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๑ นายณัฐกมล  ชื่อขิ่ง นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนิสิต

. น.ส.วลิาวณัย์  ปกัษนิ นักวชิาการเงินและบญัชี กองกิจการนิสิต

๓ น.ส.กันตนา  ยาวเิลิง นักวชิาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๔ น.ส.ทพิยรัตน์  ปานสอน นักวชิาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๕ นายปกปอ้ง  ปล้องประภา นักวชิาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๖ น.ส.ปิ่นทอง  พริิยธาดาวงศ์ นักวชิาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๗ น.ส.วรัญญา  ศรีสังวาลย์ นักวชิาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๘ นายอลงกรณ์  รักชาติ นักวชิาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๙ น.ส.กัญญกร  ส่องสวา่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองคลัง

๑๐ น.ส.กชพร  ต้ังถึงถิ่น นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง

๑๑ น.ส.จุฑามาศ  นาคสีเหลือง นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง

๑๒ น.ส.ทพิวดี  ศรีคร้าม นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง

๑๓ นางพทุธมิา  พทุธวงศ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง

๑๔ น.ส.ภทัรวรินทร์  จันทร์หอม นักวชิาการเงินและบญัชี กองคลัง

๑๕ น.ส.นภาศิริ  ศรีปรีเปรม นักวชิาการโสตทศันศึกษา กองบริการกลาง กพส.

๑๖ น.ส.กนกพร  ศรีโคตร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริการกลาง สกลนคร

๑๗ น.ส.ซากีนา  รุ่งโรจน์ นักวชิาการศึกษา กองบริหารการวจิัยและบริการวชิาการ กพส.

๑๘ น.ส.เตชิตา  ไชยอ่อน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารทั่วไป กพส.

๑๙ น.ส.จารุวรรณ  ช่างสุวรรณ์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองบริหารทั่วไป กพส.

๒๐ น.ส.บรรณาพร  ค าสวสัด์ิ นักทรัพยากรบคุคล กองบริหารทั่วไป ศรีราชา

๒๑ น.ส.จุฑาทพิย์  นวลสิงห์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองบริหารทั่วไป สกลนคร

๒๒ น.ส.นิตติยา  นาโควงค์ นักวชิาการเงินและบญัชี กองบริหารทั่วไป สกลนคร

๒๓ น.ส.วรวรรญษ ์ ประกิ่ง นักวชิาการเงินและบญัชี กองบริหารทั่วไป สกลนคร

๒๔ นายวรวรรษ  อินทรวนิช นักวชิาการศึกษา กองบริหารวชิาการและนิสิต กพส.

๒๕ นายพติรพบิลู  เจนทวเีจริญพร นักวชิาการโสตทศันศึกษา กองบริหารวชิาการและนิสิต กพส.

๒๖ น.ส.ชมพนูุท  ก้อนตาล นักวชิาการศึกษา กองบริหารวชิาการและนิสิต สกลนคร

๒๗ น.ส.จันทร์ธมิา  ชื่นเพง็ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองแผนงาน

๒๘ น.ส.ธนัยพร  ขุนราช นักวเิคราะหน์โยบายและแผน กองแผนงาน

๒๙ น.ส.ธรีวรรณ  แก้วด้วง นักวเิคราะหน์โยบายและแผน กองแผนงาน

๓๐ น.ส.อาภา  วงศ์จินดา นักวเิคราะหน์โยบายและแผน กองแผนงาน

๓๑ น.ส.ศุทธนิี  เมฆตรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

๓๒ น.ส.อรวร์ี  อิ่มเอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

๓๓ นายสุภกิจ  วงษแ์ปน้ ช่างเทคนิค กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

๓๔ นางสุพฒัตรา  ค าจุมพล ผู้ปฏบิติังานบริหาร กองยานพาหนะอาคารและสถานที่

๓๕ น.ส.สวรส  วงศารัตนศิลป์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองวเิทศสัมพนัธ์

