รายนามผู้ผ่านการอบรม
โครงการฝึกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2553 หลักสูตร 2
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

e-mail

โทรศัพท์มอื ถือ

รุ่นทีอ่ บรม

วิทยาเขตบางเขน
คณะเกษตร (1คน)
1 นายเสถียร

แสงแถวทิม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

agrstsa@ku.ac.th

081-8156841

2

2 นางจินตนา

สมศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ffisjis@ku.ac.th

081-5627179

1

3 นางอารีย์

ตั้งวงศ์วิวัฒนา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ffisart@ku.ac.th

087-0561203

1

4 นางสุภาณี

แจ่มขา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ffissnj@ku.ac.th

085-2147311

1

5 นางสาวจานงค์

รักช้าง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ffisjnr@ku.ac.th

086-0876144

2

6 นางสาวนวพร

วรรณวิศาล

อาจารย์

ffisnpw@ku.ac.th

082-7049757

2

7 นางสาวชไมพร

อักกาญจน์วาณิชย์

นักวิทยาศาสตร์

ffiscpa@ku.ac.th

080-4414795

2

8 นางพวงพิศ

ปะกินาหัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ffisppk@ku.ac.th

081-9132890

2

9 นางสาวจีรภา

หินซุย

อาจารย์

ffisjrp@ku.ac.th

089-8921944

2

คณะประมง (8 คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3 คน)
10 นายพีระพงศ์

ตริยเจริญ

อาจารย์

fengppt@ku.ac.th

081-8041277

1

11 นางสาวอนงค์นาถ

ทับทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengann@ku.ac.th

084-9113710

1

12 นางสาวพัทธนันท์

แนขุนทด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

fengpnn@ku.ac.th

081-7912355

1

คณะศึกษาศาสตร์ (2 คน)
13 นางชลธิชา

ก่อเกิด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

feductv@ku.ac.th

087-1052633

1

14 นางอรัญญา

ศรีรัตนานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

feduays@ku.ac.th

089-9623054

1

นักวิชาการศึกษา

fecokos@ku.ac.th

081-9534671

1

นักวิชาการศึกษา

fsocsyu@ku.ac.th

089-8944243

2

คณะเศรษฐศาสตร์ (1 คน)
15 นางสาวกนกอร

เสือดี

คณะสังคมศาสตร์ (1 คน)
16 นางศุภชั ญา

อุตมะรัตน์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ (4 คน)
17 นางสาววัชรี

จันทร์จานงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fvetvrj@ku.ac.th

089-9274723

1

18 นางสาวศศิมา

ผะดาวัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

psdsmpw@ku.ac.th 081-6877874

1

19 นายจักรกฤษณ์

ชานาญกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fvetckc@ku.ac.th

081-3727054

1

20 นางดวงกมล

เลิศวัชระสารกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fvetdml@ku.ac.th

089-1655615

1

1

ประวัติ

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

e-mail

โทรศัพท์มอื ถือ

รุ่นทีอ่ บรม

คณะมนุษยศาสตร์ (13 คน)
21 นางสาวเรวดี

ใจหาญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fhumrdc@ku.ac.th 086-0214531

1

22 นางสาวพรทิพย์

สุขสองห้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fhumptsu@ku.ac.th 089-1640756

1

23 นางสาวสุพตั รา

สุขแสวง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

fhumspts@ku.ac.th 089-0490297

1

24 นางสาวนัดดา

วงษ์วรรณา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fhumndw@ku.ac.th 089-0005972

