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๑ น.ส.ณิชชาภัทร  พรหมมา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

๒ นายอริย์ธัช  ศรีมุข เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง

๓ น.ส.สตรีรัตน์  ฤทธ์ิชาวนา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองกลาง

๔ น.ส.บุศชาติ  อมิตรพ่าย นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๕ นายธีรศักด์ิ  เทพมุณี นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต

๖ น.ส.ปณิตา  บ ารุงศิลป์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองคลัง

๗ น.ส.กัญญณัช  ม่วงสีสุก นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๘ น.ส.เมธาวี  แก้ววิเศษกุล นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง

๙ นายเอกราช  สิทธิศักด์ิ นักวิชาการพัสดุ กองคลัง

๑๐ นางนวพร  ศุภสินอธิกา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริการกลาง กพส.

๑๑ นายจอห์นสัน  นามวงศ์ ช่างเทคนิค กองบริการกลาง สกลนคร

๑๒ นายครรชิต  แสนบรรดิษฐ์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กองบริการกลาง สกลนคร

๑๓ นายธนากรณ์  เขียวสด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กองบริการกลาง สกลนคร

๑๔ นายชาคริต  โทสวนจิต วิศวกรโยธา กองบริการกลาง สกลนคร

๑๕ น.ส.ภทรภร  ศรีสร้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สกลนคร

๑๖ น.ส.พัชราภรณ์  แป้งหอม เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

๑๗ นายจุฑาวิทย์  อุดรสะอาด เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป กองบริหารท่ัวไป ศรีราชา

๑๘ น.ส.พวงแก้ว  ไกรษรวงค์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

๑๙ นางอ้อมจิต  วิจิตรปัญญา นักวิชาการพัสดุ กองบริหารท่ัวไป สกลนคร

๒๐ นายไอสูรย์  รุกขชาติ ช่างเทคนิค กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๒๑ นายครรชิต  แรงครุฑ ช่างไฟฟ้า กองยานพาหนะอาคารและสถานท่ี

๒๒ น.ส.พัชราพร  ศรีสวัสด์ิ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

๒๓ น.ส.อารีรัตน์  เคนมี นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร

๒๔ น.ส.อมรรัตน์  ปันต๊ะวงค์ อาจารย์ คณะเกษตร

๒๕ น.ส.รสรินทร์  สิริทองสาคร นักวิชาการศึกษา คณะเกษตร

๒๖ น.ส.สุภาภร  เสาธงน้อย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๒๗ น.ส.นิตยา  ชูเกาะ อาจารย์ คณะเกษตร

๒๘ น.ส.วริยา  ด่อนศรี นักวิจัย คณะเกษตร

รำยช่ือผู้เข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงำนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ รุ่นท่ี ๗๒

ในระหว่ำงวันท่ี ๗ – ๙ และ ๑๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมออนไลน์ ผ่ำนระบบ Cisco WebEx 
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๒๙ น.ส.ณภา  เวกสันเทียะ นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร

๓๐ นายสันติพงษ์  วงมีแก้ว ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร คณะเกษตร

๓๑ นางปิยนุช  ศรไชย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเกษตร

๓๒ นายชวลิต  คณากรสุขสันต์ อาจารย์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๓ นายด าเนิน  อุ่นศิริ นักวิทยาศาสตร์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๔ นายพรพล  ทองพราย นักวิชาการสัตวบาล คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๕ น.ส.ศศิวิมล  จันทร์สุเทพ นักวิจัย คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๖ นายอภิชาติ  หวังแก้ว ช่างเคร่ืองยนต์ คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๗ น.ส.นริศรา  ย่ิงก าแหง นักวิชาการเกษตร คณะเกษตร ก าแพงแสน

๓๘ น.ส.คณิศร์รวี  เตชะเอ้ือย นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๓๙ นางดานัย  แสงทอง อาจารย์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

๔๐ น.ส.ณัฐยากร  มลิรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

๔๑ น.ส.ณัฎฐิกาฑ์  เหมภัทรสุวรรณ อาจารย์ คณะประมง

๔๒ นายปรีชา  ถาวร เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะประมง

๔๓ น.ส.วาสนา  อากรรัตน์ นักวิชาการประมง คณะประมง

๔๔ น.ส.สุมิตตรา  สุพรรณ์นอก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะประมง

๔๕ นายภานนท์  คุ้มสุภา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๖ น.ส.สุชาดา  ทองมาลัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๗ น.ส.นริศรา  หาสนาม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๘ นายธัชชัย  ตันชนะประดิษฐ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

