รายนามผู้ผ่านอบรม
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 1
ลาดับ

ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

e-mail

โทรศัพท์มือถือ

รุ่น

วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร (2 คน)
1 นางสาวณัฎฐิณี

ทะนะแสง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

agrntn@ku.ac.th

081-9136502

1

2 นางสาวนันท์นภัส

เตชะวันโต

นักวิชาการเกษตร

agrwnt@ku.ac.th

081-4203585

1

3 นายประคุณ

ศาลิกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ffispks@ku.ac.th

081-6182865

1

4 นายชัยโย

กาญจนอักษร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ffiscyk@ku.ac.th

089-6638977

1

พุ่มชื่น

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fforcnd@ku.ac.th

089-8971526

1

6 นางสาวทิพย์วรรณ จันทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ffortwc@ku.ac.th

087-0583958

1

7 นางสาวอลิศรา

หวังจิตต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fforarv@ku.ac.th

081-7025003

1

8 นางสาวพนิดา

พรพิพฒ
ั น์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fforpdp@ku.ac.th

081-9354048

1

9 นางศรินยา

ม่วงเพ็ง

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

fscisasa@ku.ac.th

087-4975808

1

10 นางสาวอุษาวดี

แซ่หลี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

fsciuds@ku.ac.th

084-1257572

1

fengrpph@ku.ac.th

089-2217507

1

คณะประมง (2 คน)

คณะวนศาสตร์ (4 คน)
5 นางสาวชนิดา

คณะวิทยาศาสตร์ (2 คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3 คน)
11 นางสาวรัชภร

พานิชเฮง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

12 นางสาวปภาสร

อังกาทิพย์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน fengpbs@ku.ac.th

081-5516799

1

13 นางสาวทัตหทัย

เศรษฐพิศาล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengtht@ku.ac.th

086-6223821

1

14 นางสาวสุวรรณา

ปรมาพจน์

นักวิชาการศึกษา

feduswn@ku.ac.th

089-1887482

1

15 นายประสิทธิ์

รอดพันธุ์

นักวิชาการศึกษา

fedupsrp@ku.ac.th

083-2522380

1

16 นางสาวทรายทอง

ทิพย์โพธิ์

นักวิชาการพัสดุ

fedusht@ku.ac.th

081-2856364

1

17 นางปาริชาติ

ชูเมือง

บุคลากร

feduprc@ku.ac.th

085-1277314

1

18 นางสาวธนวัลย์

ตั้งเสถียรวงศา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fedutwt@ku.ac.th

086-9031641

1

19 นางสาวกันทิมา

จันทร์อาไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fecokmc@ku.ac.th

086-6001960

1

20 นางสาวณัฐธิภา

เค็งสม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

feconpk@ku.ac.th

084-7581679

1

21 นางสาววราภรณ์

ก.ศรีสวุ รรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fecowpk@ku.ac.th

089-9186819

1

22 นางศุภกานต์

ประยูรศักดิ์สกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fecoskp@ku.ac.th

080-5515722

1

23 นางสาวขนิษฐา

พงษ์สชุ าติ

นักวิชาการศึกษา

fecoktp@ku.ac.th

081-822-8963

1

24 นางสาวจินตนา

บุญสุวรรณ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fecojnb@ku.ac.th

087-4945373

1

25 นางสาวศศิภา

เพชรกรรพุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fecospb@ku.ac.th

089-2007899

1

คณะศึกษาศาสตร์ (5 คน)

คณะเศรษฐศาสตร์ (7 คน)

1

ประวัติ

ลาดับ

ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

e-mail

โทรศัพท์มือถือ

รุ่น

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (2 คน)
26 นางสาวพัชร์วสา

พึ่งตน

27 นางสาวอุทยั วรรณ กายพันธุ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

fvetpws@ku.ac.th

089-5385231

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

fvetuwk@ku.ac.th

081-4999488

1

คณะมนุษยศาสตร์ (2 คน)
28 นางสาวฐิตริ ัตน์

สุพลธวณิชย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fhumtrs@ku.ac.th

085-1469970

1

29 นางสาวสลักจิตร

ทวีวิโรตม์กติ ติ

นักวิชาการศึกษา

fhumsct@ku.ac.th

088-4982152

1

30 นางสาวพิสนิ ี

ภาคกาย

นักวิชาการศึกษา

fbuspnp@ku.ac.th

081-8134600

1

31 นางสาวสุวรี

พ่วงพลับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fbussvr@ku.ac.th

089-0973110

1

32 นายฐิตศิ กั ดิ์

แซ่เตีย

นักวิชาการศึกษา

fbustss@ku.ac.th

089-6667977

1

33 นางสาววาสนา

ทองคง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fbuswnt@ku.ac.th

081-8663788

1

34 นางสาวอารีย์

สีแสงมุข

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

fbusars@ku.ac.th

081-2050157

1

คณะบริหารธุรกิจ (5 คน)

