
ล ำดับ ต ำแหน่ง ส่วนงำน / หน่วยงำน

1 น.ส.สตรีรัตน์  ฤทธ์ิชาวนา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง

2 นางธนาภรณ์  ลัดพลี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

3 น.ส.ณัฐพร  เจนสมุทร์ นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนิสิต

4 น.ส.อาทิณี  ปานคลัง นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

5 น.ส.กนกวรรณ  นูรี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

6 น.ส.กัญญณัช  ม่วงสีสุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

7 น.ส.ฉัตรธิดา  สุภัทรวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

8 นายปัณณธร  สมวี นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

9 นายเอกราช  สิทธิศักด์ิ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง

10 นายวสันต์ชัย  กรุงทวี ช่างเทคนิค กองบริการกลาง กพส.

11 นายชาคริต  โทสวนจิต วิศวกรโยธา กองบริการกลาง สกลนคร

12 นายอภิชาติ  กันยาทอง นักวิชาการศึกษา กองบริการกลาง สกลนคร

13 น.ส.รัชฎาภรณ์  แดนประโคม นักวิชาการเกษตร กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สกลนคร

14 น.ส.ญานิกา  สุปรานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารท่ัวไป กพส.

15 น.ส.ณัฏฐญา  แซ่ยิบ นักประชาสัมพันธ์ กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

16 น.ส.จิตรา  ธรรมรักษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

17 น.ส.นิจตยา  ใยวังหน้า เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

18 น.ส.มยุรา  ผาสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารวิชาการและนิสิต สกลนคร

19 น.ส.ฐวมลวรรณ  มงคลกาย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

20 น.ส.กานต์สิรี  ชุณห์วัฒนะ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

21 น.ส.จรูญรัตน์  สลุงอยู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเกษตร

22 น.ส.จุฬาลักษณ์  บุตรฟองดา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

23 น.ส.ณัฐพร  วรธงไชย นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

24 น.ส.ดรุณี  ถาวรเจริญ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

25 น.ส.นิตยา  ชูเกาะ อาจารย์ คณะเกษตร

26 น.ส.รัตติกาน  เกิดผล นักวิจัย คณะเกษตร

27 น.ส.วิภาวี  ล้ีสุทธิพรชัย อาจารย์ คณะเกษตร

28 น.ส.สุภาภร  เสาธงน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่น 70 - 74

Phase 2 : Onsite Training รอบท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 12 - 13 มกรำคม พ.ศ. 2566 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 
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29 นางณัฐรดา  ศรีผ่อง นักวิชาการศึกษา คณะเกษตร

30 นางบุญญรัตน์  พ่ึงเกษม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

31 นางปิยนุช  ศรไชย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

32 นายชัยมงคล  พรมชู เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

33 นายณัฐกร  คุณเจริญ อาจารย์ คณะเกษตร

34 น.ส.นริศรา  ย่ิงก าแหง นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

35 น.ส.บุษกร  จิตตรีพรต นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

36 น.ส.สารภี  ต้ังเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร ก าแพงแสน

37 นายชวลิต  คณากรสุขสันต์ อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

38 นายนพพร  จรูญชนม์ อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

39 นายสุรเดช  บุตทชน อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

40 นายอภิชาติ  หวังแก้ว วิศวกร คณะเกษตร ก าแพงแสน

41 นางสกุลจิตร  วิเชียรโชติ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

42 นายอุโฆษ  สุวรรณ อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

43 น.ส.ภีรตา  รัตนสิงหกุล นักวิชาการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
44 น.ส.อรปรียา  รอสูงเนิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเศรษฐศาสตร์

45 นายพัฒน์  พิสิษฐเกษม อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

46 น.ส.สิริเกล้า  สังขพันธ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

47 น.ส.นิภาพร  เมษา นักวิทยาศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร

48 น.ส.หน่ึงฤทัย  ทองน่วม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

49 นายอัครพัชร์  ธนากุลรัศมี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะบริหารธุรกิจ

50 น.ส.ณัฎฐิกาฑ์  เหมภัทรสุวรรณ อาจารย์ คณะประมง

51 น.ส.สุมิตตรา  สุพรรณ์นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะประมง

52 น.ส.อัครศิริ  แสงสว่าง อาจารย์ คณะประมง

53 น.ส.เกสรา  พวงทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

54 น.ส.นันทนุช  อุดมละมุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

55 น.ส.วรางรัตน์  ดวงแสง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

56 น.ส.สุชาดา  ทองมาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
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57 นายเกษม  ทิพยเมธากุล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

