวัญ นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๐ น.ส.สุนีรัตน์  ขวัญสันเทียะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๑ น.ส.มธุรา  น่ิมทิม นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๒ น.ส.สายสุนีย์  สิงห์ค า นักวิชาการเงินและบัญชี คณะส่ิงแวดล้อม
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๑

ในระหว่ำงวันท่ี ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๓ และ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 

๑๑๓ นายนิสิต  วัฒนศักด์ิภูบาล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๔ น.ส.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๕ นางปิยะวรรณ  สุขวิเสส นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๖ นางณัฐรินีย์  จิตสม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย

๑๑๗ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจินตนา  แก้วเกล้ียงนักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

๑๑๘ น.ส.อริสา  แก้วทองค า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๑๙ นางปิยนุช  ศรีสวัสด์ิเล็ก อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๐ น.ส.กนกวรรณ  พันธชัย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๑ น.ส.ชนาพร  เกิดมงคล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๒ น.ส.ธัญวรัตน์  ผาสิกา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๓ น.ส.รัตนา  แสงงาม อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๔ น.ส.โศจิรัตน์  หลงอุย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๕ น.ส.สุกัญญา  สุนทรา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๖ นายกอบชัย  กิจสวัสด์ิ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๗ นายฉัตรบดินทร์  อาจหาญ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๘ นายโชคอ านวย  เอ่ียมนเรพร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๒๙ นายธีรศักด์ิ  เทียรธีรดิษย์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๓๐ นายปรีดา  กิติวนารัตน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๓๑ นายศวิษฐ์  สุนทรภัค อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

๑๓๒ นายณัฐพล  คู่ครองทรัพย์ ช่างเทคนิค โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

๑๓๓ น.ส.กัลยาภัสร์  สุขเหลือ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

๑๓๔ น.ส.ณัฐกฤตา  ฉันทรัชดา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

๑๓๕ น.ส.วิภาดา  โสภาภิญ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

๑๓๖ นายกฤตนัน  ขันค านันต๊ะ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

๑๓๗ นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

๑๓๘ น.ส.รัตนากร  บูรณวนิช นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

๑๓๙ น.ส.ชนนิกานต์  หลวงพิทักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

๑๔๐ น.ส.เกสรี  กล่ินสุคนธ์ นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๑

ในระหว่ำงวันท่ี ๒๙ – ๓๐ พฤศจิกำยน ๓ และ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 

๑๔๑ น.ส.สุริสา  สากยโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร

๑๔๒ น.ส.ปัทมา  ทองกอก นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

๑๔๓ น.ส.ชนัญญา  ช่วยศรีนวล นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๔ น.ส.รติกร  สมิตไมตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๕ นายวิโรตม์  เอ๊ียะตะกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๖ นายอภิวัฒน์  เหล่ือมสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๗ นายมหาด  อินทร์ด้วง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักการกีฬา

๑๔๘ น.ส.สิริกานต์  ทองพูน อาจารย์ ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๑๔๙ น.ส.ธมนวรรณ  เทาศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

๑๕๐ นางเบญจพร  อิทธิไมยยะ นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

๑๕๑ น.ส.ธนกร  อ่อนศรี นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

๑๕๒ น.ส.ศิริยากร  ศศิพงศ์อนันต์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๓ น.ส.มัลกา  หัดพัฒนา นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๔ น.ส.จรินทร์พร  เพ็ชร์นิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๕ นายบดินทร์  พูลพรรณ นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๖ น.ส.ยุวดี  รักวงษ์ฤทธ์ิ นักวิชาการพัสดุ ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๗ นายธนากร  จิตตุรงค์อาภรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๑๕๘ น.ส.กัณฐิกา  เดชแสง บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด
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