
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สังกัด ลงนำม
1 นำย โสภณ อุไรช่ืน ภำควิชำกีฏวิทยำ
2 นำย นันทศักด์ิ ป่ินแก้ว ภำควิชำกีฏวิทยำ
3 นำงสำว ณิชำนันท์ เกินอำษำ ภำควิชำกีฏวิทยำ
4 นำงสำว สุนิศำ สงวนทรัพย์ ภำควิชำกีฏวิทยำ
5 นำงสำว รุ่งทิพย์ มำศเมธำทิพย์ ภำควิชำกีฏวิทยำ
6 นำงสำว มณฑำทิพย์ คงมี ภำควิชำกีฏวิทยำ
7 นำงสำว อัญชนำ สุมำลย์โรจน์ ภำควิชำกีฏวิทยำ
8 นำย สุรเดช   บุตทชน ภำควิชำกีฏวิทยำ
9 นำงสำว ดวงทิพย์ กันฐำ ภำควิชำกีฏวิทยำ

10 นำงสำว ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง ภำควิชำกีฏวิทยำ
11 นำง ปรำณิศำ วุฒำพำณิชย์ ภำควิชำกีฏวิทยำ
12 นำง ดำรำ ขำนทะรำชำ ภำควิชำกีฏวิทยำ
13 นำง คง มีสุขดี ภำควิชำกีฏวิทยำ
14 นำย วิชัย สรพงษ์ไพศำล ภำควิชำกีฏวิทยำ
15 นำย ภรำดร ดอกจันทร์ ภำควิชำกีฏวิทยำ
16 นำงสำว สรญำ ใจกล้ำ ภำควิชำกีฏวิทยำ
17 นำย วิศรุต เสรีนิรำช ภำควิชำกีฏวิทยำ
18 นำย บัณฑูร ชุนสิทธ์ิ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
19 นำย พงศ์ศักด์ิ ชลธนสวัสด์ิ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
20 นำงสำว พจนำ สีมันตร ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
21 นำย นนทวัชร์ ชัยณรงค์ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
22 นำย สมบัติ ขำวประทีป ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
23 นำย สมชำย หล่อมหัธนะกุล ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
24  นำย ปฐมพงษ์ คุมพล ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
25 นำย สมหวัง หลีค้ำ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
26 นำย สัญญำ แสงข ำ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
27 นำย อัฐพล บุญรัตน์ประพันธ์ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
28 นำง รัชฎำ ช้ันเจริญศรี ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
29 นำย สำนนท์ บุญมี ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
30 นำง วรรณวณัช ชัยณรงค์ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
31 นำย ธวัชชัย เกิดสุข ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
32 นำย ชวลิต คณำกรสุขสันต์ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน

บัญชีรายช่ือบุคลากรคณะเกษตร ก าแพงแสน
ในการเสนอช่ือผู้แทนสมาชิกเป็นกรรมการในคณะกรรมการสวัสดิการ มก.
