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๑ นายณัฐพล  ประชุมของ นักวิชาการพัสดุ กองกิจการนิสิต

๒ น.ส.กนกวรรณ  นูรี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๓ น.ส.ชุติมณฑน์  ต้ังรุ่งโรจน์ขจร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๔ นายณัฐกิตต์ิ  ศรีชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๕ นางธัณย์นิชา  โชคอัครจิรัฐกุล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองบริการกลาง กพส.

๖ นายคมสุธี  พันธ์เขียน สถาปนิค กองบริการกลาง กพส.

๗ นายเรืองชัย  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการกลาง สกลนคร

๘ นายสุระสิทธ์ิ  ชาคุณ ช่างเทคนิค กองบริการกลาง สกลนคร

๙ นายธราธิป  สีนาทอง นักวิชาการศึกษา กองบริการกลาง สกลนคร

๑๐ นายอภิชาติ  กันยาทอง นักวิชาการศึกษา กองบริการกลาง สกลนคร

๑๑ น.ส.อินทิรา  วรรณทิพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สกลนคร

๑๒ น.ส.ปนัสยา  จิระกุลสวัสด์ิ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองบริหารกิจการนิสิต กพส.

๑๓ น.ส.ขนิษฐา  ออมสิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารทรัพย์สิน กพส.

๑๔ น.ส.จิตรา  ธรรมรักษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

๑๕ น.ส.นารีรัตน์  โพธ์ิศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๑๖ น.ส.อังคณา  เผ่าชูศักด์ิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๑๗ นายปัณณวัชร์  สุทธิพัฒนารัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๑๘ น.ส.พัชรี  จันทร์ด า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๑๙ นายณัฐกร  คุณเจริญ อาจารย์ คณะเกษตร

๒๐ น.ส.ศรัญญา  ศรีโยธิน อาจารย์ คณะเกษตร

๒๑ น.ส.ดรุณี  ถาวรเจริญ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

๒๒ น.ส.นิภารัตน์  โคตะนนท์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

๒๓ นายนฤพนธ์  น้อยประสาร นักวิจัย คณะเกษตร

๒๔ นายพรเทพ  แช่มช้อย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

๒๕ นายสมศักด์ิ  สนเทศ วิศวกร คณะเกษตร

๒๖ น.ส.พัชยา  อุบาลี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๒๗ น.ส.นงภัทร  ไชยชนะ อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๒๘ นายนพพร  จรูญชนม์ อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๔

ในระหว่ำงวันท่ี ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๕ – ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 
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๒๙ นายธนกฤต  อุดมนพวงศ์ ช่างไฟฟ้า คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๐ นางวัชราภรณ์  บุญแสน นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๑ น.ส.บุษกร  จิตตรีพรต นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๒ น.ส.ภาวิณี  จ าปาค า นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๓ น.ส.คณิตฐา  ชินวงษ์เขียว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๔ นางปภัชร์สิชา  แก้วศรี นักวิชาการศึกษา คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๕ น.ส.นิภาพร  เมษา นักวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

๓๖ นางสกุลจิตร  วิเชียรโชติ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓๗ นายจีระศักด์ิ  กอคูณกลาง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

๓๘ นางสิวินีย์  ทองโคตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

๓๙ นายสุขสรร  วันเพ็ญ นักวิชาการประมง คณะประมง

๔๐ นายโดมม์  ลิมปิวัฒน นักวิทยาศาสตร์ คณะประมง

๔๑ น.ส.ศลิษา  วังทอง อาจารย์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

๔๒ นายยุทธนา  อุตส่าห์ดี อาจารย์ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ

๔๓ น.ส.เกสรา  พวงทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

๔๔ น.ส.พรวนัช  เจริญวงศ์ นักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

๔๕ นางพณิตา  กุลสิริสวัสด์ิ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๖ น.ส.พรพรรณ  พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๗ นายพิเชฐ  ประกายอนุรัตน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๘ นายอิสรา  จาระณะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

๔๙ นายจิรวัฒน์  ย่ิงดี นักวิจัย คณะวนศาสตร์

๕๐ น.ส.ทิพย์วรรณ  จันทร์สว่าง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวนศาสตร์

