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๑ นายทักษ์ดนัย  สามัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกลาง

๒ นายกิตติคุณ  ซ้ึงหฤทัย นักจิตวิทยา กองกิจการนิสิต

๓ น.ส.แพรวพรรณ  เวชพงษ์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๔ น.ส.อาทิณี  ปานคลัง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๕ น.ส.พรรษพร  ศุภพล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองคลัง

๖ น.ส.ฉัตรธิดา  สุภัทรวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๗ น.ส.อิสริญาภรณ์  เมืองแพน นักวิชาการเกษตร กองบริการกลาง กพส.

๘ นายสิทธิหงษ์  ดีเหมาะ ช่างเทคนิค กองบริการกลาง สกลนคร

๙ นายมาโนชญ์  คนกล้า นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองบริการกลาง สกลนคร

๑๐ นายสุริยัน  โคตรสาลี วิศวกรไฟฟ้า กองบริการกลาง สกลนคร

๑๑ น.ส.กิติมา  สุขดี นักวิชาการศึกษา กองบริหารการศึกษา กพส.

๑๒ น.ส.วาเลน  จิตต์ภาณุโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารท่ัวไป กพส.

๑๓ น.ส.ญานิกา  สุปรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารท่ัวไป กพส.

๑๔ น.ส.ณัฏฐญา  แซ่ยิบ นักประชาสัมพันธ์ กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

๑๕ นายด ารง  สุทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

๑๖ น.ส.เกศินี  พิลาภ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารวิชาการและนิสิต สกลนคร

๑๗ น.ส.มยุรา  ผาสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารวิชาการและนิสิต สกลนคร

๑๘ น.ส.สุภาวดี  แก้วพ่วงเสก นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

๑๙ น.ส.วิภาวี  ล้ีสุทธิพรชัย อาจารย์ คณะเกษตร

๒๐ นายชัยมงคล  พรมชู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๒๑ น.ส.นววรรณ  ปรมัตถ์สกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

๒๒ นายจิโรจ  นระรักษ์ อาจารย์ คณะเกษตร

๒๓ นางณัฐรดา  ศรีผ่อง นักวิชาการศึกษา คณะเกษตร

๒๔ น.ส.อาภรณ์รัตน์  พงศ์ชัยประทีป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๒๕ น.ส.อรุณี  วงษ์แก้ว อาจารย์ คณะเกษตร

๒๖ น.ส.วัชราภรณ์  ศรีพลน้อย เจ้าหน้าท่ีวิจัย คณะเกษตร

๒๗ นายจิรกร  พชรปรัชญากร ช่างเทคนิค คณะเกษตร

๒๘ นายภานุพงศ์  ยะสิงห์ ช่างไฟฟ้า คณะเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๓

ในระหว่ำงวันท่ี ๑๔ – ๑๗ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 
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๒๙ น.ส.ณัฐพร  วรธงไชย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

๓๐ น.ส.บุญญิศา  เกียรติก้องไกล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๓๑ นายวิศรุต  เสรีนิราช นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๒ น.ส.นัฐชา  รอดรักษา นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๓ นายทวี  เหล่าด้ิม อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๔ น.ส.จิตติมา  จิรโพธิธรรม นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๕ นางมธุรส  ปิยะพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๖ นายชาญณรงค์  สุขประเสริฐ นักวิชาการสัตวบาล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๓๗ น.ส.ดวงกมล  แสนสวาท นักวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๓๘ น.ส.สุดพชร  ฤทธ์ิชู นักวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓๙ น.ส.หน่ึงฤทัย  ทองน่วม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

๔๐ นายวรวิช  เธียรปรีชา นักวิจัย คณะประมง

๔๑ นายธนากร  ทราเจริญ นักวิชาการประมง คณะประมง

๔๒ น.ส.อัครศิริ  แสงสว่าง อาจารย์ คณะประมง

๔๓ นายประทีป  เจตนากูล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๔ นายเบญจมินทร์  ธนะมินทร์จ ารัส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