58 นายณัฐพล  บุณยอุดมศาสตร์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

59 นายเบญจมินทร์  ธนะมินทร์จ ารัส เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

60 นางวราภรณ์  ล าใย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวนศาสตร์

61 น.ส.จารุพร  ต้ังพัฒนกิจ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

62 น.ส.วราภรณ์  ด่านศิริ อาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ

63 น.ส.ตวงทอง  วงศ์พิพัฒน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

64 น.ส.พรรณนรี  ศรีน้อย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

65 น.ส.พัชรนันท์  ตวงหิรัญวิมล นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

66 น.ส.อภิญญา  ศรศรี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

67 นางประยูร  พาลี นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

68 นางศิรินทร์ทิพย์  แสนสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

69 นายฉัตรเฉลิม  เกษเวชสุริยา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

70 นายพลเชษฐ์  ครุธวัฒนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

71 นายภานุ  พิมพ์วิริยะกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

72 น.ส.ทัดดาว  ค าปุก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

73 นายชัยวัฒน์  ศิระวัฒนานนท์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

74 นายธารินทร์  รัตนบุญทา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

75 น.ส.กมลรัตน์  กองหนู นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

76 น.ส.กฤติยา  พาอ่ิม วิศวกร คณะวิศวกรรมศาสตร์

77 น.ส.พิชญ์จุฑา  จ๋วงพานิช นักวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

78 น.ส.สุทินา  ยุทธวรานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

79 น.ส.สุพัตรา  ทองสุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

80 นายคเณศ  คัจฉสุวรรณมณี อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

81 นายธีรพงษ์  ล้ิมรักษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

82 นายประเวสน์  แบบประเสริฐ ช่างเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

83 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงอัญมณี  เกษมสุข นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

84 น.ส.กรชนก  กระจ่างเย่า นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
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85 นายเอนก  ไกรรอด นักวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

86 น.ส.กนกวรรณ  ตันนิยม นักวิชาการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

87 น.ส.ชุติภัทร์  ฝอยหิรัญ อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

88 น.ส.ฐิติรัตน์  ยะอนันต์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

89 นายชุตินนท์  พุทธิวาณิชย์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

90 นายต้องพงศ์  พงษ์พานิช อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

91 น.ส.กาญจนาภา  อินทรจักร์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

92 น.ส.จงจิต  นุชเจริญ นักวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

93 น.ส.อริสรา  ขุนพิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

94 นายกฤษณะ  ตรีฉลอง อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

95 นายจ ารัส  แก้วแรมเรือน อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

96 นายวิรัช  เวโรจน์ฤดี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

97 น.ส.คันธารัตน์  ยอดพิชัย อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

98 น.ส.ธิญาดา  เฮียงโฮม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศึกษาศาสตร์

99 น.ส.นันทัชพร  วีระเสถียร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศึกษาศาสตร์

100 นายชวพันธ์ุ  เพชรไกร อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

101 นายชาครีย์  เกิดสมบูรณ์ อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

102 นายโชคชัย  เตโช อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

103 น.ส.ณัฏรี  ศรีดารานนท์ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

104 น.ส.กุลปราโมช  ประทุมชัย อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

105 น.ส.รสิตา  กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

106 น.ส.สุชาดา  สกลกิจรุ่งโรจน์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

107 นายธวัชพงศ์  หาเรือนโภค นักวิจัย คณะสังคมศาสตร์

108 นายสอนกิจจา  บุญโปร่ง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

109 นายเอกลักษณ์  ไชยภูมี อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

110 น.ส.กฤติยา  ธุระนนท์ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

111 น.ส.กัญตา  มินเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

112 น.ส.จิราพร  รักดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์
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113 น.ส.ชนัฎดา  ใจดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์

114 น.ส.ณพารี  ศรีโสวรรณา อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

115 น.ส.ปัณณิกา  เกล้ียงล ายอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

116 น.ส.พจิตรา  เฮงตระกูล สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

117 น.ส.พลอยไพลิน  เสมค า อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

118 น.ส.พัชรอร  บุญเข็ม นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

119 น.ส.ภัทรวินท์  วนก าจร สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

120 น.ส.ศิรประภา  วิทยภาพ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

121 นายจิรายุ  เกิดดี สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

122 นายชัชปวิตร  สุวรรณมณี นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

123 นายวุฒิธิ  บรรเจิดสุวรรณ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