๕๑ น.ส.พรพรหม  รุ่งเรือง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

๕๒ นายพิพัทธเวศ  วันนารี อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

๕๓ น.ส.พัณณิดา  ขุนนามวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๔ น.ส.ศิวาภา  พร้อมสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๕ น.ส.สมัชญา  นามติง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

๕๖ นายพิศุทธ์ิ  วิเศษสิงห์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
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๕๗ นายนันทพล  เพ็ชรักษ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๘ นายอรรถพล  รุจิราวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๙ น.ส.กัลยาวัสถ์  วังคะวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๐ นายอภินนท์  ย่ังยืน ช่างเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๑ น.ส.สุภาภรณ์  แดงสีแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๒ น.ส.รุ่งนภา  เอียงแค้ม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๓ นายวีระยุทธ  จินะ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๔ นายชัยวัฒน์  ศิระวัฒนานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๕ น.ส.นิศารัตน์  อุ่นเสนีย์ นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๖ นายนรินทร์  หรรษชัยนันท์ วิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๗ นายสมคิด  มุสิกวัน เจ้าหน้าท่ีวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๘ นายปรัชญา  จันทร์ศักด์ิ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๙ น.ส.สุทินา  ยุทธวรานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๐ นายวัชรชาญ  สุขเจริญวิภารัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๑ นายแสน  เทพมาลาพันธ์ศิริ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๒ น.ส.เธอน่ี  เกษม นักวิชาการพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๓ น.ส.ชุติภัทร์  ฝอยหิรัญ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๔ น.ส.ศศิธร  ฤทธิเพชร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๕ น.ส.สิริพร  สุขสุเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๗๖ นายต้องพงศ์  พงษ์พานิช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๗๗ น.ส.เนตรนภา  พุ่มห่าน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๗๘ น.ส.ธนิษฐา  โกวรรณ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๗๙ นายจ ารัส  แก้วแรมเรือน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๐ นายโชคอนันต์  นาคใหม่ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๑ นายพงษ์พิสิทธ์ิ  อมรพงษ์ไพศาล นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๒ น.ส.ธิญาดา  เฮียงโฮม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศึกษาศาสตร์

๘๓ นายนฤดล  เสมชูโชติ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๘๔ นายธีรพล  ผังดี อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
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๘๕ น.ส.นันทวัน  แย้มสวัสด์ิ นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

๘๖ ว่าท่ีร้อยตรีหญิงกันทิมา  กาญจนสิทธ์ินักวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๘๗ น.ส.ภีรตา  รัตนสิงหกุล นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

๘๘ น.ส.สิริเกล้า  สังขพันธ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

๘๙ น.ส.กุลปราโมช  ประทุมชัย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๙๐ นายเอกลักษณ์  ไชยภูมี อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๙๑ น.ส.ปิยรัตน์  ป้ันล้ี อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๙๒ น.ส.พรปวีณ์  สามปรุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสังคมศาสตร์

๙๓ น.ส.พรรณอาภา  จันทร์สนธิ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๔ นายจิรายุ  เกิดดี สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๕ น.ส.ศิรประภา  วิทยภาพ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๖ น.ส.พจิตรา  เฮงตระกูล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๗ นายภานุพงศ์  เหลืองคงทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๘ น.ส.จิดาภา  กิตติพันธ์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๙ น.ส.ธารีรัตน์  สถาพรกุลทัต นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๐ น.ส.กอแก้ว  ธรรมเสมา นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๑ น.ส.จินตนา  สระทองขาว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๒ น.ส.เทพยุดา  ศรีตระกูล อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๓ นางสุปรียนันท์  โสวภาค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๔ น.ส.พลอยไพรินทร์  แย้มเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๕ นายธาริน  พฤกษ์บ ารุง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๖ น.ส.จิราพร  รักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๗ น.ส.นุชจรินทร์  ทิพย์พานทอง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๘ นายสิรภพ  สังขมาลย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๙ น.ส.มณีกาญจน์  อยู่เอ่ียม อาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๐ น.ส.พจมาน  วงษ์ไส นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๑ น.ส.ศรุดา  สิทธิกิจปัญญา นักวิจัย คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๒ นางณิชชา  ประจันตะเสน นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๔