๓๖ น.ส.กัณฐณีย์  ปติิศรีวรพนัธุ์ นักวเิทศสัมพนัธ์ กองวเิทศสัมพนัธ์

๓๗ น.ส.ณัฏฐวรัญ  ทองค า นักวเิทศสัมพนัธ์ กองวเิทศสัมพนัธ์

รำยชื่อผู้เข้ำรว่มโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รุน่ที่ ๖๗

ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรวิทยบรกิำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน  แสนปำล์ม เทรนน่ิง โฮม และวิทยำเขตก ำแพงแสน 
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๓๘ นายวรียุทธ  สวา่งสุข นักวเิทศสัมพนัธ์ กองวเิทศสัมพนัธ์

๓๙ น.ส.ทพิธดิา  ทพิย์คงคา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตร

๔๐ น.ส.วรินทร  ล้อมวงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเกษตร

๔๑ น.ส.วนัเพญ็  บวัเมือง นักวทิยาศาสตร์ คณะเกษตร

๔๒ นายปรเมศ  แสนยากุล ผู้ปฏบิติังานการเกษตร คณะเกษตร

๔๓ น.ส.ธรรมสร  ทองดอนเกล่ือง ผู้ปฏบิติังานบริหาร คณะเกษตร

๔๔ น.ส.กาญจนา  บญุเรือง อาจารย์ คณะเกษตร

๔๕ น.ส.จุติภรณ์  ทสัสกุลพนิช อาจารย์ คณะเกษตร

๔๖ นายสิรวชิญ์  ผณินทรารักษ์ นักวทิยาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔๗ น.ส.ชนกชนน์  เศรษฐวงศ์สิน อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔๘ น.ส.ณัฐญา  ชูแก้วไม้ นักวชิาการเงินและบญัชี คณะบริหารธรุกิจ

๔๙ น.ส.พรวรรณ  นันทแพศย์ อาจารย์ คณะบริหารธรุกิจ

๕๐ น.ส.อรว ี ศรีบญุลือ อาจารย์ คณะบริหารธรุกิจ

๕๑ น.ส.บญุวดี  พราหมณี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะประมง

๕๒ น.ส.เจนจิรา  คาทพิาที นักวชิาการเงินและบญัชี คณะประมง

๕๓ นายอนุกูล  เอมอิ่ม นักวชิาการประมง คณะประมง

๕๔ นายจักรวาล  บนัดร นักวชิาการศึกษา คณะประมง

๕๕ น.ส.จิราภรณ์  พงษไ์ม้ นักวชิาการพสัดุ คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ

๕๖ น.ส.ธญัลักษณ์  สุรขันธ์ นักวชิาการศึกษา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ

๕๗ นายมารุต  นาคทอง นักวชิาการโสตทศันศึกษา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ

๕๘ นายวศิวสัต์  หอมสินธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์

๕๙ น.ส.บษุราวรรณญ์  วหิารทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์

๖๐ น.ส.กรนิการ์  โพธิช์ัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์

๖๑ นายเบญจมินทร์  ใจนิล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์

๖๒ น.ส.ผาณิตา  ชัยดิเรก นักวจิัย คณะมนุษยศาสตร์

๖๓ นายปดัทว ี บตุรสุรินทร์ นักวชิาการพสัดุ คณะมนุษยศาสตร์

๖๔ น.ส.ภทัราวดี  จินดาไทย นักวชิาการพสัดุ คณะมนุษยศาสตร์

๖๕ นายปฏภิาณ  พลูสวสัด์ิ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๖๖ น.ส.วไิลพร  สุจริตธรรมกุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๖๗ น.ส.มินทธ์ติา  ธนพบิลูโรจน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๖๘ น.ส.ดีอนา  คาซา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๖๙ น.ส.นพวรรณ  สังข์หอ่ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๗๐ น.ส.ชญาตา  วริิยะ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๗๑ นายสันติพงษ ์ ตู้กลาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวนศาสตร์