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33 นำงสำว สุณัฏฐำ อัฐฐิศิลป์เวท ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
34 นำย ภำวิต ต้ังวงศ์กิจ ภำควิชำเกษตรกลวิธำน
35 นำย ชัยสิทธ์ิ ทองจู ภำควิชำปฐพีวิทยำ
36 นำงสำว เกวลิน ศรีจันทร์ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
37 นำงสำว วิภำวรรณ ท้ำยเมือง ภำควิชำปฐพีวิทยำ
38 นำงสำว อัญธิชำ พรมเมืองคุก ภำควิชำปฐพีวิทยำ
39 นำงสำว สุชำดำ กรุณำ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
40 นำงสำว ปุญญิศำ ตระกูลย่ิงเจริญ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
41 นำง นภำพร พันธ์ุกมลศิลป์ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
42 นำงสำว สิรินภำ ช่วงโอภำส ภำควิชำปฐพีวิทยำ
43 นำย ศุภชัย อ ำคำ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
44 นำย สัญชัย ภู่เงิน ภำควิชำปฐพีวิทยำ
45 นำงสำว กนกกร สินมำ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
46 นำย ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย ภำควิชำปฐพีวิทยำ
47 นำงสำว นงภัทร ไชยชนะ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
48 นำย ประยูร เพียตะเณร ภำควิชำปฐพีวิทยำ
49 นำงสำว ศิริสุดำ บุตรเพชร ภำควิชำปฐพีวิทยำ
50 นำงสำว วัลยำ แซ่เตียว ภำควิชำปฐพีวิทยำ
51 นำย อำณัติ เฮงเจริญ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
52 นำงสำว จำรุวรรณ ศรีภูมมำ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
53 นำย สมเกียรติ ทองเครือ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
54 นำย ไพรงำม น้ ำใจอดทน ภำควิชำปฐพีวิทยำ
55 นำย บุญเลิศ อินทร์แสง ภำควิชำปฐพีวิทยำ
56 นำงสำว ปนัดดำ คุ่ยเจริญ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
57 นำงสำว ญำณิศำ นำมสวัสด์ิ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
58 นำงสำว เบญจมำศ ใหญ่ย่ิง ภำควิชำปฐพีวิทยำ
59 นำงสำว บังอร อุบล ภำควิชำปฐพีวิทยำ
60 นำย สำทิต ประสำนสิน ภำควิชำปฐพีวิทยำ
61 นำงสำว รัตติยำกร แก้วกรรมพฤกษ์ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
62 นำงสำว สิรินุช ยำงงำม ภำควิชำปฐพีวิทยำ
63 นำงสำว วิภำพร ยงสุวัฒนะ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
64 นำงสำว ชลธิชำ วงศ์จันทร์ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
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65 นำย พงษ์เพชร พงษ์ศิวำภัย ภำควิชำปฐพีวิทยำ
66 นำงสำว ณัชชำ ศรหิรัญ ภำควิชำปฐพีวิทยำ
67 นำงสำว จุฑำมำศ ร่มแก้ว ภำควิชำพืชไร่นำ
68 นำย ชเนษฎ์ ม้ำล ำพอง ภำควิชำพืชไร่นำ
69 นำย ชูศักด์ิ จอมพุก ภำควิชำพืชไร่นำ
70 นำย ทศพล  พรพรหม ภำควิชำพืชไร่นำ
71 นำย ทิวำ  พำโคกทม ภำควิชำพืชไร่นำ
72 นำย นรุณ วรำมิตร ภำควิชำพืชไร่นำ
73 นำงสำว บุบผำ  คงสมัย ภำควิชำพืชไร่นำ
74 นำย ประเสริฐ  ฉัตรวชิระวงษ์ ภำควิชำพืชไร่นำ
75 นำย เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ภำควิชำพืชไร่นำ
76 นำงสำว จิรำพร เช้ือกูล ภำควิชำพืชไร่นำ
77 นำงสำว คัทลียำ ฉัตร์เท่ียง ภำควิชำพืชไร่นำ
78 นำงสำว กนกวรรณ เท่ียงธรรม ภำควิชำพืชไร่นำ
79 นำงสำว อรอุมำ ตนะดุลย์ ภำควิชำพืชไร่นำ
