
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง ส่วนงำน / หน่วยงำน

1 นายทักษ์ดนัย  สามัญ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองกลาง

2 นายอริย์ธัช  ศรีมุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

3 น.ส.วลาสินี  จิตต์ใส นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

4 นายกิตติคุณ  ซ้ึงหฤทัย นักจิตวิทยา กองกิจการนิสิต

5 นายณัฐพล  ประชุมของ นักวิชาการพัสดุ กองกิจการนิสิต

6 น.ส.กรองแก้ว  เสง่ียมโคกกรวด นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

7 น.ส.ชุติมณฑน์  ต้ังรุ่งโรจน์ขจร นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

8 น.ส.ปณิตา  บ ารุงศิลป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองคลัง

9 น.ส.พรรษพร  ศุภพล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองคลัง

10 นายคมสุธี  พันธ์เขียน สถาปนิค กองบริการกลาง กพส.

11 นายอดิศักด์ิ  ขานทะราชา ช่างไฟฟ้า กองบริการกลาง กพส.

12 นายสิทธิหงษ์  ดีเหมาะ ช่างเทคนิค กองบริการกลาง สกลนคร

13 น.ส.อินทิรา  วรรณทิพย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สกลนคร

14 น.ส.กิติมา  สุขดี นักวิชาการศึกษา กองบริหารการศึกษา กพส.

15 น.ส.วาเลน  จิตต์ภาณุโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารท่ัวไป กพส.

16 นายจุฑาวิทย์  อุดรสะอาด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

17 นางอ้อมจิต  วิจิตรปัญญา นักวิชาการพัสดุ กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

18 น.ส.พัชรี  จันทร์ด า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

19 น.ส.ศุทธินี  เมฆตรง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

20 น.ส.ธนาภรณ์  ข าสวัสด์ิ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

21 น.ส.นววรรณ  ปรมัตถ์สกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

22 น.ส.พัชยา  อุบาลี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

23 น.ส.ภริษา  เชาวนะพงษ์ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร

24 น.ส.มาริสา  เสาวคตภูมิ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

25 น.ส.รสรินทร์  สิริทองสาคร นักวิชาการศึกษา คณะเกษตร

26 น.ส.ศรีหรรษา  มลิจารย์ อาจารย์ คณะเกษตร

27 น.ส.อมรรัตน์  ปันต๊ะวงค์ อาจารย์ คณะเกษตร

28 น.ส.อรุณี  วงษ์แก้ว อาจารย์ คณะเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่น 70 - 74

Phase 2 : Onsite Training รอบท่ี 1 

ระหว่ำงวันท่ี 19 - 20 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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29 นายจิรกร  พชรปรัชญากร ช่างเทคนิค คณะเกษตร

30 นายนฤพนธ์  น้อยประสาร นักวิจัย คณะเกษตร

31 นายภานุพงศ์  ยะสิงห์ ช่างไฟฟ้า คณะเกษตร

32 นายอภิรักษ์  ส าราญร่ืน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเกษตร

33 น.ส.กิติยา  อ่ ากุล นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน

34 น.ส.จิตติมา  จิรโพธิธรรม นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

35 น.ส.ดนชิดา  วาทินพุฒิพร อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

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

37 น.ส.ศศิวิมล  จันทร์สุเทพ นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

38 นางวรรณวณัช  ชัยณรงค์ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน

39 นายทวี  เหล่าด้ิม อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

40 น.ส.จารุวรรณ  ไชยธวัชพุทธิพร นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

41 น.ส.ณัฏฐณิชา  ฉายรัศมี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
42 น.ส.ธนพร  ข าเถ่ือน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์

43 นายสนพัช  สวามีชัย นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

44 นายชาญณรงค์  สุขประเสริฐ นักวิชาการสัตวบาล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

45 น.ส.ณัฐยากร  มลิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

46 นางสิวินีย์  ทองโคตร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

47 ว่าท่ีร้อยตรีจุล  ธนศรีวนิชชัย อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