๗๒ นายชิตชัย  หร่ังเอม ช่างเทคนิค คณะวนศาสตร์

๗๓ น.ส.อุษารดี  ภู่มาลี อาจารย์ คณะวนศาสตร์

๗๔ น.ส.ศิริลักษณ์  เหลือจ้อย นักวชิาการพสัดุ คณะวทิยาการจัดการ
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๗๕ น.ส.งามสิริ  วฑูิรย์พนัธุ์ อาจารย์ คณะวทิยาการจัดการ

๗๖ น.ส.สุณัฐวดี  โชติชม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์

๗๗ น.ส.กัญญารัตน์  ก้อนนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวทิยาศาสตร์

๗๘ น.ส.พรภทัรา  สองรักษ์ นักวชิาการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์

๗๙ นายนิชพล  ชินบวัทอง นักวชิาการสถิติ คณะวทิยาศาสตร์

๘๐ นายศรายุธ  นันทวฒันานุกูล นักวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๑ นายศิวรักษ ์ โชติวรรณ อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๒ น.ส.พรสวรรค์  สุทธนินท์ อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๓ นายวทิชุกร  ภู่ทอง อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๔ นายณัฐพงศ์  โมนฤมิตร อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๕ น.ส.ภวกิา  ล้ิมอุดมพร อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๖ นายณัฐวชัร  เชื้อนพรัตน์ อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์

๘๗ น.ส.สุมลรัตน์  เวชยันต์ชวลิต นักวชิาการคอมพวิเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา

๘๘ นายพรชัย  ตรัสใจธรรม อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา

๘๙ นายปฐมวงศ์  เถายะบตุร นักวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์

๙๐ นายเทยีมเทพ  ค าเกษ อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์

๙๑ น.ส.พรทพิย์  เชื่อมชัยตระกูล อาจารย์ คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์

๙๒ น.ส.นภสัสรณ์  วสุวฒัน์คงสิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๓ น.ส.ณทนัน  อ่อนสมกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๔ น.ส.ภริูตา  พนัธโุสภณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๕ น.ส.วภิาภรณ์  เจษฎารัตนชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๖ น.ส.ศศิประภา  กีรติไพบลูย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๗ น.ส.นุสรา  เชื้อชาติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๘ น.ส.ณัฐชญา  ถนอมกล่ิน นักวชิาการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์

๙๙ น.ส.สุทตัตา  พาหมุันโต นักวชิาการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์

๑๐๐ น.ส.หทยัทพิย์  เชิดศรี นักวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

๑๐๑ นายวทิรัช  ยุทธวงศ์ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

๑๐๒ น.ส.พาพศิ  วงศ์ชัยสุวฒัน์ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

๑๐๓ นายภาณุชาติ  บณุยเกียรติ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

๑๐๔ นายณรงค์กร  กระจ่างสวสัด์ิ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์

๑๐๕ นายสรพงษ ์ เกตุศิริ นักวชิาการคอมพวิเตอร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๑๐๖ น.ส.วรีวรรณ  สังข์แก้ว นักวชิาการพสัดุ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๑๐๗ น.ส.ศศรส  ใจจิตร์ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๑๐๘ นายทรงศักด์ิ   ภทัราวฒิุชัย อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๑๐๙ น.ส.ชลิตตาภรณ์  ต้นสาย นักวชิาการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๐ น.ส.พรสุดา  นามวนัสา นักวชิาการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๑ น.ส.ไพลิน  นิลชัย นักวชิาการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน / ส่วนงำน

รำยชื่อผู้เข้ำรว่มโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รุน่ที่ ๖๗

ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรวิทยบรกิำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน  แสนปำล์ม เทรนน่ิง โฮม และวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