80 นำง พรศิริ เล้ียงสกุล ภำควิชำพืชไร่นำ
81 นำย วีระพันธ์ุ สรีดอกจันทร์ ภำควิชำพืชไร่นำ
82 นำงสำว จ ำเนียร ชมภู ภำควิชำพืชไร่นำ
83 นำงสำว พัชรินทร์ ตัญญะ ภำควิชำพืชไร่นำ
84 นำงสำว นงลักษณ์ เทียนเสรี ภำควิชำพืชไร่นำ
85 นำย ประกิจ สมท่ำ ภำควิชำพืชไร่นำ
86 นำย อนุรักษ์ อรัญญนำค ภำควิชำพืชไร่นำ
87 นำย ศิวเรศ อำรีกิจ ภำควิชำพืชไร่นำ
88 นำงสำว กุหลำบ เหล่ำสำธิต ภำควิชำพืชไร่นำ
89 นำงสำว สำรภี ต้ังเจริญ ภำควิชำพืชไร่นำ
90 นำย พัฒนศักด์ิ เกียรต์ินนทพัทธ์ ภำควิชำพืชไร่นำ
91 นำย ทวี พัวนิรันดร์ ภำควิชำพืชไร่นำ
92 นำงสำว เบญจมำศ ยศศักด์ิศรี ภำควิชำพืชไร่นำ
93 นำย อภิวิชญ์ ทรงกระสินธ์ุ ภำควิชำพืชไร่นำ
94 นำย ปฏิวัติ สุขกุล ภำควิชำพืชไร่นำ
95 นำงสำว กิติยำ อ่ ำกุล ภำควิชำพืชไร่นำ
96 นำงสำว กนกวรรณ มณีงำม ภำควิชำพืชไร่นำ
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97 นำย ธีร์ หะวำนนท์ ภำควิชำพืชสวน
98 นำงสำว พูนทรัพย์ สืบมำ ภำควิชำพืชสวน
99 นำย ภำสันต์  ศำรทูลทัต ภำควิชำพืชสวน

100 นำย สุรพงษ์ ด ำรงกิตติกุล ภำควิชำพืชสวน
101 นำง เสริมศิริ จันทร์เปรม ภำควิชำพืชสวน
102 นำงสำว อรรัตน์ มงคลพร ภำควิชำพืชสวน
103 นำย อุณำรุจ  บุญประกอบ ภำควิชำพืชสวน
104 นำงสำว เกียรติสุดำ เหลืองวิลัย ภำควิชำพืชสวน
105 นำงสำว วชิรญำ อ่ิมสบำย ภำควิชำพืชสวน
106 นำย ปิยะณัฎฐ์ ผกำมำศ ภำควิชำพืชสวน
107 นำงสำว อัญมณี อำวุชำนนท์ ภำควิชำพืชสวน
108 นำย เกรียงศักด์ิ ไทยพงษ์ ภำควิชำพืชสวน
109 นำงสำว รำตรี บุญเรืองรอด ภำควิชำพืชสวน
110 นำง ศุภธิดำ อับดุลลำกำซิม ภำควิชำพืชสวน
111 นำงสำว ธีรนำฏ กำลปักษ์ ภำควิชำพืชสวน
112 นำงสำว ปวีณำ  ช่ืนวำริน ภำควิชำพืชสวน
113 นำย นพพร จรูญชนม์ ภำควิชำพืชสวน
114 นำย วันชำติ นิติพันธ์ ภำควิชำพืชสวน
115 นำย กำญจน์เจริญ ศรีอ่อน ภำควิชำพืชสวน
116 นำย ธนวัฒน์ ณัฐพูลวัฒน์ ภำควิชำพืชสวน
117 นำงสำว นัฐชำ รอดรักษำ ภำควิชำพืชสวน
118 นำย ทัศนัย ชัยเพ็ชร ภำควิชำพืชสวน
119 นำง ณัฐยำ พันยุโดด ภำควิชำพืชสวน
120 นำย มำลัยทอง อินทรวงค์ ภำควิชำพืชสวน
121 นำย กฤษดำ ผู้มีทรัพย์ ภำควิชำพืชสวน
122 นำง สำยฝน พลับจะโปะ ภำควิชำพืชสวน
123 นำย อุทิศ บุญวัฒน์ ภำควิชำพืชสวน
124 นำย ยุทธ จำรุดำรำ ภำควิชำพืชสวน
125 นำง มำลี อินทร์วงค์ ภำควิชำพืชสวน
126 นำย ธนัท แซ่เล้ำ ภำควิชำพืชสวน
127 นำง ฐิตพัฒน์ ธัมมะรังกำ ภำควิชำพืชสวน
128 นำย นิพนธ์ สันตะพด ภำควิชำพืชสวน
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129 นำย อำทิตย์ สง่ำศิลป์ ภำควิชำพืชสวน
130 นำย พีรพงษ์ แสงวนำงค์กูล ภำควิชำพืชสวน
131 นำย อัครชัย โสมกุล ภำควิชำพืชสวน
132 นำย สำมำรถ เศรษฐวิทยำ ภำควิชำพืชสวน
133 นำง อุทัยวรรณ ด้วงเงิน ภำควิชำพืชสวน
134 นำงสำว ยุพิน อ่อนศิริ ภำควิชำพืชสวน
135 นำย อนุชำ วงศ์ปรำณีกุล ภำควิชำพืชสวน
136 นำงสำว กำญจนำ จุ้ยเอ่ียม ภำควิชำพืชสวน
137 นำง คนึงสุข ผลดก ภำควิชำพืชสวน
138 นำย วิทยำ เศรษฐวิทยำ ภำควิชำพืชสวน
139 นำงสำว วรำภรณ์ สินสถำพรพงศ์ ภำควิชำพืชสวน
140 นำงสำว วันณิสำ พูลเดช ภำควิชำพืชสวน
141 นำงสำว บุณณดำ ศรีค ำผ้ึง ภำควิชำพืชสวน
142 นำง ธวัลรัตน์ ภูดิษฐ์ธะนะพร ภำควิชำพืชสวน
143 นำย สุขะวัฒน์ ทองเหล่ียว ภำควิชำพืชสวน
144 นำง สุดำพร ณัฐพูลวัฒน์ ภำควิชำพืชสวน