124 น.ส.นริฏา  ฟักแก้ว อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

125 น.ส.ธิติยา  บัวสี นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

126 น.ส.มธุรา  น่ิมทิม นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

127 นายณัฐพงษ์  เอียดเต็ม นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม

128 น.ส.คณัสภัสร์  เฉลยจิตต์กุล นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

129 น.ส.คุณาลัย  พลอยดนัย อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

130 น.ส.นวรัตน์  ชาติวิวัฒน์พรชัย อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

131 นางปิยะวรรณ  สุขวิเสส นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

132 นายธีรภัทร์  ปัญญาเพียร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะอุตสาหกรรมเกษตร

133 นายนิสิต  วัฒนศักด์ิภูบาล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

134 นางณัฐรินีย์  จิตสม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป บัณฑิตวิทยาลัย

135 น.ส.กนกวรรณ  โทบุดดี อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

136 น.ส.กนกวรรณ  พันธชัย อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

137 น.ส.กนกวรรณ  รัตนกินรี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

138 น.ส.ชัญญา  พลพิลา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

139 น.ส.วิชชุดา  วิศววิลาวัณย์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

140 น.ส.สรัลชนา  กีรตินิจกาล อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

หน้า 5 จาก 7



ล ำดับ ต ำแหน่ง ส่วนงำน / หน่วยงำน

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่น 70 - 74

Phase 2 : Onsite Training รอบท่ี 3 

ระหว่ำงวันท่ี 12 - 13 มกรำคม พ.ศ. 2566 

ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมกำรเกษตรแห่งชำติ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตก ำแพงแสน 

141 น.ส.สโรชา  จ๊ิดกล่ า อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

142 น.ส.สโรชา  ทองหล่อ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

143 น.ส.สุกัญญา  สุนทรา อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

144 น.ส.สุภารัตน์  จันดี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

145 นายกานตพงศ์  จันทร์ทอง อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

146 นายคณาธิป  นรสิงห์ อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

147 นายภูมิรพี  จิตรช่ืน อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

148 ว่าท่ีร้อยตรีสหรัฐ  พลอยศรีธรรมชาติ นักวิชาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.

149 น.ส.ธัญวรัตน์  ผาสิกา อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

150 น.ส.รติมา  แตงนารา อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

151 น.ส.อรวรรณ  เอ้ือเฉลิมกุล อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

152 นายนนทวัฒน์  ทรัพย์กุล อาจารย์โรงเรียนสาธิต โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. กพส.

153 นายนพพล  รักน้อย ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบ มก.

154 น.ส.รัตนากร  บูรณวนิช นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

155 น.ส.สรีวัลย์   จึงเจริญนิรธร อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

156 นายธรรมนูญ  ทวีชัย อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

157 นายยุทธพงษ์  วรรณพัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

158 น.ส.อรอุบล  ชมเดช อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

159 นายภูมิพัฒน์  ทองอยู่ อาจารย์ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

160 น.ส.จารวี  ปาปะพัง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สถานพยาบาล

161 น.ส.สุนีย์  จึงธีรพานิช นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

162 น.ส.วีรยา  ศรีอิทธิยาเวทย์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

163 นายพสธร  ผ่องแผ้ว นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

164 นายวรพล  พราหมแผลง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

165 น.ส.จิราภรณ์  มีลักษณะ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันผลิตผลเกษตร

166 น.ส.ชิชนันท์  ช้างเนียม นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

167 น.ส.ปัทมา  ทองกอก นักวิจัย สถาบันผลิตผลเกษตร

168 น.ส.ชนัญญา  ช่วยศรีนวล นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.
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169 น.ส.ณัฐมล  โพธ์ิเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

170 น.ส.มินทร์ฐิตา   ธนานนท์ศิริธัช นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

171 นายอภิวัฒน์  เหล่ือมสมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

172 น.ส.วรรณภรณ์  ฤทธ์ิจันอัด นักวิชาการศึกษา ส านักการกีฬา

173 น.ส.อาทิตยา  หิตการุญ อาจารย์ ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

174 นายธนพล  กล่อมกล่ิน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป ส านักงานทรัพย์สิน

175 น.ส.กนกวรรณ  นาควารี นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

176 นายรชต  เกิดโชคชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักบริการคอมพิวเตอร์

177 นายกฤษฎา  สมุทรสาคร นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

178 นายธนากร  จิตตุรงค์อาภรณ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักส่งเสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน

179 น.ส.กมลชนก  เหล่าจ าปา บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด

180 นายยุทธ  สุวรรณเดช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส านักหอสมุด
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