48 น.ส.นฤชล  ภัทราปัญญาวงศ์ นักวิชาการประมง คณะประมง

49 น.ส.พิมพ์พักตร์  บุญชู นักวิชาการศึกษา คณะประมง

50 นายวรวิช  เธียรปรีชา นักวิจัย คณะประมง

51 น.ส.พรพรรณ  พิริยะสุรวงศ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

52 น.ส.ร าไพ  ยุระไพ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์

53 นางพณิตา  กุลสิริสวัสด์ิ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

54 นายประทีป  เจตนากูล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

55 นายภพพิศลย์  ภพอุดม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

56 นายภานนท์  คุ้มสุภา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
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57 นายจิรวัฒน์  ย่ิงดี นักวิจัย คณะวนศาสตร์

58 น.ส.พรพรหม  รุ่งเรือง อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

59 นายชยพจน์  ลีอนันต์ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

60 น.ส.ชลิยา  โสวภาค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

61 น.ส.พัณณิดา  ขุนนามวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

62 น.ส.พิชญาภรณ์  ขุนชุ่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

63 น.ส.สุจิตรา  ยาขามป้อม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

64 นายชาญชัย  วิยาสิงห์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

65 นายไตรรงค์  เสมแย้ม ช่างไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์

66 นายสิทธิโชค  แซ่ห่าน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์

67 นายอรรถพล  รุจิราวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

68 นายอุดมศักด์ิ  รักวงษ์วาน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

69 น.ส.กัลยาวัสถ์  วังคะวงษ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

70 นายธนบัตร  พรมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

71 น.ส.บวรรัตน์  ศรีมาน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

72 นายธรรมะสุข  ม่ิงเมือง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

73 น.ส.ชัญญานุช  วสยางกูร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

74 น.ส.นลัทพร  วิรัตน์กุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

75 น.ส.นวพร  สบาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

76 น.ส.นวภัทร  วจนะปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

77 น.ส.ละมัย  อินทวัตร บรรณารักษ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

78 นายนรินทร์  หรรษชัยนันท์ วิศวกรโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์

79 นายรัชตะ  อธิคมเสรณี นักทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์

80 นายวิธวัช  ต้ังตรงไพโรจน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

81 นายอานนท์  นุชอนงค์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

82 น.ส.วริศรา  สมตน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

83 น.ส.อรุณี  สุขศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

84 น.ส.ณิชาดา  แก่นศิลา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
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85 นายณัฐพล  บุณยภักดี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

86 น.ส.ประภาพร  สมภักดี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

87 นายภัทร  ชุมสาย ณ อยุธยา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

88 น.ส.กานต์สินี  ศรีสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

89 น.ส.ชนัญญู  ตินตะบุระ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

90 น.ส.ฐิติพร  ปัญญาชนะกุล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

91 น.ส.ภัคสิริ  เผือกผ่อง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

92 นายนันทชัย  บุญศรีทอง นักวิชาการศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

93 นายพงษ์พิสิทธ์ิ  อมรพงษ์ไพศาล นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

94 น.ส.นันทวัน  แย้มสวัสด์ิ นักวิจัย คณะศึกษาศาสตร์

95 น.ส.พรจันทร์  โลจนะศุภฤกษ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

96 นายธนภัทร  ศรีผ่าน อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

97 นายนฤดล  เสมชูโชติ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

98 นายสกล  ต้ังเก้าสกุล อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

99 นายกฤตนัน  ขันค านันต๊ะ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

100 นายพิช  โปษยานนท์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

101 น.ส.ชุติกานต์  ศรีช่ืน นักวิชาการพัสดุ คณะสังคมศาสตร์

102 น.ส.ณัฐธิดา  ประทิศ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์

103 น.ส.นิสารัตน์  ขันธโภค อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

104 น.ส.ปิยรัตน์  ป้ันล้ี อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

105 น.ส.พรทิพย์  ล้ิมฬหะพันธ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

106 นายเทพไท  ไชยทอง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

107 น.ส.ไกรสิริ  ขีดข้ัน อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

108 น.ส.ชลธิชา  ขุนพรม นักวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

109 น.ส.ช่ืนสุมน  ล้ิมมานนท์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

110 น.ส.ชุติมา  แซ่โค้ว นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

111 น.ส.ณัทธินาถ  สุวรรณนาค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

112 น.ส.เทพยุดา  ศรีตระกูล อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
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ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง ส่วนงำน / หน่วยงำน
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113 น.ส.เนียรวรรณ  มีเจริญ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

114 น.ส.พรรณอาภา  จันทร์สนธิ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

115 น.ส.วรรณภา  พูลพิพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

116 น.ส.สุนัดดา  กระแสร์นุช นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