1

25 นางสาวจรัสศรี

ดอกตาลยงค์

เจ้าหน้าที่วิจัย

rilcjrd@ku.ac.th

083-8956100

1

26 นายสมาน

แก้วเรือง

อาจารย์

fhumsmk@ku.ac.th 089-0562457

1

27 นางอรณิชา

เทพมุณี

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

fhumppk@ku.ac.th 081-5826669

1

28 นางสาวฉัตรติยา

เกียรตินาวี

อาจารย์

fhumcyk@ku.ac.th 081-3432322

1

29 นางสมสกุล

คงวงศ์วาลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fhumskk@ku.ac.th

02-5795566-8

1

30 นางสาวจินดา

กองสัมฤทธิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

fhumjdk@ku.ac.th

089-7758071

1

31 นางสาวสรัลลักษณ์

หลิ่มสุริยะ

นักวิชาการเงินและบัญชี

fhumsrs@ku.ac.th

087-7896713

1

32 นางสาวรัชดาภร

จ่ายยัง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fhumrpj@ku.ac.th

080-0594848

2

33 นายจิณณวัตร

มั่นทรัพย์

อาจารย์

fhumjwm@ku.ac.th 085-4844849

2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

fbuskkm@ku.ac.th

089-1784196

1

คณะบริหารธุรกิจ (1 คน)
34 นางสาวกรรณิกา

มิตรปล้อง

สานักงานอธิการบดี (13 คน)
35 นางสาวรัชฎา

ชื่นเสียง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

psdrdc@ku.ac.th

081-9128352

1

36 นางมณฑิรา

พรับจีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

iscmrp@ku.ac.th

089-7537305

1

37 นางรัตมา

ใช้ไหวพริบ

นักวิเทศสัมพันธ์

psdrmc@ku.ac.th

085-1163995

1

38 นางพงศ์พงา

เนตรหาญ

นักตรวจสอบภายใน

psdppn@ku.ac.th

086-9782932

1

39 นางสาวปนัดดา

พรอนันต์รัตน์

นักวิชาการศึกษา

psdpdp@ku.ac.th

080-6319122

2

40 นางสาวพิณทิพ

เสริมสมัคร

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdpts@ku.ac.th

089-1087288

2

41 นางสาวฐานิตา

แสงธรรมประทีป นักวิชาการเงินและบัญชี

psdtts@ku.ac.th

081-6210026

2

42 นางสาวศิริขวัญ

สุริยันต์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdsks@ku.ac.th

085-2159695

2

43 นางช่อทิพย์

เวียงสงค์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

psdctv@ku.ac.th

081-8430119

2

44 นางสาวจิราภรณ์

นุจร

นักวิชาการศึกษา

psdjpnj@ku.ac.th

089-0289879

2

45 นางสาวนาตยา

มีสมศักดิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

psdnym@ku.ac.th

080-4479886

2

46 นางสาวเนตรทราย

ยอดพรหม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

psdnsy@ku.ac.th

081-8366915

2

47 นางพัทร์ศรัณย์

พลอยศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

psdnip@ku.ac.th

083-9080704

2

2

ประวัติ

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

e-mail

โทรศัพท์มอื ถือ

รุ่นทีอ่ บรม

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (10 คน)
48 นางสาววีรนุช

กิระวงศ์สกุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ifrwnk@ku.ac.th

02-9428629

1

49 นางสาวธนาทิพย์

สุทธิประภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ifrtts@ku.ac.th

085-1275230

1

50 นางสาวเปรมรัตน์

จิตหาญ

นักวิจัย

ifrprj@ku.ac.th

089-8908647

1

51 นางสาวสาวิตรี

เนียมเปรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ifrstn@ku.ac.th

081-8322560

1

52 นางสาวกาญจนา

คงบาณุ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ifrknk@ku.ac.th

085-8429734

1

53 นายพงศธร

เชื่อฟัง

นักเอกสารสนเทศ

ifrptcf@ku.ac.th

083-8812642

1

54 นางสาวอโรชา

ชูแก้ว

นักวิทยาศาสตร์

ifracc@ku.ac.th

084-9693182

1

55 นางสาวมณฑาทิพย์ ลักษณะคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ifrmtl@ku.ac.th