145 นำย นคร แสนหลำบค ำ ภำควิชำพืชสวน
146 นำง วิไล สรงกระสินธ์ุ ภำควิชำพืชสวน
147 นำงสำว ชัชมำศ กำญจนอุดมกำร ภำควิชำพืชสวน
148 นำย ปณวัตร สิขัณฑกสมิต ภำควิชำพืชสวน
149 นำงสำว คนึงนิตย์ เหรียญวรำกร ภำควิชำโรคพืช
150 นำงสำว ชลิดำ เล็กสมบูรณ์ ภำควิชำโรคพืช
151 นำงสำว รัติยำ  พงศ์พิสุทธำ ภำควิชำโรคพืช
152 นำง วรรณวิไล อินทนู ภำควิชำโรคพืช
153 นำงสำว สุจินต์ ภัทรภูวดล ภำควิชำโรคพืช
154 นำย ชัยณรงค์ รัตนกรีฑำกุล ภำควิชำโรคพืช
155 นำงสำว อมรศรี ขุนอินทร์ ภำควิชำโรคพืช
156 นำง จินตนำ อันอำตม์งำม ภำควิชำโรคพืช
157 นำงสำว พรทิพย์ เรือนปำนันท์ ภำควิชำโรคพืช
158 นำงสำว ศิริพร ดอนเหนือ ภำควิชำโรคพืช
159 นำง ทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก ภำควิชำโรคพืช
160 นำย ด ำเนิน อุ่นศิริ ภำควิชำโรคพืช
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161 นำงสำว มัทนี เพ่ิมผล ภำควิชำโรคพืช
162 นำงสำว ศุลีพร ภูสุวรรณ ภำควิชำโรคพืช
163 นำง ษมำภร สิงหพันธ์ุ ภำควิชำโรคพืช
164 นำงสำว สมฤทัย สันธนะดิลก ภำควิชำโรคพืช
165 นำงสำว ฉัตรสุดำ ศักดำเพชรศิริ ภำควิชำโรคพืช
166 นำง พันธ์จิตต์ สีเหน่ียง ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
167 นำย เกษมสันต์ สกุลรัตน์ ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
168 นำย เชิดพงษ์ ขีระจิตต์ ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
169 นำงสำว คนึงรัตน์ ค ำมณี ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
170 นำงสำว จิรัฐินำฏ ถังเงิน ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
171 นำย รพี ดอกไม้เทศ ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
172 นำย สุเมธ ชัยไธสง ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
173 นำงสำว สุชีรำ มำตยภูธร ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
174 นำงสำว ดนชิดำ วำทินพุฒิพร ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
175 นำงสำว พิมลวรรณ เกตพันธ์ ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
176 นำงสำว สนธยำ   ส ำเภำทอง ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
177 นำย ไพบูลย์ ช้ันเจริญศรี ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
178 นำง เกต จินดำวงค์ ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
179 นำงสำว พัชรำภรณ์ ถ่ินจันทร์ ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
180 นำงสำว กมลวันท์ ห้วยหงษ์ทอง ภำควิชำส่งเสริมและนิเทศศำสตร์เกษตร
181 นำย คงปฐม กำญจนเสริม ภำควิชำสัตวบำล
182 นำง ยุวเรศ เรืองพำนิช ภำควิชำสัตวบำล
183 นำง ศศิธร นำคทอง ภำควิชำสัตวบำล
184 นำย สมิต ย้ิมมงคล ภำควิชำสัตวบำล
185 นำย สุเจตน์ ช่ืนชม ภำควิชำสัตวบำล
186 นำย สุริยะ สะวำนนท์ ภำควิชำสัตวบำล
187 นำง อรประพันธ์ ส่งเสริม ภำควิชำสัตวบำล
188 นำงสำว สุกัญญำ รัตนทับทิมทอง ภำควิชำสัตวบำล
189 นำย ภูมพงศ์ บุญแสน ภำควิชำสัตวบำล
190 นำย ประหยัด ทิรำวงศ์ ภำควิชำสัตวบำล
191 นำย นิติพงศ์ หอมวงษ์ ภำควิชำสัตวบำล
192 นำง วนิดำ สืบสำยพรหม ภำควิชำสัตวบำล
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193 นำย ขุนพล พงษ์มณี ภำควิชำสัตวบำล