๑๑๒ นายสถาปตั  อารีวรพล วศิวกรโยธา คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๓ น.ส.กุลวดี  สมบรูณ์ววิฒัน์ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๔ นายพลพนัธ ์ เศรษฐพทิยากุล อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๕ นายณัฐพล  พนันุรัตน์ อาจารย์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๑๑๖ น.ส.กรรณิการ์  สุขีวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๑๗ น.ส.ขจรพรรณ  พบพวก นักวชิาการเงินและบญัชี คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๑๘ น.ส.ปณุญภา  นาคแสนพญา นักวชิาการเงินและบญัชี คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๑๙ น.ส.ทพิย์วารี  พึ่งนุสนธิ์ นักวชิาการเงินและบญัชี คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๐ นายทรงพจน์  นันทนากรณ์ นักวชิาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๑ น.ส.จุไรรัตน์  สุขสวสัด์ิ นักวเิทศสัมพนัธ์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๒ นายกฤษณพงศ์  ภู่กลาง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๓ น.ส.ขนิษฐา  สุขสง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๔ น.ส.ณิชาภทัร  ภษูติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๕ น.ส.ทพิวรรณ  ฤทธชิัย อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๖ น.ส.ปยิะนุช  เลาศรีรัตนชัย อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๗ น.ส.สิรินันท ์ วฒันศิริเกียรติ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์

๑๒๘ น.ส.อรสา  เอี่ยมรัศมีโชติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์

๑๒๙ น.ส.ณัฐชา  ก าเนิดค า เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์

๑๓๐ น.ส.สุพรีณัฐ  บญุเกิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์

๑๓๑ วา่ที่ร้อยตรีศิวกร  พลายละมูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์

๑๓๒ นางวรรณวศิา สืบนุสรณ์  คล้ายจ าแลง อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๑๓๓ นางธริสรา  จิรเสถียรพร อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๑๓๔ น.ส.จุฑารัตน์  แจ่มแสงงาม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์

๑๓๕ น.ส.ศิริพร  เครือทอง อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพฒันศาสตร์

๑๓๖ นางธญัญลักษณ์  จันทมิา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์

๑๓๗ น.ส.นันทน์ภสั  นกเงิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์

๑๓๘ น.ส.กนกพร  วสัีนเทยีะ เจ้าหน้าที่วจิัย คณะเศรษฐศาสตร์

๑๓๙ น.ส.กนกนาฏ  นนทราษฎร์ นักวชิาการเงินและบญัชี คณะเศรษฐศาสตร์

๑๔๐ น.ส.ธนัยพฒัน์  สิทธโิชคธรรม นักวชิาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

๑๔๑ น.ส.พรทพิย์  สุขสองหอ้ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์

๑๔๒ นายพงศ์ธรัีช  กนกากร นักวชิาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

๑๔๓ น.ส.วศินี  พว่งประเสริฐ นักวชิาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

๑๔๔ นายสอนกิจจา  บญุโปร่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๑๔๕ นางอนิศรา เพญ็สุข  ต๊ิบแก้ว อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๑๔๖ นางกนิษฐา  แย้มโพธิใ์ช้ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๑๔๗ นายชุติพงศ์  ร่มสนธิ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๑๔๘ น.ส.ธรีพร  ชื่นพี อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน / ส่วนงำน

รำยชื่อผู้เข้ำรว่มโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รุน่ที่ ๖๗

ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรวิทยบรกิำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน  แสนปำล์ม เทรนน่ิง โฮม และวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