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ (4 คน)
35 นางสาวจรรยา

จัตตานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

cvtjyc@ku.ac.th

081-6339366

1

36 นางดลฤดี

ฉายศิริ

นักวิทยาศาสตร์

cvtddk@ku.ac.th

084-0760174

1

37 นางนันทิดา

วังศิริ

นักวิชาการศึกษา

cvtntd@ku.ac.th

080-9080433

1

38 นางสาวฤทัยรัตน์

สันติประชาธรรม

นักวิทยาศาสตร์

cvtrrs@ku.ac.th

084-3578099

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ecptp@ku.ac.th

081-7745545

1

วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม (1 คน)
39 นายพิทกั ษ์

พุ่มไสว

สานักงานอธิการบดี (4 คน)
40 นางกิตญา

ศรีทองคา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

psdkys@ku.ac.th

081-9061383

1

41 นายสมศักดิ์

ทับทิมทอง

นักวิเทศสัมพันธ์

psdsst@ku.ac.th

081-5500104

1

42 นางสาวหทัยชนก

อินถา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdhni@ku.ac.th

087-0497007

1

43 นางสาวสุชพี

จันทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdsuc@ku.ac.th

081-7932242

1

psdstst@ku.ac.th

086-0207227

1

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (1 คน)
44 นายสุทธิศกั ดิ์

ทองคาดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (2 คน)
45 นางจันทร์เพ็ญ

กรอบทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

aapcpk.kapi@ku.ac.th

089-9944568

1

46 นางอัครเทวี

ผลาเกส

นักวิชาการพัสดุ

aapatp@ku.ac.th

089-4452451

1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2 คน)
47 นางอัจฉราวรรณ

คล้องช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rdiawk@ku.ac.th

089-6862824

1

48 นางสาวสมพร

มณีประสพสุข

นักวิจยั

rdispm@ku.ac.th

086-6627112

1

rdgrnk@ku.ac.th

089-6881946

1

ijsbdc@ku.ac.th

086-8667299

1

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (1 คน)
49 นางรัตนา

สุวรรณเลิศ

พนักงานพิมพ์

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (1 คน)
50 นายบัณฑิต

ชมไชย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
2

ประวัติ

ลาดับ

ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

e-mail

โทรศัพท์มือถือ

รุ่น

สานักทะเบียนและประมวลผล (3 คน)
51 นางสาวพรปณต

ปกครอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

regppp@ku.ac.th

089-6981122

1

52 นางอโนชา

ชานาญกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

regacc@ku.ac.th

081-8209458

1

53 นางสาวบัวทอง

ทองใบ

นักวิชาการศึกษา

regbtt@ku.ac.th

081-7738226

1

สานักบริการคอมพิวเตอร์ (2 คน)
54 นางสาวมัณทนา

ใจมั่น

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

cpcmnj@ku.ac.th

084-0446163

1

55 นางมลฤดี

ตระกูลผุดผ่อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kagh@ku.ac.th

083-7648809

1

สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (2 คน)
56 นางสุภาภรณ์

ไชยภัฏ

นักเอกสารสนเทศ

amcspn@ku.ac.th

081-6893162

1

57 นางสาวปิยวรรณ

จั่นเพิ้ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

amcpwj@ku.ac.th

081-2868729

1

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม (5 คน)
58 นางกิตมิ า

โพธิ์สขุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

eatkmp@ku.ac.th

082-9902216

1

59 นางทัศวรรณ์

ทองอรุณ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

eattwd@ku.ac.th

081-2682126

1

60 นางสาวบุณฑริกา

ไตรโกมุท

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

eatbkt@ku.ac.th

081-4316410

1

61 นางสาวโสภาวรรณ ตันหยง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

eatspw@ku.ac.th

086-6217015

1

62 นางสาวเบญจวรรณ รักชุม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

eatbjw@ku.ac.th

084-9643505

1

สานักหอสมุด (5 คน)
63 นางสาวธนาภรณ์

ฉิมแพ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

libtpc@ku.ac.th

085-4808139

1

64 นางสาวสมใจ

ขุนเจริญ

บรรณารักษ์

libsjk@ku.ac.th

081-4389105

1

65 นางสาวไพลิน

จิตเจริญสมุทร

บรรณารักษ์

libplj@ku.ac.th

086-5187253

1

66 นางเพ็ญสุภา

แก้วพิทยาภรณ์

บรรณารักษ์

libpsnt@ku.ac.th

081-6560021

1

67 นางสาวศศินพร

นาคเกษม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

libspn@ku.ac.th

081-6994515

1

สานักประกันคุณภาพ (3 คน)
68 นายพงษ์ศกั ดิ์

แจ้งจอน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdpsj@ku.ac.th

084-1104112

1

69 นายธเนศ

ดาวรุ่งโรจน์

นักวิจยั

psdtnd@ku.ac.th

089-7845198

1

70 นางสาวอรอุมา

แก้วมณีโชติ

นักวิชาการศึกษา

psdoum@ku.ac.th

086-0481241

1

pscldk@ku.ac.th

089-4811441

1

ศูนย์นานาชาติสริ ินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (1 คน)
71 นางสาวละอองดาว กะการดี

นักวิชาการพัสดุ

วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะเกษตร กาแพงแสน (2 คน)
72 นางสุปราณี

สระทองฮ่วม

73 นางสาวกัลยวรรต ธงทอง
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (3 คน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

agrsusr@ku.ac.th

081-2686319

2

นักวิชาการศึกษา

agrknt@ku.ac.th

089-2854561

2

74 นางสาวชลธิชา

สระทองจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

feductc@ku.ac.th

084-0766878

2

75 นางสาวทองวาท

ราชชารี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

fedutwra@ku.ac.th

087-1537521

2

76 นางสาววาสิฏฐี

เทียมเท่าเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

feduwttk@ku.ac.th

034-351898 ต่อ 500 2

3

ประวัติ

ลาดับ

ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

e-mail

โทรศัพท์มือถือ

รุ่น

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา (2 คน)
77 นางสาวเรวดี

ภูอดุ ม

การักษ์
78 นางสาวดลนภา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน (3 คน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

fssrdp@ku.ac.th

089-9822686

2

นักวิชาการศึกษา

dolnapa_jojoe@hot,ail.com

085-8620829

2

79 นางสาววันเพ็ญ

ชิราพร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengwpcp@ku.ac.th

081-4256025

2

80 นางอรุณรัตน์

ชูเจริญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengndb@ku.ac.th

085-9900992

2

81 นางสาวศรีวดี

ปิ่นทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

auy.p@hot,ail.com

084-0875118

2

สานักหอสมุด กาแพงแสน (7 คน)
82 นางสาวสุมลฑา

สังใจสม

บุคลากร

libsts@ku.ac.th

081-7738100

2

83 นางสาวพูนพัชรี

ประสพเนตร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

libppr@ku.ac.th

089-8108246

2

84 นางฐิตวดี

เพลงปาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

libttp@ku.ac.th

081-1997641

2

85 นายอภินนั ท์

จรัสรวีวงศ์

นักวิชาการพัสดุ

libanj@ku.ac.th

081-7053682

2

86 นางสาวจรินทร์ญา ถาวรนิตยกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