194 นำงสำว สุกัญญำ ยุงระแหง ภำควิชำสัตวบำล
195 นำงสำว วิรำวรรณ นุชนำรถ ภำควิชำสัตวบำล
196 นำย ฉัตรชัย จันทร์สมบูรณ์ ภำควิชำสัตวบำล
197 นำย สุรพันธ์ จิตวิริยนนท์ ภำควิชำสัตวบำล
198 นำงสำว วันวิสำ ชุ่มเงิน ภำควิชำสัตวบำล
199 นำงสำว สุธิษำ  มำเจริญ ภำควิชำสัตวบำล
200 นำย ทวี เหล่ำด้ิม ภำควิชำสัตวบำล
201 นำง วรรณี ชิวปรีชำ ภำควิชำสัตวบำล
202 นำย อรรถวุฒิ พลำยบุญ ภำควิชำสัตวบำล
203 นำย เสน่ห์ ม่วงกล่อม ภำควิชำสัตวบำล
204 นำย สมพร วงษ์เจ๊กซ่ี ภำควิชำสัตวบำล
205 นำย สมศักด์ิ กล่ ำทอง ภำควิชำสัตวบำล
206 นำง ประเทือง ทองดอนเหมือน ภำควิชำสัตวบำล
207 นำง สุมำลี มุกดำ ภำควิชำสัตวบำล
208 นำง ทิพรดำ ทักษิณำนันต์ ภำควิชำสัตวบำล
209 นำย บรรจบ พิมพิสำร ภำควิชำสัตวบำล
210 นำย ปรีชำ โชคปมิตต์กุล ภำควิชำสัตวบำล
211 นำย ดิเรก สุวรรณฤทธ์ิ ภำควิชำสัตวบำล
212 นำงสำว ขวัญมณินทร์ กล่ ำทอง ภำควิชำสัตวบำล
213 นำง สุนันทำ รุ่งสว่ำง ภำควิชำสัตวบำล
214 นำงสำว ศิริรัตน์     บัวผัน ภำควิชำสัตวบำล
215 นำย ลักษณ์   เพียซ้ำย ภำควิชำสัตวบำล
216 นำง ทวีพร  เรืองพร้ิม ภำควิชำสัตวบำล
217 นำย นครไชย  อันช่ืน ภำควิชำสัตวบำล
218 นำง ภคอร   อัครมธุรำกุล ภำควิชำสัตวบำล
219 นำงสำว ณภำส์ณัฐ์ อู๋สูงเนิน ภำควิชำสัตวบำล
220 นำงสำว ทัสนันทน์   หงสะพัก ภำควิชำสัตวบำล
221 นำย วิสูตร  ไมตรีจิตต์ ภำควิชำสัตวบำล
222 นำง สิริพร วรรณชำติ ภำควิชำสัตวบำล
223 นำงสำว วรำพันธ์ุ  จินตณวิชญ์ ภำควิชำสัตวบำล
224 นำย ค ำรณ   นุ่มกัลยำ ภำควิชำสัตวบำล
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225 นำย สำมำรถ   สระเพ่ิมพูล ภำควิชำสัตวบำล
226 นำงสำว สุพรรษำ  สร้อยยอดทอง ภำควิชำสัตวบำล
227 นำงสำว จุฑำมำศ จงรุจิโรจน์ชัย ภำควิชำสัตวบำล
228 นำย มนูญ     ปลงรัมย์ ภำควิชำสัตวบำล
229 นำย ไพฑูรย์     มูลจิตร ภำควิชำสัตวบำล
230 นำงสำว ชนิตำ     คงเทียนท ำ ภำควิชำสัตวบำล
231 นำงสำว สุพรรษำ  แซ่ล้ิม ภำควิชำสัตวบำล
232 นำงสำว อำจรีย์  พ่วงโพธ์ิ ภำควิชำสัตวบำล
233 นำย จ ำเริญ   เขียวสังข์ ภำควิชำสัตวบำล
234 นำงสำว เบญจวรรณ  สินอำภำ ภำควิชำสัตวบำล
235 นำย คำมินท์  ไชยมงคล ภำควิชำสัตวบำล
236 นำง นนทยำ   ภัทรศีลสุนทร ภำควิชำสัตวบำล
237 นำย สุนิรันท์  ทองสน ภำควิชำสัตวบำล
238 นำง ทองดี  นำมสะกัน ภำควิชำสัตวบำล
239 นำง ศิริพร วงค์บุตร ภำควิชำสัตวบำล
240 นำงสำว ปวีณำ  แซ่ล้ี ภำควิชำสัตวบำล
241 นำย เทียน  สำยทอง ภำควิชำสัตวบำล
242 นำย พิเชฐ   เล่ำเป่ียม ภำควิชำสัตวบำล
243 นำย ณรงค์   สุขีวงศ์ ภำควิชำสัตวบำล
244 นำย สุเทพ  ป่ินแก้ว ภำควิชำสัตวบำล
245 นำย สุรเดช   ฝำงแก้ว ภำควิชำสัตวบำล
246 นำย สมบัติ   วรเลข ภำควิชำสัตวบำล
247 นำย อำทิตย์   พันยุโดด ภำควิชำสัตวบำล
248 นำย จันทร์    พันยุโดด ภำควิชำสัตวบำล
249 นำย สังวร  แป้นพยัคฆ์ ภำควิชำสัตวบำล
250 นำย ณัฐวุฒิ เติบโต ภำควิชำสัตวบำล
251 นำย บุญเสริม    เล่ำเป่ียม ภำควิชำสัตวบำล
252 นำง อ้อย เจเถ่ือน ภำควิชำสัตวบำล
253 นำย อำทิตย์   ปัญญำศักด์ิ ภำควิชำสัตวบำล
254 นำย ธวัชชัย พรมมี ภำควิชำสัตวบำล
255 นำย พรชัย เสรีรัตนเกียรติ ภำควิชำสัตวบำล
256 นำย สันติ อู่ตะเภำ ภำควิชำสัตวบำล
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257 นำงสำว กรกวรรษ รัศมิทัต ภำควิชำสัตวบำล
