
ลําดับ คํานําหนา ชื่อ สกุล หนวยงาน ชื่อเลน

1 นางสาว สุชาดา สงธาดา กองกลาง อุ

2 นาง พรศรี กาญจนภักดิ์ กองการเจาหนาที่ พร

3 นาย สุบิน เทพนอก กองกิจการนิสิต เชาว

4 นาย พิสิฐ ประเสริฐสุข กองคลัง พิสิฐ

5 นาย สนั่น ประกอบศรี กองคลัง ปอง

6 นาย ณัฐวัฒน ปรีชากูล กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เจี๊ยน

7 นาย เดื่อ ภูแพ กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ เดื่อ

8 นาย พรณรงค รุงกรุด กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ตั้ม

9 นางสาว สุชีพ จันทอง กองยานพาหนะอาคารและสถานที่ ชีพ

10 นาย อุดม นอยปุก คณะเกษตร กําแพงแสน อุดม

11 นาง วัฒนา พึ่งชัย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ตุย

12 นาง ทองปลิว คมสัน คณะศึกษาศาสตร รัก

13 นาง นวลเพ็ญ สิงหไพศาล คณะศึกษาศาสตร แหมม

14 อาจารย ไพฑูรย ศรีฟา คณะศึกษาศาสตร

15 รองศาสตราจารย มยุรี ถนอมสุข คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ออย

16 นางสาว กันทิมา จันทรอําไพ คณะเศรษฐศาสตร แหมม

17 นาง สุชาดา หงษทอง คณะเศรษฐศาสตร ตอย

18 นาง พิมสิริ คลายขํา คณะสถาปตยกรรมศาสตร

19 ผูชวยศาสตราจารย อรพิน สถิรมน คณะสังคมศาสตร

20 รองศาสตราจารย เกษกนก ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร ยิ้ม

21 นาง ทองทิพย จารึกธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร ทิพย

22 ผูชวยศาสตราจารย ศิริวรรณ พราพงษ คณะสัตวแพทยศาสตร ปอ

23 นางสาว เสาวนิตย ทิพยเสวก คณะสัตวแพทยศาสตร อี๊ด

24 นาง วงเดือน ทิพยมนต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เดือน

25 นาง พยอม นวมทอง โรงเรียนสาธิตแหง มก. ยอม

26 นางสาว ละมาย เติมเจิม โรงเรียนสาธิตแหง มก. ไม

27 อาจารย สาธิต ลาภเกิน โรงเรียนสาธิตแหง มก.
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28 นาย สุพรรณ พลอยศรีธรรมชาติ โรงเรียนสาธิตแหง มก. เปยก

29 นาง อาภา ทูลขุนทด โรงเรียนสาธิตแหง มก. ภา

30 นาง กาญจนา ขันติศิริ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรแล ตุก

31 นาง กุหลาบ เทียมจันทร สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร โรส

32 นาง บัวไข พรหมพินิจ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร บัว

33 นาง เรณู วรรณาลัย สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จุก

34 นาย วินัศ ภูมินาถ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร นัท

35 นาง สุภาพ เผากุม สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร สุภาพ

36 นาง อารีลักษณ เต็มตระกูล สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร จิ๊บ

37 นาง เพชรา เปสลาพันธ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตุก

38 นางสาว วาสนา บัวจันทร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาส หนา

39 นางสาว สุดา ภูระหงษ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาส แหมม

40 นาง อนุรัตน ฑีฆะบุตร สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาส ตุ

41 นาง กานดา เขียวรัตน สํานักงานบริการวิชาการ ดา

42 นาย ฉลาด องคไทร สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ฉลาด

43 นาย ณรงศักดิ์ คําหอมกุล สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ธวัชชัย

44 นาง ดารารัตน อินนุรักษ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ออย

45 นาย ทศพร บุญรังษี สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เบี้ยว

46 นาง นงลักษณ ผลวงษ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ปอย

47 นาย พงศพันธ เหลืองวิไล สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ธี

48 นาง ศรัญญา คลายสอน สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เงาะ

49 นาง พรธิพา ธนเศรษฐกร สํานักงานวิทยาเขตศรีราชา หนอย

50 นาง ประไพพิศ ลลิตาภรณ สํานักงานอธิการบดี พิศ

51 นางสาว เสาวลักษณ แหยมเจริญ สํานักบริการคอมพิวเตอร ตุก

52 นาง ปณณรภัส พรบัณฑิตยปทมา สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ตอย

53 นาย ลําพัน ทองดี สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พัน

54 นาง สมคิด รอดนอย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน เล็ก

55 นาย สุพรรณ พราทิตย สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน พร

56 นาง สุวินัย พรหมมะ สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน นัย



57 นาง กาญจนา วสุสิริกุล สํานักหอสมุด เตา

58 นาง นภาลัย ทองปน สํานักหอสมุด หนอง

** กองการเจาหนาที่จะมีบันทึกแจงไปถึงทานและ

สวนงาน เพื่อแจงยืนยันการเขารวมโครงการฯอีกครั้ง

สําหรับผูที่มีรายชื่อขางตน สามารถแจงชื่อ 

เพื่อจับคูหองพักตามลิ้งคนี้ >>> แจงชื่อหองพัก

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6jIYjG2pPkG_fZ_k1gjgCw1dnpf5QEJOmVXWufWujtVUNDY0UlY2TUpSU0VMN1lOM1U3N0FLVTJRTC4u
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