๔๕ น.ส.นันทนุช  อุดมละมุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๖ น.ส.ร าไพ  ยุระไพ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์

๔๗ น.ส.คูณณิชา  ปานมัจฉา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวนศาสตร์

๔๘ น.ส.จารุพร  ต้ังพัฒนกิจ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

๔๙ นายชยพจน์  ลีอนันต์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

๕๐ น.ส.พิชญาภรณ์  ขุนชุ่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

๕๑ น.ส.ณัฐกานต์  เหล็กกล้า นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

๕๒ น.ส.อภิญญา  ศรศรี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๓ นายชาญชัย  วิยาสิงห์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๔ น.ส.พรรณนรี  ศรีน้อย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๕ นายธีรศานต์  เพียรพานิชย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๖ น.ส.อรวรรณ  อ่ิมสมบัติ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
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๕๗ นายอธิภัทร  เงินหม่ืน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๘ นายสิทธิโชค  แซ่ห่าน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์

๕๙ น.ส.สุชาวดี  เพ็ชร์อ าไพ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

๖๐ น.ส.ภัสรา  นวะบุศย์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๑ นายสิทธิพงษ์  ธ ารงไพโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๒ น.ส.บวรรัตน์  ศรีมาน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๓ นายวรัชญ์  ศรีวรรณรัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๔ นายสุนันท์  ไหมเล้ือย ช่างไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๕ นายวิธวัช  ต้ังตรงไพโรจน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๖ น.ส.สิริโสภา  ศรีฑา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๗ นายธเนศ  ณ วิเชียร นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๘ น.ส.กฤติยา  พาอ่ิม วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๙ นายธีรพงษ์  ล้ิมรักษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๐ น.ส.พิชญ์จุฑา  จ๋วงพานิช นักวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๑ นางพรสวรรค์  เสถียรปัญญาธร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๒ น.ส.นิตยา  จูคลองตัน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๓ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัญมณี  เกษมสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๔ น.ส.ละมัย  อินทวัตร บรรณารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๕ น.ส.กรชนก  กระจ่างเย่า นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๖ นายสมประสงค์  ชัยศิริพงษ์ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๗ น.ส.ภัทรวดี  ชูสินธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๘ น.ส.ณิชาดา  แก่นศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๙ นายชุตินนท์  พุทธิวาณิชย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๘๐ น.ส.ภคพร  พิริยาพิทักษ์ภรณ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๘๑ นางสุรีรัตน์  ศรีพรหมมุนี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๘๒ นายกฤษณะ  ตรีฉลอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๓ น.ส.กัญญาณัฐ  เบ้าอู๋ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๔ น.ส.ฐิติพร  ปัญญาชนะกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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๘๕ นายนันทชัย  บุญศรีทอง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๖ น.ส.สุปรานี  พุ้ยมอม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๗ นายวิรัช  เวโรจน์ฤดี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๘ นายชาครีย์  เกิดสมบูรณ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๘๙ นายธนภัทร  ศรีผ่าน อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๙๐ นายโชคชัย  เตโช อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๙๑ น.ส.จารุวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

๙๒ นางลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล  หงุ่ยตระกูล อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

๙๓ น.ส.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

๙๔ นายพัฒน์  พิสิษฐเกษม อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

๙๕ น.ส.ณัฏรี  ศรีดารานนท์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๙๖ นายพิช  โปษยานนท์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๙๗ น.ส.ขวัญกมล  บุญโปร่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๙๘ น.ส.ปรีห์ปราง  ถนอมศักด์ิชัย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๙๙ นายชิษณุพงศ์  ตันบัวคล่ี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสังคมศาสตร์