258 นำงสำว วัชรำภรณ์ ท่ำน้ ำต้ืน ภำควิชำสัตวบำล
259 นำง วัชรำภรณ์ บุญแสน ภำควิชำสัตวบำล
260 นำย พรพล ทองพรำย ภำควิชำสัตวบำล
261 นำย ธนกฤต อุดมนพวงศ์ ภำควิชำสัตวบำล
262 นำงสำว ภำวิณี จ ำปำค ำ ภำควิชำสัตวบำล
263 นำงสำว ณิชกมล นำมสวัสด์ิ ภำควิชำสัตวบำล
264 นำงสำว จีรนันท์ แบนอภัย ภำควิชำสัตวบำล
265 นำย จักรพงศ์ ภิญโญ ภำควิชำสัตวบำล
266 นำงสำว ศศิกำนต์ เกตุมำลำ ภำควิชำสัตวบำล
267 นำย นรำธิป สุจินดำ ภำควิชำสัตวบำล
268 นำงสำว นริศรำ ย่ิงก ำแหง ภำควิชำสัตวบำล
269 นำงสำว บุษกร จิตตรีพรต ภำควิชำสัตวบำล
270 นำย เกรียงศักด์ิ  สอำดรักษ์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
271 นำง มณฑำ วงศ์มณีโรจน์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
272 นำงสำว ลักขณำ เบ็ญจวรรณ์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
273 นำงสำว อตินุช แซ่จิว ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
274 นำง อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
275 นำย นพพล เกตุประสำท ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
276 นำงสำว สมนึก พรมแดง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
277 นำงสำว ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธ์ิ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
278 นำงสำว ปุณยวีร์ เดชครอง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
279 นำงสำว ภคพร สำทลำลัย ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
280 นำงสำว ศิริวรรณ ทิพรักษ์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
281 นำงสำว สุลักษณ์ แจ่มจ ำรัส ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
282 นำงสำว ชมนำถ เกิดคง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
283 นำงสำว คณิตฐำ ชินวงษ์เขียว ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
284 นำง เฉลำ แกสันเทียะ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
285 นำง นิตย์ ดอนสมไพร ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
286 นำง ญำณี ม่ันอ้น ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
287 นำง น้องนุช ปรือปรัง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
288 นำง ยุพิน ศรีหิรัญต์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
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289 นำง สมปอง ดีทอง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
290 นำงสำว ทัศนีย์ ชัยคงดี ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
291 นำง สำยน้ ำอ้อย สว่ำงเมฆ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
292 นำย ขวัญ สุขอยู่ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
293 นำง แสงเพียร น้อยปุก ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
294 นำง กัลยำ พูลทรัพย์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
295 นำง อภินันท์ สนอ่อง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
296 นำย บุญร่วม จันทร์ช่ืน ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