๔๙ น.ส.เอกวิไล  ปานทอง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะมนุษยศาสตร์

๕๐ น.ส.วิชญาภรณ์  วิโรจน์วงศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์

๕๑ นายทัชชกร  เห็นสว่าง นักวิทยาศาสตร์ คณะวนศาสตร์

๕๒ น.ส.อัจฉรา  ออกใบ นักวิชาการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

๕๓ นางศิรินทร์ทิพย์  แสนสุข นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๔ น.ส.สุจิตรา  ยาขามป้อม นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๕ น.ส.สุนิสา  อัคคะรัสมิโย อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๖ นายธนสิน  น าไพศาล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์
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๕๗ น.ส.ณัฏฐ์ชาภา  เดชศิริ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

๕๘ น.ส.ตินรัสม์  แขวงผุด นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

๕๙ น.ส.ตวงทอง  วงศ์พิพัฒน์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๐ นายโสภณ  พงษ์วาปี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์

๖๑ นายพลเชษฐ์  ครุธวัฒนา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิทยาศาสตร์

๖๒ นายธนพันธ์ุ  พูนหมี ช่างไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์

๖๓ นางโสภิดา  ศรีห่วง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาศาสตร์

๖๔ น.ส.ทัดดาว  ค าปุก อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๕ นายนิตที  วณิชวรพงศ์ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๖ นายธนบัตร  พรมจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

๖๗ นายธารินทร์  รัตนบุญทา อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

๖๘ น.ส.นวภัทร  วจนะปกรณ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

๖๙ นายปัญญาวุธ  จิรดิลก อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๐ น.ส.ปาริชาติ  ชะอุ่ม นักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๑ น.ส.ชัญญานุช  วสยางกูร นักวิชาการเงินและบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์

๗๒ นายศักด์ิสิทธ์ิ  บุญรอด ช่างเทคนิค คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๓ น.ส.อรุณี  สุขศรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน

๗๔ นายศักด์ิดา  ธงชาย อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

๗๕ น.ส.ประภาพร  สมภักดี อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๗๖ นายวิศิษย์ศักด์ิ  อุดมมาลา อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๗๗ นางขวัญชนก  หาญมนตรี เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

๗๘ นายอดิศร  วงษ์ยะรา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๗๙ น.ส.ชนัญญู  ตินตะบุระ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๐ น.ส.เฟ่ืองฟ้า  เขาวงค์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๑ นายพงศ์กฤต  นันทนากรณ์ อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๒ น.ส.อริสรา  ขุนพิทักษ์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

๘๓ นายชวพันธ์ุ  เพชรไกร อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๘๔ นายสกล  ต้ังเก้าสกุล อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์
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๘๕ น.ส.คันธารัตน์  ยอดพิชัย อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์

๘๖ น.ส.ทัศนีย์  นาควงษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

๘๗ น.ส.ณัฏฐณิชา  ฉายรัศมี อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

๘๘ นายบวร  ตันรัตนพงศ์ อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์

๘๙ น.ส.ณัฐวดี  รูปสงค์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะเศรษฐศาสตร์

๙๐ น.ส.อรปรียา  รอสูงเนิน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์

๙๑ นายสนพัช  สวามีชัย นักวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา

๙๒ นายกันติทัต  ทับสุวรรณ อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๙๓ นายธารินทร์  ดรุนัยธร นักวิจัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

๙๔ น.ส.มณฑิรา  บุญทิพย์ นักวิจัย คณะสังคมศาสตร์

๙๕ น.ส.นิสารัตน์  ขันธโภค อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์

๙๖ น.ส.รสิตา  กลางประพันธ์ นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์

๙๗ น.ส.อาภัสสร  พุ่มประทีป ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๘ น.ส.ณัทธินาถ  สุวรรณนาค เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๙๙ น.ส.นุศรา  พาเจริญ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๐ น.ส.สุพรรษา  แก้วมงคล นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๑ นายชัชปวิตร  สุวรรณมณี นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๒ น.ส.ณัฐณิชา  เตชะโชควิวัฒน์ สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๓ น.ส.ภาวินี  ผลงามเนตรอรุณ นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๔ น.ส.ช่ืนสุมน  ล้ิมมานนท์ อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๕ น.ส.พลอยไพลิน  เสมค า อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๖ น.ส.ชลณดา  จันทรวิทุร นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๗ น.ส.กมลรัตน์  สอนทอง นักวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๘ น.ส.รัชระพี  สุขมาก สัตวแพทย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๐๙ น.ส.กัญตา  มินเจริญ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๐ น.ส.มัทรี  บุญกอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะสัตวแพทยศาสตร์

๑๑๑ นายวัชรพงษ์  ทะคง อาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

๑๑๒ น.ส.อริยะ  กาญจนโกมุท นักวิทยาศาสตร์ คณะส่ิงแวดล้อม
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๑๑๓ น.ส.สุดารัตน์  สุดเกตุ นักประชาสัมพันธ์ คณะส่ิงแวดล้อม

๑๑๔ นายไพบูลย์  ต่ันสกูล อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๕ นายธีรภัทร์  ปัญญาเพียร นักวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๖ น.ส.เมธาวี  เพียรภักดี อาจารย์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

๑๑๗ น.ส.สกุลรัตน์  คงสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย

๑๑๘ น.ส.กนกวรรณ  รัตนกินรี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๑๙ น.ส.ชัญญา  พลพิลา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๐ น.ส.นันท์นภัส  เทพหัสดิน ณ อยุธยา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๑ น.ส.พรรนิภา  ชายขุนทด อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๒ น.ส.วงเดือน  สร้อยสี อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๓ น.ส.สรัลชนา  กีรตินิจกาล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๔ น.ส.สุพิชญา  แพงบุปผา อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๕ นายกานตพงศ์  จันทร์ทอง อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๖ นายฐิติพงศ์  พงษ์กิจกรภักด์ิ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๗ นายทรงยศ  แจ้งเจริญ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๘ นายนนทวัฒน์  ทรัพย์กุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๒๙ นายยุทธพันธ์  พงษ์ไพร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๐ ว่าท่ีร้อยตรีณัฐวุฒิ  คิดควร อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก.

๑๓๑ น.ส.ปาริฉัตร  นาคสมกุล เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๒ นายเปรมปรีด์ิ  ปัญจะรักษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๓ น.ส.จตุพร  โพธ์ิช่วย อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๔ น.ส.ยลดา  ชัยแสง อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๕ น.ส.อรวรรณ  เอ้ือเฉลิมกุล อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๖ นายกฤษดา  หงษ์เวียงจันทร์ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตแห่งมก. กพส.

๑๓๗ น.ส.วิรงรอง  พัวประเสริฐ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

๑๓๘ น.ส.สุภาภรณ์  พันวิลัย อาจารย์ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

๑๓๙ น.ส.รัตนาภรณ์  สิทธิยานนท์ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

๑๔๐ น.ส.หทัยชนก  อินถา นักวิชาการพัสดุ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
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๑๔๑ นายอาชวิน  เฉลิมชัย นักกายภาพบ าบัด สถานพยาบาล

๑๔๒ น.ส.จตุพร  ชัยยุทธ นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

๑๔๓ น.ส.สุนีย์  จึงธีรพานิช นักวิจัย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร

๑๔๔ นายสมภพ  นาขวัญ วิศวกร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๕ นางไพลิน  ช านาญศิลป์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๖ น.ส.กันตรัตน์  รักษ์พิทยานนท์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

๑๔๗ น.ส.อารีญาณ์  สมเสมียน เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๘ นายกิตติศักด์ิ  แสงอรุณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก.

๑๔๙ น.ส.ภัคภร  กมลรัตนกุล นิติกร ส านักงานกฎหมาย

๑๕๐ น.ส.กัญญ์วรา  ลอยประดิษฐ์ นักวิจัย ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๑๕๑ น.ส.อาทิตยา  หิตการุญ อาจารย์ ส านักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตสุพรรณบุรี

๑๕๒ น.ส.วาสิฏฐี  ไวตี นักวิชาการศึกษา ส านักงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง

๑๕๓ นายรชต  เกิดโชคชัย นักวิชาการเงินและบัญชี ส านักบริการคอมพิวเตอร์

๑๕๔ น.ส.ลานนา  แย้มยลงาม นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

๑๕๕ นายภาคิไนย  ไทยธารา นักวิชาการศึกษา ส านักบริหารการศึกษา

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

๑๕๗ น.ส.เบญจมาศ  แสนหลวง บรรณารักษ์ ส านักหอสมุด

๑๕๘ น.ส.น้ าฝน  ยอดนิล นักวิชาการพัสดุ ส านักหอสมุด

๑๕๙ นายเกตุพงศ์  ค านวนสอน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ส านักหอสมุด ก าแพงแสน


	72.pdf
	รุ่น 72.pdf

