
ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง ส่วนงำน / หน่วยงำน

1 น.ส.ณิชชาภัทร  พรหมมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

2 น.ส.บุษราภรณ์  พรหมพินิจ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

3 น.ส.บุศชาติ  อมิตรพ่าย นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

4 น.ส.แพรวพรรณ  เวชพงษ์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

5 นายธรรมนูญ  วัฒนปรีดา นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพกองกิจการนิสิต

6 น.ส.ปารียา  บุญชิ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

7 น.ส.เมธาวี  แก้ววิเศษกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

8 นายณัฐกิตต์ิ  ศรีชัย นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

9 นายพรชัย  เล็กดารา นักวิชาการพัสดุ กองคลัง

10 น.ส.อิสริญาภรณ์  เมืองแพน นักวิชาการเกษตร กองบริการกลาง กพส.

11 นายเรืองชัย  ดีดวงพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการกลาง สกลนคร

12 นายสุริยัน  โคตรสาลี วิศวกรไฟฟ้า กองบริการกลาง สกลนคร

13 น.ส.ภทรภร  ศรีสร้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สกลนคร

14 น.ส.ขนิษฐา  ออมสิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารทรัพย์สิน กพส.

15 น.ส.ธิดารัตน์  ใจชุ่ม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป กพส.

16 น.ส.พัชราภรณ์  แป้งหอม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

17 น.ส.จุฬารัตน์  โคตะสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

18 น.ส.เกศินี  พิลาภ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารวิชาการและนิสิต สกลนคร

19 น.ส.อรวีร์  อ่ิมเอม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

20 นายปัณณวัชร์  สุทธิพัฒนารัตน์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

21 น.ส.พัชราพร  ศรีสวัสด์ิ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

22 น.ส.ณภา  เวกสันเทียะ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

23 น.ส.บุญญิศา  เกียรติก้องไกล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

24 น.ส.รจนา  สังข์ทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

25 น.ส.วริยา  ด่อนศรี นักวิจัย คณะเกษตร

26 น.ส.ศรัญญา  ศรีโยธิน อาจารย์ คณะเกษตร

27 น.ส.สุนทรี  สุทัศโชติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

28 น.ส.อาภรณ์รัตน์  พงศ์ชัยประทีป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่น 70 - 74

Phase 2 : Onsite Training รอบท่ี 2 

ระหว่ำงวันท่ี 26 - 27 ธันวำคม พ.ศ. 2565 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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29 น.ส.อารีรัตน์  เคนมี นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

30 นายจิโรจ  นระรักษ์ อาจารย์ คณะเกษตร

31 นายพรเทพ  แช่มช้อย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

32 นายวิศิษฏ์  สามร้อยยอด ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเกษตร

33 นายสันติพงษ์  วงมีแก้ว ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะเกษตร

34 น.ส.นงภัทร  ไชยชนะ อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

35 น.ส.นัฐชา  รอดรักษา นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

36 น.ส.วัชราภรณ์  ท่าน้ าต้ืน นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

37 น.ส.สนธยา  ส าเภาทอง อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน
38 นายด าเนิน  อุ่นศิริ นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

39 นายธนกฤต  อุดมนพวงศ์ ช่างไฟฟ้า คณะเกษตร ก าแพงแสน

40 นายมณฑล  แผนสท้าน วิศวกร คณะเกษตร ก าแพงแสน

41 นายวิศรุต  เสรีนิราช นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

42 น.ส.สุดพชร  ฤทธ์ิชู นักวิจัย คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

43 นางดานัย  แสงทอง อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

44 น.ส.ณัฐวดี  รูปสงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเศรษฐศาสตร์

45 น.ส.ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

46 นายวรภัทร  สุวรรณมังกูร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเศรษฐศาสตร์

47 น.ส.ณัฐยากร  มลิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

48 น.ส.สุชัญญา  สายชนะ อาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

49 น.ส.กมลชนก  สนิทพันธ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะประมง

50 น.ส.วาสนา  อากรรัตน์ นักวิชาการประมง คณะประมง

51 นายสามสถิตย์  หมอสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะประมง

52 นายสุขสรร  วันเพ็ญ นักวิชาการประมง คณะประมง

53 น.ส.ทักษยา  วัชรสารทรัพย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

54 น.ส.นริศรา  หาสนาม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

55 น.ส.พรวนัช  เจริญวงศ์ นักวิจัย คณะมนุษยศาสตร์

56 น.ส.เอกวิไล  ปานทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์
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57 นายณัฐพล  เบญจธรรมนนท์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