297 นำย สุดประสงค์ สุวรรณเลิศ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
298 นำงสำว จรรยำ เพชรขวัญ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
299 นำงสำว ระวิวรรณ โชติพันธ์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
300 นำงสำว ศศิธร บัวศรี ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
301 นำย อ ำพล ยอดเพชร ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
302 นำงสำว ศิริพรรณ สุขขัง ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
303 นำงสำว ใยไหม ช่วยหนู ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
304 นำงสำว รัตนำ เอกำรัมย์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
305 นำย ธรรมธวัช แสงงำม ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
306 นำงสำว รัตติยำ ผดุงผล ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
307 นำงสำว ชำลินี คงสุด ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
308 นำงสำว ปฐมำ แทนนำค ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
309 นำง วันวิสำข์ วัฒนะพันธ์ศักด์ิ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
310 นำงสำว ศศิวิมล จันทร์สุเทพ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
311 นำงสำว จิตติมำ จิรโพธิธรรม ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
312 นำง กัลยำ เงำงำม ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
313 นำงสำว กรรนิภำ สำมงำมพุ่ม ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
314 นำย สถำพร ถำวรนิติกุล ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
315 นำงสำว น้ ำอ้อย ขุนพิทักษ์ ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
316 นำย อภิชำต หวังแก้ว ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
317 นำย นิวัฒน์ กระทุ่มนัด ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
318 นำย วีรศักด์ิ โซ่เงิน ศูนย์วิจัยและบริกำรวิชำกำร
319 นำง ปรำณี ต่วนเครือ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
320 นำง รักชนก ทองดีพันธ์ุ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
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321 นำย วัชรินทร์ จันทฬิลำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
322 นำง พิมพ์พิศำ ฤกษ์ประทำนไชย ส ำนักงำนเลขำนุกำร
323 นำง สุปรำณี  สระทองฮ่วม ส ำนักงำนเลขำนุกำร
324 นำง มธุรส ปิยะพันธ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
325 นำงสำว ประนอม พลับจะโปะ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
326 นำย วงเดช กงศรี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
327 นำง ยุพิน กฤษดำธนดล ส ำนักงำนเลขำนุกำร
328 นำย ธีรนนท์ รัตนดิลก ส ำนักงำนเลขำนุกำร
329 นำงสำว สุภัค ถำวรนิติกุล ส ำนักงำนเลขำนุกำร
330 นำงสำว ดวงกมล ด้วงจุมพล ส ำนักงำนเลขำนุกำร
331 นำง กัลยวรรต ทวีทรัพย์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
332 นำง ปภัชร์สิชำ แก้วศรี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
333 นำง กรทิพย์ บุญไพสิฐศรี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
