
ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ

1.คณะเกษตร
1.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ รองศาสตราจารย์
2.นางสาวสพร นิชรัตน์ อาจารย์
3.นางสาวกญัญารัตน์ หิรัญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นางสาวเกตุกานต์ กอ่เกดิสกลุ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
5.นางทฤษฎี อว่มกลุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6.นางสิวินีย ์ทองโคตร เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
7.นางกลัยาณี สุวิทวัส นักวิจยัช านาญการพิเศษ
8.นางส าราญ ศรีชมพร นักวิจยัช านาญการพิเศษ
9.นางกิ่งกานท์ พานิชนอก นักวิจยัช านาญการ
10.นางสาวณัฎฐิณี  ทะนะแสง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

2.คณะเทคนิคการสตัวแพทย์
1.น.สพ.ดร.สันติ แกว้โมกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
2.นายนริศ ปานศรีแกว้ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

3.คณะบริหารธุรกิจ
1.ดร.ศศิวิมล มีอ าพล รองศาสตราจารย์
2.นาวาอากาศโทส าราญ ทองเล็ก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ เกษียณ
3.นางสาวพรรณทิมา ติยะบุตร เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ

4.คณะประมง
1.นายประคุณ ศาลิกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.นายนิติพัฒน์ พลอยประดับ นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ

5.คณะมนุษยศาสตร์
1.นางสิริวรรณ นันทจนัทูล รองศาสตราจารย์
2.นางสาวสลักจติร ทวีวิโรตม์กติติ นักวิชาการศึกษา ช านาญการ
3.นางหทัยรัตน์ วิชติพรชยั นักวิชาการศึกษา 7 เกษียณ

6.คณะวทิยาศาสตร์
1.นางกลัยาณี บรรจงจติร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
2.นายรัฐพันธ์ ตรงวิวัฒน์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

รายชือ่ผู้ทีผ่่านการอบรมหลกัสตูรทีม่หาวทิยาลยัก าหนด

วทิยาเขตบางเขน

ตัง้แตป่ี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2557



ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ

7.คณะวศิวกรรมศาสตร์
1.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัต รองศาสตราจารย์
2.ดร.ปานจติ ด ารงกลุก าจร ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
3.นายมณฑล ฐานุตตมวงศ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
4.นางนงลักษณ์ งามเจริญ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
5.นางสาวพัทธนันท์ แนขนุทด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
6.นางสาวกญัญาภัค นะแกว้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

8.คณะวนศาสตร์
1.ดร.สมหวัง ขนัตยานุวงศ์ รองศาสตราจารย์
2.นางปุณณภา สายขนุทด บุคลากรช านาญการ
3.นางบรรเจดิ ศรีโปฎก เจา้หน้าทีบ่ริหารทัว่ไปช านาญการ
4.นางสาวเกื้อกลู อตุรารัชต์กจิ เจา้หน้าทีบ่ริหารทัว่ไปช านาญการ

9.คณะศึกษาศาสตร์
1.นายยศ ทรัพยเ์ยน็ รองศาสตราจารย์
2.นางปภัสวดี วีรกติติ รองศาสตราจารย์
3.นายภัทรวรรธน์ จรีพัฒน์ธนธร อาจารย์
4.นางอารยา เกษมมณี อาจารย์ เกษียณ

10.คณะเศรษฐศาสตร์
1.ดร.วินัย พุทธกลู รองศาสตราจารย์
2.นางนงนุช องัยรีุกลุ รองศาสตราจารย์
3.นางวลัยภรณ์ อตัตะนันท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
4.นางพรประภา  คิคุทจิ อาจารย์
5.นางสาววนิดา กมลจนิดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
6.นางวลัยภรณ์ อตัตะนันท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

11.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
1.นางศนิ ล้ิมทองสกลุ รองศาสตราจารย์
2.ดร.คัทรียา จริประเสริฐกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

12.คณะสงัคมศาสตร์
1.นางนิตยา เงินประเสริฐศรี รองศาสตราจารย์
2.นางสาวทิพทินนา สมุทรานนท์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
3.นางสาวชติุมน ศรีนวกะตระกลู เจา้หน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน
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13.คณะสตัวแพทยศาสตร์
1.นสพ.ดร.สันติ แกว้โมกลุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
2.ม.ล.นฤดี เกษมสันต์ อาจารย์
3.นางจนัทร์สุดา พิมพา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