085-1316711

1

56 นางสาวลักขณา

แสนมณี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ifrlns@ku.ac.th

089-1851588

1

57 นางสาววารุณี

พันธุแ์ พง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

efeduwrn@ku.ac.th 084-0816551

2

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร (6 คน)
58 นางสุภญั ญ์ณา

เกิดแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

aapsna@ku.ac.th

081-2504951

1

59 นางกาญจนา

ขันติศริ ิ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

aapknk@ku.ac.th

089-8844084

1

60 นางสาววิรินทร์ดา

สุขน้อย

นักวิชาการเงินและบัญชี

aapwds@ku.ac.th

089-6139155

1

61 นางสุชาดา

อุชชิน

นักวิจัย

aapsdu@ku.ac.th

086-5738045

1

62 นางสาวจิตติมา

นิลแนม

นักวิชาการเงินและบัญชี

aapjmn@ku.ac.th

085-8375183

2

63 นางสาวกุลนิภทั ร์

ทัพแสง

บุคลากร

aapkpt@ku.ac.th

086-8229926

2

rdijrw@ku.ac.th

085-8620376

1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 คน)
64 นางสาวจารุวรรณ

วิชัยพรหม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร (2 คน)
65 นายนิธาน

ทองโคตร

นักวิจัย

rdgntt@ku.ac.th

089-0747660

1

66 นางทฤษฎี

อ่วมกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

rdgtdo@ku.ac.th

083-9033380

1

สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ (1 คน)
67 นางสาวขวัญหทัย

ทนงจิตร

นักวิจัย

ijskht@ku.ac.th

085-8572991

1

สานักทะเบียนและประมวลผล (2 คน)
68 นายนพดล

บัวเผื่อน

บุคลากร

regndb@ku.ac.th

087-6710843

2

69 นางสุทสิ า

หวังพิทกั ษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

regstw@ku.ac.th

081-803-6647

2

3

ประวัติ

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

e-mail

โทรศัพท์มอื ถือ

รุ่นทีอ่ บรม

สานักบริการคอมพิวเตอร์ (6 คน)
70 นางสาวสมใจ

บรรเทากุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

cpcsjb@ku.ac.th

081-9477458

2

71 นางสาวจิตธนา

โตนดดง

นักวิชาการเงินและบัญชี

jittana@ku.ac.th

02-5620951-7

2

72 นางสุรินทร์

บัวทอง

บุคลากร

surin@ku.ac.th

089-9276564

2

73 นายทองปาน

ขันตีกรม

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

cpctpk@ku.ac.th

086-9064342

2

74 นางสาวปรีย์รุจา

โพธิช์ ุ่มชื่น

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ cpcmgp@ku.ac.th

083-9223688

2

75 นางสุภาพร

สอนวงษ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

supaporn@ku.ac.th 081-8595244

2

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

eatnyp@ku.ac.th

089-4872336

1

สานักส่งเสริมและฝึกอบรม (1 คน)
76 นางสาวนิตยา

ปั้นพันธุ์

สานักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร (1 คน)
77 นางสาววิลาวัลย์

กุณนา

นักวิชาการเงินและบัญชี

amcwwk@ku.ac.th 081-9266138

2

78 นางสาวรติมาส

อ่องรุ่งเรือง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

librma@ku.ac.th

085-1237668

1

79 นายวินยั

มะหะหมัด

บรรณารักษ์

libwnm@ku.ac.th

089-8785804

1

80 นางสาวสุราภรณ์

คงผล

นักเอกสารสนเทศ

libspk@ku.ac.th

087-0056336

2

81 นางสาวสุพรรณี

หงษ์ทอง

นักเอกสารสนเทศ

libsnh@ku.ac.th

089-6640094

2

82 นายกนก

สุขมณี

บรรณารักษ์

libknsn@ku.ac.th

089-5493020

2

83 นางสาวพรนภา

ตั้งนิตพิ งศ์

บรรณารักษ์

libpnp@ku.ac.th

089-2562595

2

84 นางสาวรัสรินทร์

เกตุชาติ

บรรณารักษ์

librrk@ku.ac.th

083-8326777

2

สานักหอสมุด (7 คน)