334 นำย ทศพล ศรีศรทอง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
335 นำงสำว ลลิดำ มะศิริ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
336 นำงสำว อุทัยวรรณ เจกบุตร ส ำนักงำนเลขำนุกำร
337 นำงสำว ลัดดำวัลย์ ปิยะพันธ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
338 นำงสำว เสำวลักษณ์ เอ่ียมสะอำด ส ำนักงำนเลขำนุกำร
339 นำย ประสิทธ์ิ จินดำวงค์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
340 นำย สมคิด บุตรเบ้ำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
341 นำย นคร เผ่ำพันธ์ุ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
342 นำย ทนงค์ ชูเลิศ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
343 นำง เบญจวรรณ ปำนนพภำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
344 นำย อนัน  ม่ันคง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
345 นำย ยุทธ บัวทอง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
346 นำย วสันต์ สร้อยมำลี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
347 นำย สมบูรณ์ ห้วยหงษ์ทอง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
348 นำงสำว สุชำดำ สำมทองกล่ ำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
349 นำง สรณ์สิริ  พูลลำภวิวัฒน์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
350 นำย สนธยำ   จ ำปำนิล ส ำนักงำนเลขำนุกำร
351 นำงสำว สุพิชฌำย์   แซ่ล้ิม ส ำนักงำนเลขำนุกำร
352 นำย มณฑล   แผนสท้ำน ส ำนักงำนเลขำนุกำร
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353 นำย สรวิชญ์  ปุยะพันธ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
354 นำย ไพศำล   สระเพ่ิมพูล ส ำนักงำนเลขำนุกำร
355 นำย สมชำย  มูลทองฟัก ส ำนักงำนเลขำนุกำร
356 นำง เน้ิม   สระเพ่ิมพูล ส ำนักงำนเลขำนุกำร
357 นำง ธิดำรัตน์   โพธ์ิทอง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
358 นำย สุพจน์   ข ำวิลัย ส ำนักงำนเลขำนุกำร
359 นำงสำว กนกลักษณ์ สระนพงษ์ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
360 นำงสำว อัญญมณี   ปำนดีย่ิง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
361 นำงสำว สุนำรี  สว่ำงศรี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
362 นำง ชลณัฐชำ  ตันทอง ส ำนักงำนเลขำนุกำร
363 นำงสำว สุรัตน์  พันยุโดด ส ำนักงำนเลขำนุกำร
364 นำงสำว อำรีรัตน์  ทรัพย์ฤทธำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
365 นำย เนตร  สุวรรณดี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
366 นำย วิสุทธ์ิ   รุผักชี ส ำนักงำนเลขำนุกำร
367 นำย ฐำกร  ร่ืนนุสำร ส ำนักงำนเลขำนุกำร
368 นำง ปฐมพร โพธ์ินิยม ส ำนักงำนเลขำนุกำร
369 นำง ช่ืนสุมณ ไกรวิจิตร ส ำนักงำนเลขำนุกำร
370 นำง น้ ำอ้อย เหลืองน้ ำเพ็ชร ส ำนักงำนเลขำนุกำร
371 นำงสำว อมรรัตน์ ศรีละออ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
372 นำง ลักขณำ สระกบแก้ว ส ำนักงำนเลขำนุกำร
373 นำงสำว อัญชลี ปู่สุข ส ำนักงำนเลขำนุกำร
374 นำงสำว ธนัญญำ ปำนนพภำ ส ำนักงำนเลขำนุกำร
375 นำย จิรพัฒน์ ศรีมงคลชัย ส ำนักงำนเลขำนุกำร
376 นำง ดำริณี ย่ิงยวด ส ำนักงำนเลขำนุกำร