libjyt@ku.ac.th

086-8119166

2

87 นางสาวอัจฉรา

เฮงสุวรรณ

บรรณารักษ์

libarh@ku.ac.th

089-0435580

2

88 นางจงกล

พุทธิชยั กุล

บรรณารักษ์

pi_jongkol@yahoo.com

086-5644396

2

สานักงานวิทยาเขตกาแพงแสน (15 คน)
89 นางสรรค์วรา

โมกขะสมิต

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

kpssrm@ku.ac.th

085-2929510

2

90 นางจินตนา

อ่อนศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kpsjin@ku.ac.th

089-9136130

2

91 นางสุนทรี

กลิ่นบุปผา

พนักงานพิมพ์

kpssrk@ku.ac.th

085-9461675

2

92 นางสาวเยาวภา

มณีเนตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kpsywp@ku.ac.th

080-3000366

2

93 นางพรรวินท์

จันทร์คลองใหม่

นักวิชาการศึกษาชานาญการ

psdpop@ku.ac.th

083-9975354

2

94 นางสุรินทร์

เหมือนจันทร์เชย

นักวิชาการศึกษา

kpssurin@ku..ac.th

089-9256522

2

95 นางนันทกาญจน์

โล่เรียง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kpsnkl@ku.ac.th

087-9940054

2

96 นางอัญชลี

ร่มโพธิ์ทอง

พนักงานพิมพ์

xpsalr@ku.ac.th

089-6122956

2

97 นางอวสร

ภิรมยาภรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

avasorn_pi@hotmail.com 081-9811973

2

98 นางชุตมิ า

กันนะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

aom__us@hotmail.com

080-9996642

2

99 นางสาววราพร

คล้ายพลอย

บุคลากร

ployaclash@hotmail.com 081-0054464

2

100 นางสาวพัชรี

ธนพิทกั ษ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

kpspcr@ku.ac.th

ภายใน 3151

2

101 นางบังอร

บรรณจิรกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kpsbob@ku.ac.th

ภายใน 3275-81

2

102 นางสาวพิชากรณ์

เพ่งพิศ

นักวิชาการศึกษา

kpspkp@ku.ac.th

085-2631913

2

103 นางณัฐกมล

หิรัญบุญญานุกลู

นักวิชาการศึกษา

kpsvnh@ku.ac.th

086-7946050

2

eatncw@ku.ac.th

089-0377602

2

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม กาแพงแสน (1 คน)
104 นางนวลฉวี

พรบัณฑิตย์ปทั มา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

4

ประวัติ

ลาดับ

ตาแหน่ง

ชื่อ - นามสกุล

e-mail

โทรศัพท์มือถือ

รุ่น

สถาบันวิจัยและพัฒนา กาแพงแสน (5 คน)
105 นางกชพรรณ

ชมภูนติ ย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

rdikpc@ku.ac.th

089-9115039

2

106 นางจุฬารัตน์

ขุนพรม

นักวิชาการชานาญการ

rdichk@ku.ac.th

089-9183563

2

107 นางปฐมพร

โพธิ์นยิ ม

นักวิชาการเงินและบัญชี

rdipap@ku.ac.th

089-1411372

2

108 นายดนุพล

แสงนาค

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-

083-3124719

2

109 นางสมร

จริโมภาส

นักวิชาการเงินและบัญชี

rdisam@ku.ac.th

081-2934870

2

สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจฯ (3 คน)
110 นายสนธยา

จาปานิล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

jsonjam@yahoo.com

081-9099201

2

111 นางสาวสุพชิ ฌาย์

แซ่ลิ้ม

นักวิชาการพัสดุ

swkspc@ku.ac.th

034-351907

2

112 นางสาวอารีรัตน์

ทรัพย์ฤทธา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

swkarr@ku.ac.th

089-5296861

2

วิทยาเขตศรีราชา
คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (2 คน)
113 นางสาวชีวมาศ

ไทยจรรยา

นักวิชาการเงินและบัญชี

srcsmt@ku.ac.th

081-6530544

1

114 นางสาวชลดา

เฉลิมรูป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

chonlada.c@ku.ac.th

089-1360556

1

นักวิชาการศึกษา

yupin@src.ku.ac.th

080-9991938

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

imcbcp@ku.ac.th

081-9836925

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

gradswp@src.ku.ac.th

086-8280805

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา (1 คน)
115 นางยุพนิ

เสมอวงศ์

วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (1 คน)
116 นางสาวบุญจิรา

ปั่นทอง

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (1 คน)
117 นางสาวสุวรรณา

โพธิออ่ น

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (2 คน)
118 นางสาววนันยา

ฤทธิสทิ ธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fsewyr@ku.ac.th

082-3167276

1

119 นางสาวนริศรา

ศรีลา้ นคา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fsenas@ku.ac.th

085-9179466

1

สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3 คน)
120 นางอรุณศรี

นิภานันท์

นักวิชาการศึกษา

occasn@ku.ac.th

086-8595903

1

121 นายอภิศกั ดิ์

อุ่มจันสา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

occasu@ku.ac.th

081-0475787

1

122 นางสาวนวพร

วรรณทอง

นักวิเทศสัมพันธ์

occnpw@ku.ac.th

085-4553237

1
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