58 นายอิสรา  จาระณะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

59 นายทัชชกร  เห็นสว่าง นักวิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์

60 น.ส.อัจฉรา  ออกใบ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

61 นายพิพัทธเวศ  วันนารี อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

62 น.ส.ณัฐกานต์  เหล็กกล้า นักวิชาการพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

63 น.ส.รัชธิดา  เดชอุดม อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

64 น.ส.สมัชญา  นามติง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

65 น.ส.สุชาวดี  เพ็ชร์อ าไพ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

66 น.ส.สุนิสา  อัคคะรัสมิโย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

67 นายคณิณ  รุ่งวัฒนา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

68 นายทรงพล  เสาวภา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

69 นายธีรศานต์  เพียรพานิชย์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

70 นายอธิภัทร  เงินหม่ืน อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

71 น.ส.จุฬาลักษณ์  แก้วหวังสกูล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

72 นายสิทธิพงษ์  ธ ารงไพโรจน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

73 นายธวัชชัย  สัพโส ช่างเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

74 นายวรัชญ์  ศรีวรรณรัตน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

75 น.ส.กรปรียา  ยาแก้ว เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

76 น.ส.นิตยา  จูคลองตัน นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

77 น.ส.ปาริชาติ  ชะอุ่ม นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

78 น.ส.พัชรียา  บุบผาชาติ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

79 น.ส.สิริโสภา  ศรีฑา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

80 นายคธายุทธ  ก๋ามะโน อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

81 นายสุนันท์  ไหมเล้ือย ช่างไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

82 นายแสน  เทพมาลาพันธ์ศิริ ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์

83 นายวัชรชาญ  สุขเจริญวิภารัตน์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

84 นายศักด์ิสิทธ์ิ  บุญรอด ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
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85 นายธนสิทธ์ิ  พรหมพิงค์ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

86 นายศักด์ิดา  ธงชาย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

87 น.ส.ภคพร  พิริยาพิทักษ์ภรณ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

88 น.ส.สิริพร  สุขสุเดช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

89 นายวิศิษย์ศักด์ิ  อุดมมาลา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

90 น.ส.กัญญาณัฐ  เบ้าอู๋ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

91 น.ส.ธนิษฐา  โกวรรณ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

92 น.ส.เฟ่ืองฟ้า  เขาวงค์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

93 น.ส.ศิระพร  มีจ ารัส นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

94 น.ส.สุปรานี  พุ้ยมอม อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

95 นายชาย  ไชยชิต อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

96 นายพลวัฒน์  อินทร์โอสถ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

97 นายกวิน  โบสุวรรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

98 น.ส.กนกอร  ห้ันเจริญ นักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

99 น.ส.ขวัญกมล  บุญโปร่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

100 น.ส.นันท์รพัช  ไชยอัครพงศ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

101 น.ส.ปรีห์ปราง  ถนอมศักด์ิชัย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

102 น.ส.พรปวีณ์  สามปรุ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสังคมศาสตร์

103 น.ส.สุรีย์ฉาย  พลวัน อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

104 น.ส.กมลรัตน์  สอนทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

105 น.ส.จิดาภา  กิตติพันธ์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

106 น.ส.จุฑารัตน์  ทองละมัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

107 น.ส.ชลธิชา  ตุ่นค า นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

108 น.ส.ธารีรัตน์  สถาพรกุลทัต นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

109 น.ส.นิภา  ธรรมสนธิเจริญ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

110 น.ส.นุศรา  พาเจริญ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

111 น.ส.ปฏิมาพร  คะเลรัมย์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

112 น.ส.ปิยาภา  โรจน์วณิช นักประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้า 4 จาก 7



ล ำดับ ช่ือ - นำมสกุล ต ำแหน่ง ส่วนงำน / หน่วยงำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่น 70 - 74

Phase 2 : Onsite Training รอบท่ี 2 

ระหว่ำงวันท่ี 26 - 27 ธันวำคม พ.ศ. 2565 
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113 น.ส.พลอยไพรินทร์  แย้มเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