117 นางธิดา  ม่ิงขวัญ นักวิชาการพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์

118 นายณัฐพล  สุวรรณ์เพ็ชร นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

119 นายภานุพงศ์  เหลืองคงทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

120 นายศรัณยู  ปรีชาสถิตย์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

121 น.ส.พจมาน  วงษ์ไส นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

122 น.ส.วนัสปรียา  จาคีไพบูลย์ นักวิชาการศึกษา คณะส่ิงแวดล้อม

123 น.ส.สายสุนีย์  สิงห์ค า นักวิชาการเงินและบัญชี คณะส่ิงแวดล้อม

124 นายพีรภัทร  ด้วงสโมสร ช่างเทคนิค คณะส่ิงแวดล้อม

125 น.ส.วรรธินี  เกตุคง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

126 น.ส.อุรุชยา  สนแจ้ง อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

127 นายไพบูลย์  ต่ันสกูล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

128 น.ส.ไนยนิตย์  สูงเด่น นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

129 น.ส.จรินทร์รัตน์  เรืองแจ่ม อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

130 น.ส.ชญานุช  จันคูเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

131 น.ส.ชนาพร  เกิดมงคล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

132 น.ส.ชาลิกา  เรืองสวัสด์ิ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

133 น.ส.ณัฐชา  เอ็นดู อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

134 น.ส.เมธาวี  กันพูล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

135 น.ส.โศจิรัตน์  หลงอุย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

136 น.ส.สายฝน  เก้ือนุ้ย อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

137 น.ส.สิริรัตน์  เพ็งแก้ว อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

138 น.ส.สุพิชญา  แพงบุปผา อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

139 นายชินวัตร  ทิวาพัฒน์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

140 นายณัฐนิติ  พรหมหิรัญกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
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141 นายธีรศักด์ิ  เทียรธีรดิษย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

142 นายอชิระ  ทิศาภาคย์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

143 นายเอกพล  ศรีลาราช นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

144 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงมยุรี  ใจอุ่น อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

145 น.ส.จุฑาทิพย์  โรจนัท อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

146 น.ส.ปาริฉัตร  นาคสมกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

147 น.ส.วิภาดา  โสภาภิญ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

148 นายปรเมศวร์  อุตระนิตย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

149 น.ส.ชนนิกานต์  หลวงพิทักษ์ อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

150 น.ส.ภรณ์ทิพย์  ถาวรประดิษฐ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

151 น.ส.รัตนาภรณ์  สิทธิยานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

152 น.ส.สุชญา  เต็มงามธนา นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

153 นายพรชัย  ไพบูลย์ อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

154 นายวินัย  อุดขาว อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

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

156 นายอาชวิน  เฉลิมชัย นักกายภาพบ าบัด สถานพยาบาล

157 น.ส.ชญานิษฐ์  บัวเพ็ชร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

158 น.ส.ฐิตาภรณ์  ตัมพานุวัตร นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

159 น.ส.ธิดารัตน์  พันโท นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

160 นายสมภพ  นาขวัญ วิศวกร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

161 น.ส.นัชชา  เนตรเสนีย์นันท์ นักวิชาการพัสดุ สถาบันผลิตผลเกษตร

162 น.ส.นัดดามาศ  โตมอญ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร

163 น.ส.สุริสา  สากยโรจน์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร

164 น.ส.กัญญาวีร์  วุฒิตันติพงศ์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

165 น.ส.ชนิกานต์  ศักดาพิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

166 น.ส.รติกร  สมิตไมตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

167 น.ส.อารีญาณ์  สมเสมียน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

168 นายศศิน  วรจินดาพิทักษ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักการกีฬา
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169 น.ส.ชินตา  เหลาทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

170 นายชัยชนะ  ค าสักดี นักวิชาการพัสดุ ส านักงานบริการวิชาการ

171 น.ส.ธนกร  อ่อนศรี นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

172 น.ส.จรินทร์พร  เพ็ชร์นิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักบริหารการศึกษา

173 น.ส.มนต์ชนก  พูลสวัสด์ิ นักวิชาการพัสดุ ส านักบริหารการศึกษา

174 น.ส.พรชนก  หีบแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

175 น.ส.ภควดี  ปุริโต บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด
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