๑๐๐ นายธวัชพงศ์  หาเรือนโภค นักวิจัย คณะสังคมศาสตร์

๑๐๑ น.ส.ณัฐธิดา  ประทิศ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์

๑๐๒ นางสไบ  อุ่นศิริ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๓ น.ส.ปฏิมาพร  คะเลรัมย์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๔ น.ส.กฤติยา  ธุระนนท์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๕ น.ส.ชลธิชา  ตุ่นค า นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๖ น.ส.วรรณภา  พูลพิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๗ น.ส.ไอริณ  ขวัญอโนชา สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๘ นายณัฐพล  สุวรรณ์เพ็ชร นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๙ น.ส.ณพารี  ศรีโสวรรณา อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๐ น.ส.ชลธิชา  ขุนพรม นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๑ น.ส.กุลิสรา  สุขีวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๒ น.ส.ปัณณิกา  เกล้ียงล ายอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์
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๑๑๓ ว่าท่ีร้อยตรีศุภกานต์  อมรสิงห์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๔ น.ส.เนียรวรรณ  มีเจริญ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๕ น.ส.นริฏา  ฟักแก้ว อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑๑๖ นายภาคภูมิ  ชูมณี อาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๗ น.ส.วนัสปรียา  จาคีไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๘ น.ส.ธิติยา  บัวสี นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๙ น.ส.คณัสภัสร์  เฉลยจิตต์กุล นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๒๐ น.ส.วรรธินี  เกตุคง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๒๑ น.ส.เกศอ าไพ  เจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๒ นายนพพร  ตรีจรูญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๓ ว่าท่ีร้อยตรีสหรัฐ  พลอยศรีธรรมชาติ นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๔ น.ส.กนกวรรณ  สันตานนท์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๕ น.ส.จรินทร์รัตน์  เรืองแจ่ม อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๖ น.ส.ดวงกมล  ธงชมเชย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๗ น.ส.บุญสิตา  แก้วสิงห์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๘ น.ส.ภัทรสุดา  แก้วโวหาร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๙ น.ส.วิชชุดา  วิศววิลาวัณย์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๐ น.ส.สายฝน  เก้ือนุ้ย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๑ น.ส.โสรยา  เอ่ียมวิจารณ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๒ นายโกวิท  นามมณฑา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๓ นายณัฐนิติ  พรหมหิรัญกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๔ นายนราธิป  เตชะวันสกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๕ นายรังสรรค์  สมรูป อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๖ นายเสฎฐวุฒิ  ธาดาศิริธนสกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๗ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมยุรี  ใจอุ่น อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๘ น.ส.จิณห์จุฑา  พานทอง อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๙ น.ส.รติมา  แตงนารา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๔๐ นายยุทธพงษ์  วรรณพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
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ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 

๑๔๑ น.ส.จุฑามาศ  เมรสนัด นักวิจัย ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส

๑๔๒ น.ส.อรอุบล  ชมเดช อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

๑๔๓ นายพรชัย  ไพบูลย์ อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

๑๔๔ น.ส.ปิยวดี  ชิตพิริยันต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ

๑๔๕ น.ส.จารวี  ปาปะพัง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สถานพยาบาล

๑๔๖ น.ส.วีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๗ น.ส.ฐิตาภรณ์  ตัมพานุวัตร นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๘ น.ส.เบญจลักษณ์  ภาวะโสภณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๙ น.ส.ชลาลัย  วาสนาชอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๕๐ น.ส.ชิชนันท์  ช้างเนียม นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

๑๕๑ น.ส.นัชชา  เนตรเสนีย์นันท์ นักวิชาการพัสดุ สถาบันผลิตผลเกษตร

๑๕๒ นายธีรภัทร  นิลรัตน์ วิศวกร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๕๓ น.ส.จันทร์จิรา  สวัสด์ิรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

๑๕๔ น.ส.ดวงใจ  ต้นแทน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

๑๕๕ นายธนพล  กล่อมกล่ิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

๑๕๖ นายชัยชนะ  ค าสักดี นักวิชาการพัสดุ ส านักงานบริการวิชาการ

๑๕๗ นายกฤษฎา  สมุทรสาคร นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๘ น.ส.ภควดี  ปุริโต บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด

๑๕๙ นายธนัชชา  ช านาญเวช นักเอกสารสนเทศ ส านักหอสมุด
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