๑๔๙ น.ส.พรทพิย์  ล้ิมฬหะพนัธ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๑๕๐ น.ส.อรุณวรรณ  ใจสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๑ น.ส.พลอยชมพ ู พว่งวฒันวงศ์ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๒ นายเกียรติศักด์ิ  ศิริธรรม นักวชิาการคอมพวิเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๓ น.ส.ผกามาศ  วบึชัยภมูิ นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๔ น.ส.อรวรรณ  ล้ิมศิวลัิย นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๕ น.ส.จารุวรรณ  เนียมสิน นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๖ น.ส.เสาวลักษณ์  แก้วเขียว นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๗ น.ส.จันทร์นภา  อินทรกง นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๘ น.ส.ณัฐการณ์  สูงงาม นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๕๙ น.ส.สุภาพร  รอดทองอยู่ นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๐ น.ส.โสมวรรณ  สฤษดิพนัธ์ นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๑ น.ส.อัญชิษฐา  ชายหงษ์ นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๒ น.ส.กุสุมา  พรรณาภพ นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๓ น.ส.ภทัรวดี  พาลี นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๔ น.ส.อัปสรา  ตะระรัมย์ นักวทิยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๕ น.ส.กมลชนก  ศิลปม์ณีพนัธ์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๖ น.ส.คณิศรา  อิ้วชาวนา สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๗ น.ส.ณัฏฐา  เฮงตระกูล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๘ น.ส.ปาลิน  จิวากานนท์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๖๙ น.ส.วฒิุพร  ฤกษอ์ านวยโชค สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๐ น.ส.สิระดา  ทยายุทธ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๑ นายอนวชั  วฒันวบิลูย์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๒ นายทศพล  รุจิพมิลกิจ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๓ นายปวชิ  สุรนันท์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๔ น.ส.ปิ่นปรากรม  ชัยกองเกียรติ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๕ น.ส.ภาณุมาศ  ค ากัน สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๖ น.ส.อณิษฐา  ชุ่มค า สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๗ น.ส.ธนัยนันท ์ ขมิ้นสนสกุล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๘ นายธรีวฒัน์  สัมฤทธิว์ชัฌาสัย สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๗๙ นายพชร  พฤกษเ์บญจกุล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๘๐ น.ส.ชิตสุดา  อุ่นประเสริฐ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๘๑ น.ส.กวนิธดิา  อุปพงศ์ นักสุขศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑๘๒ น.ส.ปรียาภรณ์  นิยมฤทธิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะส่ิงแวดล้อม

๑๘๓ น.ส.นิศารัตน์  ใจยศเส้า นักวจิัย คณะส่ิงแวดล้อม

๑๘๔ น.ส.สโรชา  แดงศิริ นักวจิัย คณะส่ิงแวดล้อม

๑๘๕ น.ส.พชัรินทร์  จรัสตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร



ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง หน่วยงำน / ส่วนงำน

รำยชื่อผู้เข้ำรว่มโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รุน่ที่ ๖๗

ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรวิทยบรกิำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน  แสนปำล์ม เทรนน่ิง โฮม และวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

๑๘๖ น.ส.ชลิตา  ถือตรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๘๗ น.ส.ณัชชา  ปล้ืมจิตติกุล นักวทิยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๘๘ นางนงลักษณ์  แสงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๘๙ นายชัชวาลย์  เลียบบวัปา่ ช่างเทคนิค โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๐ น.ส.กรานต์วดี  บวัขาว นักวชิาการเงินและบญัชี โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๑ น.ส.เสาวลักษณ์  โดนสันเทยีะ บรรณารักษ์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๒ น.ส.ตะวนัณ์  เทพมุณี ผู้ปฏบิติังานบริหาร โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๓ นายกิตติธชั  ไวโรจน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๔ น.ส.ชไมพร  หลวงวเิศษ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๕ น.ส.ชลลดา  มงคล อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๖ น.ส.ฐิติกานต์  สวา่งศรี อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๗ น.ส.ทพิรัตน์  ค าเพิ่ม อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๘ น.ส.ธนภร  นิลพยัคฆ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๑๙๙ น.ส.ธญักวนิทร์  ธนะรังสิพฒัน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๐ นายนเทพ  มากแจ้ง อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๑ น.ส.พรพมิล  ธญัญะภมูิ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๒ น.ส.พร้อมเพื่อน  จันทร์นวล อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๓ น.ส.พชัรินทร์  แสนทพิย์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๔ น.ส.ภทัรพร  แจ่มใส อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๕ น.ส.วรรณภา  จูงจิตรด ารงค์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๖ น.ส.สิริกาญจน์  สมกล้า อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๗ นายสุทธพิงษ ์ โล้เจริญรัตน์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๘ นายอภชิัย  อินดีค า อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๐๙ น.ส.อรนุช  วรรณา อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๑๐ นายกฤษกร  โชติเธยีรชัย อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๑๑ นายฐรกัณฐ์  แก้วประทมุรัศมี อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๑๒ น.ส.วริษฐา  บญุธรรมมา อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๑๓ น.ส.สุธรีา  บนุนาค อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ

๒๑๔ น.ส.ชนัญชิดา  หอมจันทร์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กพส.

๒๑๕ น.ส.ปวชิญา  แสงพทิกัษ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กพส.

๒๑๖ น.ส.ปยิวรรณ  สุวรรณโณ อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กพส.

๒๑๗ นางศมลชนก  อ่อนสีแดง อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กพส.

๒๑๘ นายสุชาติ  จันทรสุกรี อาจารย์ โรงเรียนสาธติแหง่มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ กพส.

๒๑๙ นายกฤต  มิ่งขวญั วศิวกร วทิยาลัยการชลประทาน สถาบนัสมทบ มก.

๒๒๐ นายอาณัติ  สุขีวงศ์ เจ้าหน้าที่วจิัย ศูนย์วทิยาศาสตร์ข้าว

๒๒๑ นายสุมน  หอ้ยมาลา นักวชิาการเกษตร ศูนย์วทิยาศาสตร์ข้าว

๒๒๒ น.ส.พมิพช์นก  มากแสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถานพยาบาล
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รำยชื่อผู้เข้ำรว่มโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รุน่ที่ ๖๗

ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรวิทยบรกิำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน  แสนปำล์ม เทรนน่ิง โฮม และวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

๒๒๓ น.ส.ศศิจรรยา  ปจัจัยโคถา นักวชิาการเงินและบญัชี สถานพยาบาล

๒๒๔ นายทศพล  อุมะมานิต นักวจิัย สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรฯ

๒๒๕ น.ส.ผุสดี  สุขพบิลูย์ นักวจิัย สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรฯ

๒๒๖ น.ส.พรพมิล  จันทร์ฉาย นักวจิัย สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตผลทางการเกษตรฯ

๒๒๗ น.ส.สุชาวดี  แซ่วอ่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๒๘ น.ส.พนิดา  ประสารสี นักวเิคราะหน์โยบายและแผน สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๒๙ น.ส.สาวณีิ  สมุทรรัตน์ นักวจิัย สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๐ น.ส.ชนากานต์  รัตนกิตติวงศ์ นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๑ น.ส.ดาลัด  วฒันสิน นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๒ น.ส.ธารินทร์  ก าไร นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๓ นางสุธาทพิพ ์ ดวงใจ นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๔ น.ส.ณัฐธชิา  นามบญุ นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๕ น.ส.ภคัจิรา  ถิ่นทุ่งทอง นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๖ น.ส.วชัรียา  พงษศิ์ริแสน นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัค้นควา้และพฒันาผลิตภณัฑ์อาหาร

๒๓๗ น.ส.ดารารัตน์  ช้างจันทร์ นักวทิยาศาสตร์ สถาบนัวจิัยและพฒันาแหง่มก.

