
ล ำดับ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่งทำงกำรบริหำร ส่วนงำน

1 น.ส. ณาตยา ศักด์ิถาวรเลิศ หัวหน้างานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่

2 น.ส. ณัฏฐา คงแช่มดี หัวหน้างานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ 

3 น.ส. กาญจนา สุทธิแพทย์ หัวหน้างานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต

4 นาย ศักดิเดช อุบลสิงห์ ผู้อ านวยการ กองบริการกลาง  ก าแพงแสน

5 น.ส. วรรณีย์ เล็กมณี ผู้อ านวยการ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ก าแพงแสน

6 นาย สมเกียรติ ไทยปรีชา ผู้อ านวยการ กองบริหารวิชาการและนิสิต ก าแพงแสน

7 นาย ภัทร ภิญชวนิชย์ หัวหน้างานวางผังแม่บท กองแผนงาน

8 นาย สมเจตน์ จักษุรัตน์ หัวหน้างานสวนและรักษาความสะอาด กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ 

9 นาง นงนภัส ขันทอง หัวหน้างานธุรการ กองวิเทศสัมพันธ์

10 น.ส. อารยา พีชผล หัวหน้างานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศสัมพันธ์

11 น.ส. กรรณิกา มิตรปล้อง หัวหน้างานนโยบายและแผน คณะบริหารธุรกิจ

12 นาง ปัทมา ชินธะวรรณ หัวหน้างานการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

13 น.ส. สุวรี พ่วงพลับ หัวหน้างานบริหารและธุรการ คณะบริหารธุรกิจ

14 ผศ. บุญอ้อม โฉมที หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์

15 ผศ. จเร เลิศสุดวิชัย หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์

16 อ. ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์

17 ผศ. จีมา ศรลัมพ์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

18 ผศ. ศิริพงศ์ อติพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

19 น.ส. ชัชณี กล่ันสอน หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

20 รศ. พร้อมพิไล บัวสุพรรณ หัวหน้าภาควิชา คณะศึกษาศาสตร์

21 น.ส. สุกัญญา บุญเกิน หัวหน้างานบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

22 อ. ชิราภรณ์ วงศ์แสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

23 น.ส. สุวรรณา โพธิอ่อน หัวหน้าส านักงานเลขานุการ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

24 นาง พจนา สมทรัพย์ หัวหน้างานบริหารการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

25 นาง พิมสิริ คล้ายข า หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

26 ผศ. อารีย์ ทยานานุภัทร์ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก. บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์

27 อ. ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสัตว์ มก.หนองโพ คณะสัตวแพทยศาสตร์

28 นาง รพีพรรณ มีสง่า หัวหน้างานธุรการก าแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

29 อ. เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว หัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

30 อ. กิตติชัย ดวงมาลย์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพ คณะส่ิงแวดล้อม

31 ผศ. อรอนงค์ ผิวนิล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม

32 น.ส. พิลาณี ไวถนอมสัตย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

33 นาง มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันต์ิ ผู้อ านวยการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

34 น.ส. ดาลัด ศิริวัน รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

35 นาย ชัยชนะ กาญจนอักษร หัวหน้างานพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

36 นาง อัจฉราวรรณ คล้องช้าง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

37 นาง ภาลิณีย์ ไตรพัฒนาศักด์ิ หัวหน้าส านักงานเลขานุการ ส านักทะเบียนและประมวลผล

38 น.ส. สมใจ บรรเทากุล หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ ส านักบริการคอมพิวเตอร์

39 น.ส. ยุพวัลย์ ทองใบอ่อน รองผู้อ านวยการ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

40 น.ส. กิตติยา ขุมทอง หัวหน้าฝ่ายบริการ ส านักหอสมุด

41 นาง นงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และลูกค้าสัมพันธ์ ส านักหอสมุด

42 น.ส. พรนภา ต้ังนิติพงศ์ หัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ส านักหอสมุด

43 น.ส. ศศินพร นาคเกษม หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักหอสมุด

โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหำรมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุน่ที่ 2 (MINI-KUM #2)

ระหว่ำงวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2560  –  15 กุมภำพันธ์ 2561

ณ โรงแรม KU - HOME มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ บำงเขน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
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