ในระหว่ำงวันท่ี ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๕ – ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 

๑๑๓ น.ส.อุรุชยา  สนแจ้ง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๔ นายเกียรติชัย  วาดอักษร อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๕ น.ส.นวรัตน์  ชาติวิวัฒน์พรชัย อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๖ น.ส.เพ็ญวิสาข์  จิตส าราญ นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๗ น.ส.ธนารักษ์  หอมจันทร์ นักวิเทศสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

๑๑๘ น.ส.ไนยนิตย์  สูงเด่น นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

๑๑๙ น.ส.ชญานุช  จันคูเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๐ นายธีระพล  พันธ์ศรี นักวิชาการโภชนาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๑ น.ส.ทัชรินทร์  สุขสมแดน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๒ น.ส.กนกวรรณ  โทบุดดี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๓ น.ส.กัลยกร  สาวิสิทธ์ิ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๔ น.ส.ชนัญญา  สุวรรณผา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๕ น.ส.ตัสนีม  บุญดี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๖ น.ส.ปวีณา  สุทัศน์ ณ อยุธยา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๗ น.ส.มีนศกานต์ภรร  เฉลิมบุญ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๘ น.ส.ศุทธินี  หางแก้ว อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๙ น.ส.สิริรัตน์  เพ็งแก้ว อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๐ นายกฤษ  อารี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๑ นายคณาธิป  นรสิงห์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๒ นายชินวัตร  ทิวาพัฒน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๓ นายณัฐิวุฒิ  หมวกใหม่ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๔ นายวิชยะ  แท่นนิล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๕ นายอภิสิทธ์ิ  สมุทรสาร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๖ นายสมพร  ผิวขาว ช่างไฟฟ้า โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๗ น.ส.กมลชนก  เหล่าจ าปา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๘ น.ส.จุฑาทิพย์  โรจนัท อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๙ น.ส.รุ้งลาวัลย์  บัวอุไร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๔๐ นายปรเมศวร์  อุตระนิตย์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๔

ในระหว่ำงวันท่ี ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๕ – ๗ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 

๑๔๑ น.ส.ปิธิญา  เดชะคัมพร บรรณารักษ์ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มก.

๑๔๒ น.ส.รุ้งตะวัน  ทาบค า นักวิจัย ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส

๑๔๓ น.ส.สมัชญา  งามสุข นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๔ นายพสธร  ผ่องแผ้ว นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๕ น.ส.ปวีณา  บาดาล นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

๑๔๖ นายพรเทพ  เย็นพิรุณ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร

๑๔๗ น.ส.พัชราภา  รัตนวิญญูภิรมย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๘ น.ส.ณัฐชฎาพร  มหาศรานนท์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๙ น.ส.ณัฐมล  โพธ์ิเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๕๐ นางลาวรรณ์  อุ่นค า นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักการกีฬา

๑๕๑ นายศศิน  วรจินดาพิทักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักการกีฬา

๑๕๒ น.ส.วรรณภรณ์  ฤทธ์ิจันอัด นักวิชาการศึกษา ส านักการกีฬา

๑๕๓ น.ส.ชัญญา  อินทร์ประสิทธ์ิ อาจารย์ ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๑๕๔ นายวีระพงษ์  ปัญญาธนคุณ อาจารย์ ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๑๕๕ น.ส.ชินตา  เหลาทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

๑๕๖ น.ส.กนกวรรณ  นาควารี นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

๑๕๗ นายธีรยุทธ์  พลายกวม นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๘ น.ส.กิรณา  กฤษฎาพงษ์ นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๙ นายกวิน  โต๊ะสังข์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริหารการศึกษา

๑๖๐ น.ส.มนต์ชนก  พูลสวัสด์ิ นักวิชาการพัสดุ ส านักบริหารการศึกษา

๑๖๑ น.ส.พรพรรณ  พันธ์แจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๑๖๒ น.ส.สโรชา  ทองหล่อ บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด
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