๒๓๘ นายกรณ์  ค าสวสัด์ิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักการกีฬา

๒๓๙ นายณภทัร  สุพรรณพงษ์ นักกายภาพบ าบดั ส านักการกีฬา

๒๔๐ น.ส.เนตรนภา  เต่าทอง นักวชิาการเงินและบญัชี ส านักการกีฬา

๒๔๑ น.ส.ปยิพร  ปยิศักด์ิเมธากุล นักวชิาการเงินและบญัชี ส านักการกีฬา

๒๔๒ น.ส.อรพณิ  รัตนเสรีสุข นักตรวจสอบภายใน ส านักงานตรวจสอบภายใน

๒๔๓ นายประธาน  นนทะภา ช่างเทคนิค ส านักงานทรัพย์สิน

๒๔๔ นายสมศักด์ิ  ข าประดิษฐ์ นักประชาสัมพนัธ์ ส านักงานทรัพย์สิน

๒๔๕ น.ส.เฟื่องฟา้  จารย์ลี นักวชิาการโสตทศันศึกษา ส านักงานประกันคุณภาพ

๒๔๖ น.ส.ชานิสรา  หอมหยก นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๔๗ น.ส.สุชาดา  พฒุตาล นักวเิคราะหน์โยบายและแผน ส านักงานสภามหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๔๘ น.ส.สุมนทพิ  ก่องตาวงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๔๙ น.ส.วรางคณา  ทองคง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๐ น.ส.สมฤดี  สองบาง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๑ น.ส.กฤษฎ ี ปริวตัรกุล นักวชิาการศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๒ น.ส.ชวนขวญั  เปี่ยมพลู นักวชิาการศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๓ น.ส.นริสสา  สียา นักวชิาการศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๔ น.ส.จารุณันท ์ แสงศิริ นักวชิาการศึกษา ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๕ น.ส.สรีวลัย์  จึงเจริญนิรธร อาจารย์ ส านักทะเบยีนและประมวลผล

๒๕๖ นายมนทกานต์  บญุทลู ช่างเคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส านักบริการคอมพวิเตอร์

๒๕๗ นายโจ  ชนิตวธัน์ ผู้ปฏบิติังานบริหาร ส านักบริการคอมพวิเตอร์

๒๕๘ น.ส.ประณัฏฐ์ยา  เมฆานิมิตดี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๒๕๙ น.ส.กมลทพิย์  แสนสม นักวชิาการเกษตร ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม
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รำยชื่อผู้เข้ำรว่มโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์รุน่ที่ ๖๗

ในระหว่ำงวันที่ ๑๓ - ๑๖  พฤษภำคม ๒๕๖๒
ณ อำคำรวิทยบรกิำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์วิทยำเขตบำงเขน  แสนปำล์ม เทรนน่ิง โฮม และวิทยำเขตก ำแพงแสน 
 

๒๖๐ นายธเนศ  ฤทธิช์าวนา นักวชิาการพสัดุ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม

๒๖๑ น.ส.พรีญา  แสงอุไร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๒๖๒ น.ส.อริษา  เกียรติเผ่าพนัธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๒๖๓ นายโชจินันท ์ ศรีหะ ช่างไฟฟา้ ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๒๖๔ น.ส.ชนิกานต์  พว่งสมจิตร นักวชิาการโสตทศันศึกษา ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

๒๖๕ นายนฤพนธ ์ ด าแพร นักวชิาการพสัดุ ส านักหอสมุด

๒๖๖ น.ส.ปยิะธดิา  ปรางค์โคกกรวด นักเอกสารสนเทศ ส านักหอสมุด

๒๖๗ น.ส.พนารัตน์  สร้อยศรีเมือง นักเอกสารสนเทศ ส านักหอสมุด

๒๖๘ น.ส.ดวงใจ  เข็มแดง นักเอกสารสนเทศ ส านักหอสมุด

๒๖๙ นายเมธสั  เปล่งเจริญศิริชัย บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด

๒๗๐ นายวภิาวสั  อ าพล บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด

๒๗๑ นายสงกรานต์  สุตะคาน นักทรัพยากรบคุคล ส านักหอสมุด

๒๗๒ นายชัยกร  คงอมรสังข์ ผู้ปฏบิติังานหอ้งสมุด ส านักหอสมุด ก าแพงแสน


