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ท่ี ช่ือ - สกุล หน่วยงาน

1 นางสาววศินี ปัญญาวรรณ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

2 นางสาววราภรณ์ อานุภาพศรีธาดา ส านักบัณฑิตศึกษา

3 นางศศิวิมล จุฑานนท์ สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

4 นางวรนุช เสรีวิวัฒนา สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

5 นางสาวกัญญารัตน์ บริกุล ส านักบริการการศึกษา

6 นางสาวปัทมรัชฎ์ ส าราญสุข ส านักบรรณสารสนเทศ

7 นางสาวกุลทิวา ถ่ินประเทศ สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

8 นางสาวอรวลัญช์ เสือแดง ส านักวิชาการ

9 นางบุศริน ตราตรี ส านักบรรณสารสนเทศ

10 นางทยณฐ ชวนไชยสิทธ์ิ สถาบันวิจัยและพัฒนา

11 นายภาคภูมิ ช่างเรียน ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

12 นายเทอดศักด์ิ วรรณโชติ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

13 นางสาวอิสรีย์ สุขรัตน์ฤทธ์ิ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

14 นางสาวประฤดา หิรัญวงศ์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

15 ผศ.ดร.ณัฐศิษฐ์ ใจสอาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

16 นางสาวณัฏฐภัทร์ บุตรเสือ ส านักบรรณสารสนเทศ

17 นางสาวบุญสิตา เกษมณี สถานวิจัยสถาบัน

18 นางชัชนิ ชัยสวัสด์ิ ส านักการศึกษาต่อเน่ือง

19 นางสาวกัลย์สุดา แก้วสุวรรณ ส านักพิมพ์

20 นางสาวภาวินี อินทร์มณี สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

21 นางสาวมาราตี ชัยชนะเดช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

22 นางสาวพิมพ์พันธ์ุ สิงหนาท สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

23 นางลักขณา ทัศนาธร ส านักทะเบียนและวัดผล

24 นางธัญลักษณ์ ครรชิตานุรักษ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

25 นางวราภรณ์ เมตโต ส านักบรรณสารสนเทศ

26 นางสาวอภิมน ล  าเลิศเบญจรงค์ ส านักบรรณสารสนเทศ

27 นางสาววรรณารัตน์ ลีสุขสวัสด์ิ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

28 นางระเบียบ เปียภิรมย์ ส านักบรรณสารสนเทศ

รายช่ือบุคลากรท่ีเข้ารับฟังการบรรยาย โครงการเพ่ิมพูนความรู้ 
เร่ือง การเสริมสร้างสุขในการท างานอย่างย่ังยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก

เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.
 การประชุมออนไลน์ผ่านระบบMs Teams
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29 นางสาวเพ็ญนภา พูลทรัพย์ สถานวิจัยสถาบัน

30 นางสาวกมลวรรณ เกตุเวช กองกฎหมาย

31 นางวรนิธ์ิ สมุทรวนิช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

32 นางสาววนาลัย วิริยะสุธี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

33 นางสาวเบญญาภา มณีคร สถานส่ือสารองค์กร

34 นายสมศักด์ิ แก้วใหญ่ ส านักบรรณสารสนเทศ

35 นายไตรวิช เนตรวิจิตรพันธ์ ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

36 นางสาวทิพวรรณ คงเทียม ส านักพิมพ์

37 นางสาวสุกัญญา ยังน้อย สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

38 นางสาวพิศเฟ่ืองใจ สุธา ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

39 นายวรรณพงศ์ วงษ์ทองดี ส านักบริการการศึกษา

40 นางภัทราภรณ์ ตันหัน ส านักบรรณสารสนเทศ

41 นายเหมชาติ เหมพิจิตร กองพัสดุ

42 นางสาวยุรา จันทรา สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

43 นางสาวอณัญภร จิตต์บรรเทา ส านักบริการการศึกษา

44 นางเบญจลักษณ์ สุนทรชาติ สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

45 นางสาววีนา เขาแก้ว สถาบันวิจัยและพัฒนา

46 นางสาวคนึงนิจ สนามชวด สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

47 นายลักคนัย จันทะพัง กองพัสดุ

48 นางสาวบุสบง วงค์แก้ว ส านักบรรณสารสนเทศ

49 นางอภิญญา ก ากระโทก ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

50 นายอภิภู ธนการอรนลิน ส านักการศึกษาต่อเน่ือง

51 นางสาวพรจนา ลายบัว สถานพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษาทางไกล

52 นายกฤษณะโชติ บัวหล้า สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์

53 นางสาวลักขณา ทวีเลิศ ส านักบริการการศึกษา

54 นางสาวกอบแก้ว ทองเสริม สถานตรวจสอบภายใน

55 นางสาวมนัสนันท์ เสตะจันทน์ ส านักการศึกษาต่อเน่ือง

56 นางสาวนวรัตน์ เขียวแก้ว ส านักบรรณสารสนเทศ

57 นางสาวนพรัตน์ นาคบาง สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

58 นางสาวชวัลญา ตราชู สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

59 นายชยพล ยอดปัญญา ส านักบริการการศึกษา

60 นางสาวจิรนาถ อนันตชัย ส านักบรรณสารสนเทศ
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61 นางสาวชุมศรี ภุมราวันต์ ส านักคอมพิวเตอร์