14.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
1.นางสาวฟารีดา เราะห์มานีย์ บุคลากรช านาญการ
2.นางฤทัยวรรณ สิทธิวรกร เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
3.นางสาววาสนา แตงออ่น ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

15.คณะสิง่แวดลอ้ม
1.นายกติติชยั ดวงมาลย์ อาจารย์
2.นายนฤชติ ด าปิน อาจารย์
3.นางสาวทัศนีย ์บุญประคอง อาจารย์
4.นายพิทักษ์ พุม่ไสว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

16.บัณฑิตวทิยาลยั
1.นางลออรัตน์ ไพรสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
2.นางโสภา อนิทรุณ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ
3.นางสาวจนัทิมา พันธ์นิตย์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
4.นายสมชาย พรมมา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 7

17.สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติภณัฑ์อาหาร
1.นางสาววิภาภรณ์ ณ ถลาง นักวิจยัช านาญการพิเศษ

18.สถาบันค้นควา้และพัฒนาผลติผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
1.นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจยัเชี่ยวชาญ
2.นายวราวุฒิ ศุภมิตรมงคล นักวิจยั
3.นางสุภัญญ์ณา เกดิแกว้ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ปฏิบัติการ

19.สถาบันวจิยัและพัฒนาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
1.นางสาววาสนา บัวจนัทร์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ
2.นางอจัฉราวรรณ คล้องชา้ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
3.นางสาวพวงจนัทร์ พรหมมา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ

20.สถาบันวทิยาการขัน้สงูแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์
1.ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อาจารย์



ชือ่-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ

21.ส านักหอสมุด
1.นางสาวธนาภรณ์ ฉมิแพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2.นางนภาลัย ทองปัน บรรณารักษ์ ช านาญการพิเศษ
3.นางสาวดลนภา แว่วศรี บรรณารักษ์ ช านาญการ
4.นางนัยนา ตรีเนตรสัมพันธ์ บรรณารักษ์ เชี่ยวชาญ
5.นางเพือ่นแกว้ ทองอ าไพ นักเอกสารสารสนเทศ ช านาญการ

22.ส านักทะเบียนและประมวลผล
1.นางสาวธนพร มีโพธิ์ นักวิชาการศึกษา
2.นางสาวพรปณต ปกครอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.นางสาวชติุมน ศรีนวกะตระกลู นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

23.ส านักบริการคอมพิวเตอร์
1.นางสาวสุภิญญา ปานด า นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
2.นางสาวสุทธินี มหามิตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ
3.นางสุภาพร สอนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ

24.ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม
1.นายกติติ สิมศิริวงษ์ อาจารย์
2.นางชไมพร เอกทัสนาวรรณ นักวิชาการเกษตร เชี่ยวชาญ
3.นางวิภา นกแกว้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ

25.ส านักงานอธิการบดี
1.นางสุชรีา จรรยามัน่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ
2.จา่สิบตรีสวรรค์ชดิ สุภาพวงษ์สกลุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.นายธเนศ ดาวรุ่งโรจน์ นักวิจยั
4.นางมุกดา เกตุแกว้ นักวิชาการศึกษา
5.นางสาวณัฐยา เบ้าสุภี นักวิชาการศึกษา

26.คณะเกษตร ก าแพงแสน
1.น.ส.จไุรรัตน์ ศิรินันท์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการพิเศษ
3.นางสุปราณี สระทองฮ่วม เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ
4.นางสาวอตินุช แซ่จวิ นักวิจยัช านาญการ
5.นายธีระศักด์ิ จ าปานิล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
6.นางจไุรรัตน์ วงษ์วาศ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

วทิยาเขตก าแพงแสน
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27.คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา
1.ดร.อาภัสรา อคัรพันธุ์ อาจารย์
2.ดร.อภิลักษณ์ เทียนทอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
3.นายอบุล ทองปัญญา อาจารย์

28.คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน
1.น.ส.มนต์ทิพย ์ช่ าชอง ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
2.นางยพุิน เจนจริยโกศล เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ
3.นางสาวเพชรน้อย ยอดอยู่ดี บุคลากร
4.นางสาวสมปอง รุ่งโรจน์ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 

29.คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์
1.นายสมนึก  จงไพบูลยก์จิ อาจารย์
2.นางทาริกา แยม้ขะมัง อาจารย์
3.นางณัฐินี ชติุมันตพงศ์ อาจารย์
4.นางสาวจรีุวรรณ จนัพลา อาจารย์
5.นางสุวรรณี ศรีนวล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ

30.คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
1.นางสาวรัชนี ชทูอง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการ
2.นายชาญศักด์ิ พบลาภ นักวิชาการศึกษา
3.นางสาววงเดือน พลับจะโปะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ
4.นางสาวกฤตยา เสาร์ขอ เจา้หน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน

31.คณะสตัวแพทยศาสตร์ ก าแพงแสน
1.นางสาวกาญจนา ลัดดากลม เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
2.นางอบุลวรรณ เอกทุง่บัว เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปช านาญการพิเศษ
3.นางสาวจนิตนา สระทองขาว เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

32.ส านักสง่เสริมและฝึกอบรม ก าแพงแสน
1.นางรุ่งรัตนา ฉ่ าสิงห์ นักวิชาการเกษตร ช านาญการ
2.นางสาวขวัญกมล สระทองฮ่วม นักวิชาการเกษตร
3.นางนวลฉวี พรบัณฑิตยป์ัทมา นักวิชาการเกษตร ช านาญการ

33.ส านักหอสมุด ก าแพงแสน
1.นางสาวณัฐชดุา ธนายดิุษกลุ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด ช านาญงาน
2.นางสาวสุมณฑา สังใจสม บุคลากรช านาญการ
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34.ส านักงานวทิยาเขต ก าแพงแสน
1.นายณรงค์ชยั มีสง่า นักวิชาการพัสดุช านาญการ
2.นายสมชาย บุญมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.นางสาวอโรชา ทองลาว นักวิชาการศึกษา

35.คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
1.นางสาวปาริฉตัร เต็งสุวรรณ์ อาจารย์
2.นางสาววรานันต์ ตันติเวทย์ อาจารย์
3.นางสาวสุวรรณา โพธิ์ออ่น เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

36.คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา
1.นางลัดดาวัลย ์ภูท่อง บุคลากร
2.นายธนภพ สอนดี นักวิชาการศึกษา
3.นางสาวรุ่งอรุณโรจน์ สุจจติรจลู นักวิชาการศึกษา
4.นางสาวจติรลดา ประสงค์กลุ นักวิชาการศึกษา
5.นางสาวณัชชา กลุจริาธนโชติ อาจารย์

37.คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา
1.นางสาวจตุพร เหรียญเจริญ บุคลากร
2.นางณัฏฐ์ฏาพร สายค าวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3.นางสาวอญัชลี ร่ืนฤทธิ์ บุคลากร
4.นางสาวฐิติรัตน์ ไชยสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา

38.คณะวทิยาการจดัการ
1.นางสาวนิตยา งามแดน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
2.นางสาวพีรญา พงษ์ปรสุวรรณ์ อาจารย์
3.นางประไพพิศ สวัสด์ิรัมย์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
5.นายณัฐวุฒิ ทรัพยส์มบัติ อาจารย์
5.นายสมบูรณ์ สาระพัด ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

39.คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ
1.ดร.ยอดชาย เตียเปิน้ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
2.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยธุยา อาจารย์
3.นางสาวแพรวพรรณ ออเรืองเอก อาจารย์

วทิยาเขตศรีราชา
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40.ส านักงานวทิยาเขต ศรีราชา
1.นางพัชรลักษณ์ เจวจนิดา เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ
2.นางพรธิพา ธนเศรษฐกร เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการ
3.นางกญัชมุา จนัทโรปกรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4.นางพวงพิศ โฆสิตสมิต เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป ช านาญการพิเศษ
5.นางมณฑาทิพย ์วงษ์สิงห์ บุคลากร
6.นางลัดดาวัลย ์ภูท่อง บุคลากร
7.นางสาวพัชรินทร์ รอดชแูสง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 
8.นางสาวพรพรรณ เกดิจั่น นักเอกสารสนเทศ
9.นางสาวกญัญาฎา พวงมะลิ เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
10.นางอนุตรา สุนทรส เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

41.วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร
1.นายกลุนาถ ภูธรโคตร อาจารย์
2.นางสาวิณี แสงสุริยนัต์ อาจารย์
3.นายวุฒิ บุญกระจา่ง เจา้หน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
4.นางสาวปทุมวดี ศรีประทุมวงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.นางสาวกรรณิการ์ มณฑา บุคลากร

วทิยาเขตเฉลมิพระเกียรต ิจงัหวดัสกลนคร