สานักประกันคุณภาพ (2 คน)
85 นางสาววลัยพรรณ

วัดแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

qakuwpw@ku.ac.th 083-0059750

1

86 นางสาวศิริลักษณ์

โดดหนู

นักวิชาการศึกษา

qakusld@ku.ac.th

081-4030449

1

วิทยาเขตกาแพงแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กาแพงแสน (5 คน)
87 นางสาวพีรดา

แจ้งศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

bapee_mt@hotmail.com 089-4765204

2

88 นางสาวเกวลิน

อิสสะอาด

นักวิชาการศึกษา

fengkri@ku.ac.th

080-6604325

2

89 นางสมบูรณ์

พรมชาติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengsbc@ku.ac.th

089-6861105

2

90 นางสาวเพชรน้อย

ยอดอยู่ดี

บุคลากร

fengpny@ku.ac.th

081-9864917

2

91 นางวัฒนา

พึ่งชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

fengwnpc@ku.ac.th 086-1777687

2

4

ประวัติ

ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

e-mail

โทรศัพท์มอื ถือ

รุ่นทีอ่ บรม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (4 คน)
92 นางสาวภัทรวดี

ชิณศรี

เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน faaspdc@ku.ac.th

089-0634465

2

93 นางสาวสินาพร

เจริญศักดิ์

เจ้าหน้าทีว่ ิเคราะห์นโยบายและแผน faaspch@ku.ac.th

081-8993359

2

94 นางสาวจิราภรณ์

วงษ์จู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

faasjpw@ku.ac.th

088-6009568

2

95 นางสุวรรณี

ศรีนวล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

faassns@ku.ac.th

086-8902779

2

วิทยาเขตศรีราชา
วิทยาลัยพาณิชยนาวีนานาชาติ (1 คน)
96 นางสาวสายชล

เต็มพร้อม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

imcsct@ku.ac.th

084-6775384

1

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

srcksn@ku.ac.th

089-2516165

1

คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา (1 คน)
97 นางสาวกษมา

เนตรวิเชียร

สานักวิทยบริการ ศรีราชา (4 คน)
98 นางมณฑาทิพย์

วงษ์สิงห์

บุคลากร

vitmtw@src.ku.ac.th 081-4104272

2

99 นางสาวศิรินนั ท์

ปิ่นทองคา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

vitsrp@src.ku.ac.th 085-4320885

2

100 นางสาวมาลี

ใจตั้ง

บรรณารักษ์

vitmlj@src.ku.ac.th 086-9919968

2

101 นางสาวพรพรรณ

เกิดจั่น

นักเอกสารสนเทศ

vitppk@src.ku.ac.th 080-5739922

2

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (1 คน)
102 นางศิริพร

แสนศรี

อาจารย์

fsespt@csc.ku.ac.th 084-4534868

1

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมการเกษตร (2 คน)
103 นางสาวปทุมวดี

ศรีประทุมวงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

csnpds@ku.ac.th

086-2316003

2

104 นางสาวสุดาทิพย์

แสนสุภา

นักวิทยาศาสตร์

fnasts@ku.ac.th

089-8631374

2

สานักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (3 คน)
105 นางสาวมโนรม

มาลัยกรอง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

csnmrm@ku.ac.th

086-5432755

1

106 นางวนิดา

พิลาชัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

occwdp@ku.ac.th

083-5675964

1

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

occplp@ku.ac.th

081-3802405

1

107 นางสาวพลอยไพลิน เพ็ญเพียร

สานักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (4 คน)
108 นางสาวอนิสา

วรรณรี

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

oasasw@ku.ac.th

086-5795559

1

109 นางสาวสิริวิมล

วรรณทิพย์

นักวิชาการศึกษา

cscsmv@csc.ku.ac.th 085-8539423

1

110 นางสาวจารุณี

ฤทธิดี

นักเอกสารสนเทศ

oasjnr@csc.ku.ac.th 087-9012801

2

111 นางสาวอรชุฎา

ใจเที่ยง

นักวิชาการศึกษา

oasodj@ku.ac.th

2

5

087-2145617

ประวัติ

