
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ สกุล หนวยงาน/สวนงาน

1 นาง กชนันท ปานคลัง กองกิจการนิสิต

2 นาง มณฑา จิตตใส กองกิจการนิสิต

3 นาง วลีรัตน กาญจนปกรณชัย กองคลัง

4 นาง กฤษณา ชมภูแดง กองคลัง

5 นาง กุลวดี พุมประเสริฐ กองคลัง

6 นาง พรภิรมย เกิดแสง กองคลัง

7 นาง เยาวภา เอี่ยมพุม กองคลัง

8 นาง รัตนา โลหะ กองคลัง

9 นาง ลักษณศยา วรศักดาพิศาล กองคลัง

10 นาย วิศิษฎ โพธยาลังการ กองคลัง

11 นาย มนัส ศรีละออ กองบริการกลาง กพส.

12 นาง ธนาภรณ สระทองมา กองบริหารทั่วไป กพส.

13 นาง บานเย็น วิจิตร กองบริหารทั่วไป กพส.

14 นางสาว วรรณีย เล็กมณี กองบริหารวิชาการและนิสิต กพส.

15 นางสาว พัชนี ลีลาดี กองแผนงาน

16 นาง เกศรัชฎา ผุดผอง กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

17 นาง ทองสุข จรจัด กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

18 นาง บุญธรรม กลัดงาม กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

19 นาย ยงยุทธ เปยมขําดี กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

20 นาย รัตน ชังดี กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

21 นาง อัมพัน มุยศาสตรา กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

22 นาย มานพ ชีวะเจริญ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

23 นาย สมเกียรติ หอมเย็น กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

24 นาง อุไรวรรณ พยอมหอม คณะเกษตร

25 นาง กัญญา ทองลิบ คณะเกษตร

26 นาง ศรีกัญญา เอโกบล คณะเกษตร

27 นาย เจริญ ชาญวิศณุรักษ คณะเกษตร กําแพงแสน

28 นาย บุญรอด ศรีบุญเรือง คณะเกษตร กําแพงแสน

29 นาย ประเสริฐ ใจดี คณะเกษตร กําแพงแสน

รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนา เรื่อง "ชีวิตสดใสวัยเกษียณ"

ในระหวางวันที่  ๒๗ – ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ณ หองประชุมกําพล อดุลวิทย ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ 50 ป
และเดอะ รีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท จ.เพชรบุรี
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30 นาง สมบูรณ บุญปรีชา คณะเกษตร กําแพงแสน

31 นางสาว ชุติมา สรอยหลา คณะเทคนิคการสัตวแพทย

32 ผูชวยศาสตราจารย บุษบา ตนทอง คณะมนุษยศาสตร

33 รองศาสตราจารย บุษบา บรรจงมณี คณะมนุษยศาสตร

34 นาง รัตนา แบนจาด คณะมนุษยศาสตร

35 นาง วรวีร หอมไกรลาศ คณะมนุษยศาสตร

36 นาง อภัสนันท อิ่มโอษฐธนากร คณะมนุษยศาสตร

37 รองศาสตราจารย ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร

38 นาง ปุณณภา สายขุนทด คณะวนศาสตร

39 ผูชวยศาสตราจารย ดีเซลล สวนบุรี คณะวิทยาศาสตร

40 นาง ประจบ สาตรประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร

41 อาจารย ปรีชา งามเสาวรส คณะวิทยาศาสตร

42 รองศาสตราจารย อภิญญา หิรัญวงษ คณะวิทยาศาสตร

43 รองศาสตราจารย อุทัยวรรณ โกวิทวที คณะวิทยาศาสตร

44 นาย สมพงษ คันธนูฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร

45 นาย สายัณห จรดวง คณะวิทยาศาสตร

46 นางสาว ลัดดาวัลย มงคลเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร

47 รองศาสตราจารย สุนันท ลิ้มตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร

48 นาง ยุพิน เจนจริยโกศล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน

49 รองศาสตราจารย จิตราภรณ ธวัชพันธุ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

50 รองศาสตราจารย ชานันก สุดสุข คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

51 นาง วรรณวิมล ศรีประเสริฐศักดิ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

52 นาง สมแปน ปญจาสุธารส คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

53 รองศาสตราจารย อัจฉริยา ปราบอริพาย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร

54 นาง ลัดดาวรรณ แดงธรรมชาติ คณะศึกษาศาสตร

55 ผูชวยศาสตราจารย ณัฐยา แกวมุกดา คณะศึกษาศาสตร

56 ผูชวยศาสตราจารย สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร

57 นาง ชยุตรา สุดาเทพ คณะสังคมศาสตร

58 นาย จิตรกร วิริยารัมภะ คณะสัตวแพทยศาสตร
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59 นาง ศรีสมัย วิริยารัมภะ คณะสัตวแพทยศาสตร

60 นาย สํารวย ทรัพยสิน คณะสัตวแพทยศาสตร

61 นางสาว รัตดา กล่ําชาง คณะสัตวแพทยศาสตร

62 นาง ฉันทนา กอพยัคฆินทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

63 นาง รําพวน มวงสีตอง คณะอุตสาหกรรมเกษตร

64 นาง สุรียพร แสงหิรัญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

65 นาง จันทา ดวงวิเศษ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

66 รองศาสตราจารย ชัยวัฒน บํารุงจิตต โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

67 นางสาว วารินทรดา ฉายดล โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

68 นาง สุภรณ มีบุญ โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

69 นาง จันทรเพ็ญ กรอบทอง สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

70 นางสาว จงจิตต เค็งสม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

71 นาง สรอยทอง สายหยุดทอง สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร

72 นาย มีลาภ นัฏสถาพร สํานักการกีฬา

73 นาง ศิวพร ศรีละออ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน

74 นาย แดง ประเสริฐอําไพสกุล สํานักทะเบียนและประมวลผล

75 นาง พิศมัย โหตรภวานนท สํานักทะเบียนและประมวลผล

76 นาง สลักจิต รัตนวิชัย สํานักทะเบียนและประมวลผล

77 นาย ชัชวัสส แกวขาว สํานักสงเสริมและฝกอบรม

78 นาย เดน พาขุนทด สํานักสงเสริมและฝกอบรม

79 นาง นาถศจี พันธุใย สํานักหอสมุด

80 นาย ไพรวัลย จันทะพาหะ สํานักหอสมุด
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