114 น.ส.อาภัสสร  พุ่มประทีป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

115 นางสไบ  อุ่นศิริ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

116 นายธนิสรณ์  บุญญคง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

117 นายธัชกร  เลิศวรรณการ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

118 นายสิรภพ  สังขมาลย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์

119 น.ส.มณีกาญจน์  อยู่เอ่ียม อาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อม

120 น.ส.สุนีรัตน์  ขวัญสันเทียะ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะส่ิงแวดล้อม

121 นายทวีป  เอ่ียมบุญฤทธ์ิ นักวิชาการพัสดุ คณะส่ิงแวดล้อม

122 นายภาคภูมิ  ชูมณี อาจารย์ คณะส่ิงแวดล้อม

123 น.ส.ณัฐปภา  สิทธิธนาวรกุล นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

124 น.ส.พรรณภัทร  พรหมเพ็ญ อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

125 น.ส.เมธาวี  เพียรภักดี อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

126 นายเกียรติชัย  วาดอักษร อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

127 น.ส.สกุลรัตน์  คงสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

128 น.ส.กัลยาภัสร์  สุขเหลือ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

129 น.ส.ชนัญญา  สุวรรณผา อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

130 น.ส.ดวงกมล  ธงชมเชย อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

131 น.ส.ทัชรินทร์  สุขสมแดน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

132 น.ส.พรรนิภา  ชายขุนทด อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

133 น.ส.มีนศกานต์ภรร  เฉลิมบุญ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

134 น.ส.รัตนา  แสงงาม อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

135 น.ส.วงเดือน  สร้อยสี อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

136 น.ส.โสรยา  เอ่ียมวิจารณ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

137 น.ส.อริสา  แก้วทองค า ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

138 นางระวีวรรณ  นาวาพานิช อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

139 นายกฤษ  อารี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

140 นายกฤษดา  หงษ์เวียงจันทร์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
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141 นายณัฐิวุฒิ  หมวกใหม่ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

142 นายธนวัฒน์  ชาติช านิ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

143 นายธัชวิน  ยศเฉลิมวงศ์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

144 นายนพพร  ตรีจรูญ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

145 นายปรีดา  กิติวนารัตน์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

146 นายรังสรรค์  สมรูป อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

147 น.ส.จิณห์จุฑา  พานทอง อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

148 น.ส.ณัฐกฤตา  ฉันทรัชดา อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

149 น.ส.ยลดา  ชัยแสง อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

150 น.ส.รุ้งลาวัลย์  บัวอุไร อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

151 นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

152 น.ส.ปิธิญา  เดชะคัมพร บรรณารักษ์ วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มก.

153 น.ส.บุญเพ็ญ  เสาวิไล นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

154 น.ส.รัตนากร  บูรณวนิช นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

155 น.ส.สุภาภรณ์  พันวิลัย อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

156 นายวีรศิลป์  สอนจรูญ อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

157 น.ส.จุฑาเทพ  วัชระไชยคุปต์ อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

158 น.ส.จุฑามาศ  เมรสนัด นักวิจัย ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝร่ังเศส

159 น.ส.ปิยวดี  ชิตพิริยันต์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ศูนย์นานาชาติสิรินธรฯ

160 น.ส.จตุพร  ชัยยุทธ นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

161 น.ส.ทิพา  วรเนตรสุดาทิพย์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

162 น.ส.เบญจลักษณ์  ภาวะโสภณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

163 น.ส.สมัชญา  งามสุข นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

164 น.ส.จิรชยา  บุญญฤทธ์ิ นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

165 นายนภัส  แก้วตระกูลชัย นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

166 นายพรเทพ  เย็นพิรุณ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร

167 น.ส.ณัฐชฎาพร  มหาศรานนท์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

168 น.ส.สุภิดา  เช้ากระจ่าง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.
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169 นางวัชรี  พุ่มรอด นักวิชาการพัสดุ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

170 นายกิตติศักด์ิ  แสงอรุณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

171 นายวิโรตม์  เอ๊ียะตะกูล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

172 น.ส.กัญญ์วรา  ลอยประดิษฐ์ นักวิจัย ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

173 น.ส.จันทร์จิรา  สวัสด์ิรักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

174 น.ส.ธมนวรรณ  เทาศิริ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

175 นายธีรยุทธ์  พลายกวม นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

176 น.ส.พรพรรณ  พันธ์แจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

177 น.ส.เบญจมาศ  แสนหลวง บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด
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