62 นางสาววริศรา คลังสินศิริกุล กองกลาง

63 นางสาวพนิดา โรจน์ทองค า สถานตรวจสอบภายใน

64 นางสาวศุภาพิชญ์ นาคสวัสด์ิ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

65 นางสาวนันท์นภัส ช้างเยาว์ ส านักบริการการศึกษา

66 นางสาวสารภี แย้มแสงทอง ส านักเทคโนโลยีการศึกษา

67 นางสาวภูษณิศา แก้วเขียว สถานวิจัยสถาบัน

68 นางสาวภาคินี ฤทธิรณ กองพัสดุ

69 นางสาวสุภาพร พิชัยวรุตมะ ส านักพิมพ์

70 นายอัฎฐเรข กันสิทธ์ิ กองกลาง

71 นางสาวประไพรพันธ์ บัวพรมมี ส านักบริการการศึกษา

72 นายเศรนี แก้วชะฎา สถานวิจัยสถาบัน

73 นางสาวธนัญญา เฉลยผล ส านักวิชาการ

74 นางสาวเชาวณี อ้นล าพูน ส านักวิชาการ

75 นางสาวโสภา วงษ์บุตรดี สาขาวิชาวิทยาการจัดการ

76 นางสาววินิตา แก้วเกื อ ส านักทะเบียนและวัดผล

77 นายสุธีระ วณิชยามงคล ส านักบริการการศึกษา

78 นางนภาดา แป้นสัมฤทธ์ิ ส านักทะเบียนและวัดผล

79 นางสาวสุพรรษา หลังประเสริฐ ส านักทะเบียนและวัดผล

80 นางสาววรัมภา จินาทอง ส านักคอมพิวเตอร์

81 นางสาววราภรณ์ คาระวะ ส านักบริการการศึกษา

82 นางสาวภัทรวดี เย็นนภา ส านักคอมพิวเตอร์

83 นายนราศักด์ิ จงคูณกลาง กองกฎหมาย

84 นางคนึงนิจ ณ นคร ส านักวิชาการ

85 นางสาว Warakanya Thanarak สถานวิเทศสัมพันธ์

86 นางปาลีรัตน์ การดี สถาบันวิจัยและพัฒนา

87 นางสาวปภัชญา มีสมบูรณ์ กองทรัพยากรบุคคล

88 รองศาตราจารย์ ดร.อนุชา ภูริพันธ์ภิญโญ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

89 นายธีรกานต์ งามลักษณ์ ส านักบรรณสารสนเทศ

90 นางสาวอรวรรณ ยาใจ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

91 นางสาวจิราภรณ์ หงส์โสภา สถานวิเทศสัมพันธ์

92 นางสาววันดี นิลดี ส านักคอมพิวเตอร์
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93 นางสาวปัญญาลักษณ์ กล่ินบุหงา ส านักงานสภามหาวิทยาลัย

94 นางสาวจุฑามาศ ศรีเอม สถานวิเทศสัมพันธ์

95 นายธนน ธนาสิราภัทร ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม

96 นางสาวพจนีย์ กวางประเสริฐ กองพัสดุ

97 นางสาวมาลินี ไมตรีสวัสด์ิ ส านักคอมพิวเตอร์

98 นางสาวพเยาว์ เทียมเวช ศวช.นครนายก

99 นางสาววราภรณ์ ยงบรรทม ส านักบรรณสารสนเทศ

100 นางกนกรัตน์ ภู่แย้ม ส านักบริการการศึกษา

101 นางสาวภัทรทิยา เรืองบวรเกษ กองพัสดุ

102 นางสาวจ าเรียง จงเกาะกลาง ส านักบรรณสารสนเทศ

103 นางสาวอุไรวรรณ แสงพันธ์รุง ส านักการศึกษาต่อเน่ือง

104 นางกาญจนา เชื อสาย ส านักการศึกษาต่อเน่ือง

105 นางสาวลฎาภา อาจสูงเนิน กองคลัง

106 นางสาวมัสยา อุปัญญ์ กองพัสดุ

107 นางสาวดุษฎี ด้วงฉิม กองพัสดุ

108 นายแสนศักด์ิดา สุนันต์ กองกฎหมาย

109 นางวิภา นาคสวย กองพัสดุ

110 นางอรอุมา แสงเฟ่ือง กองพัสดุ

111 ว่าท่ี ร้อยตรีรณกฤต ต่างใจ กองพัสดุ

112 นางสาวสุธาทิพย์ ใจสุธน กองพัสดุ

113 นายไพรัช ชะโนภาส กองพัสดุ

114 นางพิมพา สมใจ ส านักวิชาการ

115 นางนฤมล ส าเภาเงิน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

116 สมศรี ส่งศรีบุญสิทธ์ิ กองทรัพยากรบุคคล

117 จิระวดี ศิริกุลพิพัฒน์ กองทรัพยากรบุคคล


