
วิทยาเขตบางเขน 

ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระศักด์ิ พราพงษ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

2 อาจารย์ณัฐกันย์ ชินนรานนัทน์ อาจารย์ประจ าภาควิชาการตลาด

3 คุณประคุณ  ศาลิกร นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

4 คุณจ านงค์  รักช้าง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไปปฏิบติัการ

ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง

5 ผศ. ดร.ปทัมา ระตะนะอาพร หวัหนา้ภาควิชา

6 ดร.จีรวรรณ มณีโรจน์ อาจารย์ประจ า

ส านักงานเลขานุการ

7 คุณสุพิญญา กาวไธสง นกัวิชาการเงินและบญัชี

8 คุณวิลาวัลย์ กุณนา นกัวิชาการเงินและบญัชี

9 คุณมาลี สิริวัฒนรัชต์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
10 รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ หวัหนา้ภาควิชา

ภาควิชาดนตรี

11 รศ.ดร.ศรัณย์ นกัรบ ประธานหลักสูตรศศ.บ.ดนตรี

12 ผศ.ภาคม บ ารุงสุข ประธานหลักสูตรศศ.บ.ดนตรีไทย

13 อาจารย์สุมิดา อังศวานนท์ ประธานหลักสูตรศศ.บ.ดนตรีตะวันตก

14 คุณลิลาวัลย์ ข าประดิษฐ์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาวรรณคดี

15 อาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

1.  คณะบริหารธรุกิจ

2.  คณะประมง

3.  คณะมนุษยศาสตร์



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

ภาควิชาภาษาศาสตร์

16 ดร.ปนนัดา เลอเลิศยุติธรรม อาจารย์

17 ดร.คเชนทร์ ตัญศิริ อาจารย์

ภาควิชาภาษาไทย

18 ดร.สุรีย์รัตน ์ บ ารุงสุข อาจารย์

ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

19 ดร.ปาริชาติ ภูติรัตน์ หวัหนา้ภาควิชา

20 ผศ.ดร.มนตรี ต้ังพิชัยกุล อาจารย์

21 ผศ.วลี เฑียรบญุเลิศรัตน์ อาจารย์

22 อาจารย์ปริมใจ พรหมสุทธิ อาจารย์

23 ผศ. ดร.อ าไพ  ทองธีรภาพ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาวัสดุศาสตร์

24 ดร. พงศ์เทพ ประจงทัศน์ อาจารย์ประจ า

ภาควิชาชีวเคมี

25 ผศ.ดร.ราตรี วงศ์ปญัญา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

26 ผศ.สุลักษม์ ตาฬวัฒน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ภาควิชาพันธศุาสตร์

27 ผศ.ดร.อัญชณี คูเบอร่า อาจารย์ประจ า

28 ดร.จตุพร กุลอึ้ง อาจารย์ประจ า

29 ดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์ อาจารย์ประจ า

30 ผศ.ดร.อมรรัตน ์เลิศวรสิริกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

31 ผศ.ดร.ธเนศ อรุณศรีโสภณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

4.  คณะวิทยาศาสตร์

5.  คณะวิศวกรรมศาสตร์



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32 รศ.ดร.กฤษณะ  ไวยมัย รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

33 ผศ.ดร.ชัยพร  ใจแก้ว รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34 ดร.หชัทัย  ชาญเลขา อาจารย์

35 ผศ.ดร.อภิรักษ์  จันทร์สร้าง อาจารย์

ภาควิชาอุตสาหกรรมอุตสาหการ

36 รศ.ดร. รุ่งรัตน ์ ภิสัชเพ็ญ อาจารย์

37 ผศ.ดร. จันทร์ศิริ  สิงหเ์ถื่อน อาจารย์

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

38 อาจารย์พรทิพย์ เล็กพิทยา รองหวัหนา้ภาควิชา

เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม 
(ภาคพิเศษ)

39 ผศ.ดร.ราชธีร์  เตชไพศาลเจริญกิจ อาจารย์

40 คุณธีรดา รุจิกัณหะ นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพิเศษ

41 คุณสุวรรณา ปรมาพจน์ นกัวิชาการศึกษา ช านาญการ

42 คุณณรงค์ศักด์ิ หวังรัตนปราณี นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ส านักงานเลขานุการ

43 คุณวนดิา   กมลจินดา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

44 คุณอุทัยวรรณ  มูลพันธ์ุ นกัวิชาการศึกษา

45 คุณปยิวรรณ  โวทาน นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์

46 ดร.ธนา สมพรเสริม อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์

47 คุณปรีดา สมรูป นกัวิชาการเงินและบญัชี

48 คุณชลลดา โอชา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

6.  คณะศึกษาศาสตร์

7.  คณะเศรษฐศาสตร์

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขา
วิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ ์(ภาคพิเศษ)

49 คุณนาตยา สุวรรณสาโรจน์ ผู้จัดการโครงการ

50 คุณอลิสรา ตาละทา นกัวิชาการเงินและบญัชี

51 คุณมโนรมย์ ตุ้นสกุล เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาภูมสิถาปัตยกรรม

52 ผศ.ดร.ม.ล.วุฒิพงษ์  ทวีวงศ์ หวัหนา้ภาควิชาภูมิสถาปตัยกรรม

53 อาจารย์กฤษดา  ประเสริฐสิทธ์ิ
ประธานหลักสูตรภูมิสถาปตัยกรรมศาสตร์
บณัฑิต

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร

54 ผศ.ดร.ธนภณ พันธเสน อาจารย์ประจ า

55 คุณกรรณิการ์  บญุหนนุ นกัวิชาการเงินและบญัชี

56 คุณคณิสร  รักถาวร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

57 ผศ.ดร.ปนดัดา ช านาญสุข รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

58 ผศ.ดร.ธนารดี ค ายา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

ภาควิชาจิตวิทยา
59 ผศ.ดร.ถวัลย์ เนยีมทรัพย์ หวัหนา้ภาค

60 อาจารย์เอื้ออนชุ ถนอมวงษ์
เลขานกุารโครงการหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา
 ภาคพิเศษ

61 ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร วท.บ.จิตวิทยา
อุตสาหกรรม

ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

62 ดร.ปริุนทร์ นาคสิงห์ หวัหนา้ภาค

ภาควิชาภูมศิาสตร์

63 ดร.ชมชิด พรหมสิน อาจารย์ประจ า

8.  คณะสถาปัตยกรรม

9.  คณะสังคมศาสตร์

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

ส านักงานเลขานุการ

64 คุณยุพิน ภวพงศ์สุภัทร หวัหนา้ส านกังานเลขานกุาร

65 คุณอรพิน ใจยา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

66 คุณอภิญญากร กัลยาณมิตร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาจุลชีวิทยาและวิทยาภูมคุ้ิมกัน

67 คุณจันทรพร  อินชู เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

68 คุณอรวรางค์  นฤนาท นกัวิทยาศาสตร์

69 คุณอรวรรณ  ล้ิมศิวิลัย นกัวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเภสัชวิทยา

70 คุณนติยา แจ้งโพธ์ินาค เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

71 ผศ.ดร.วิศณุ บญุญาวิวัฒน์ หวัหนา้ภาควิชา

72 ผศ.ดร.นรินทร์ อุประกรินทร์ อาจารย์ประจ า

73 ผศ.ดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม อาจารย์ประจ า

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

74 คุณอาริยา ยอดหล้า เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

75 คุณแก้วกัญญา เมืองกาญจน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

76 ดร.พิณทิพย์ รัมภกาภรณ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

77 ผศ.ดร.ณัฐกานต์ นติยพัธน์ หวัหนา้ภาควิชา

78 ผศ.ดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ อาจารย์ประจ า

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

11. คณะอุตสาหกรรมเกษตร



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

79 ผศ.ดร.ปรารถนา ปรารถนาดี หวัหนา้ภาควิชา

80 ดร.จุมพล วรสายัณห์ อาจารย์ประจ า

ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

81 รศ.ดร. หทัยรัตน ์ริมคีรี หวัหนา้ภาควิชา

82 รศ.ดร. นนัทวัน เทอดไทย
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมเกษตร

83 รศ.ดร. กมลวรรณ แจ้งชัด ประธานหลักสูตรป.ตรี

84 ผศ.ดร. วลัยรัตน ์จันทรปานนท์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรป.ตรี

85 รศ.ดร. รุ่งนภา พงศ์สวัสด์ิมานติ ประธานหลักสูตรป.เอก

86 คุณกัณธรัศมิ ์วัลย์เครือ ผู้ปฏิบติังานบริหาร

87 คุณสุกัลญา อ่อนศรี นกัวิชาการเงินและบญัชี

ภาควิชาวิทยาการสิง่ทอ

88 ผศ.ขนษิฐา วัชราภรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

89 คุณกนกพร เทียมปาน เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

90 อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
91 คุณรุ่งทิพย์ ศักด์ิสุปรีชา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน ช านาญการ

ส านักงานเลขานุการ

92 คุณนนัทา  ตะวันเย็น หวัหนา้ส านกังานเลขานกุารคณะฯ

93 คุณจิรวัฒนา  จตุรงค์กร นกัวิชาการการเงินและบญัชี

94 คุณกอบกาญจน ์ เผือกซอุ่ม นกัวิชาการศึกษา

95 คุณศรัณย์ธร  ย้ิมศรี นกัวิชาการศึกษา

96 คุณพิทักษ์  พุ่มไสว นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

12. คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

13. คณะสิง่แวดล้อม

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม

97 ผศ.ดร.อรอนงค์  ผิวนลิ หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

98 ดร.ทัศนย์ี  บญุประคอง รองหวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

99 ดร.อลงกรณ์  อินทรรักษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร

100 อาจารย์กิตติชัย  ดวงมาลย์ รองคณบดีคณะส่ิงแวดล้อม

101 ดร.นพวรรณ  เสมวิมล อาจารย์ประจ าหลักสูตร

102 ดร.วัชรพงษ์  วาระรัมย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร

103 ดร.สตรีไทย  พุ่มไม้ อาจารย์ประจ าหลักสูตร

104 ผศ.ดร.สุจิณณา  กรรณสุต อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิง่แวดล้อม

105 ผศ.ดร.ประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร ประธานหลักสูตร

106 คุณพจมาน  สมสมัคร นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

ส านักงานเลขานุการ

107 คุณสมฤดี   เหลืองรุ่งทรัพย์ นกัวิชาการศึกษา

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

108 อาจารย์นนทวัชร์   ชัยณรงค์ อาจารย์

ภาควิชาพืชสวน

109 ผศ. ดร.สุรพงษ์ ด ารงกิตติกุล อาจารย์

110 คุณสุปราณี   สระทองฮ่วม เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร

111 ผศ.ดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม
ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
การเกษตร

112 คุณพรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

113 ผศ.สุภาภรณ์  เลิศศิริ อาจารยประจ า

114 ดร.รพี   ดอกไม้เทศ อาจารย์ประจ า

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

115 ผศ.ดร.วัชรพล  ชยประเสริฐ รองหวัหนา้ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

116 ดร.สิรินาฏ นอ้ยพิทักษ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

117 คุณดลนภา การักษ์ นกัวิชาการศึกษา

118 คุณแพรว เกียรติก าจาย นกัวิชาการศึกษา

119 คุณศรีสุดา แซ่ต้ัง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

120 คุณอัญชิษฐา ภูอุดม นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์

วิทยาเขตก าแพงแสน 
1. คณะเกษตร

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

3. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

121 ผศ.นพพร   รัตนช่วง รองคณบดีฝ่ายบริหาร

122 ผศ.ดร.เครือมาศ  สมัครการ หวัหนา้ภาควิชาวิทยาศาสตร์

123 อาจารย์ ดร. เขวิกา  สุขเอี่ยม อาจารย์ประจ า

124 อาจารย์กฤษณ์  เล้ียงพันธ์ุ อาจารย์ประจ า

125 อาจารย์จันทร์เมธา  ศรีรักษา อาจารย์ประจ า

126 อาจารย์ปฤณพร บญุรังษี อาจารย์ประจ า

127 คุณอรสา สระทองแก้ว นกัวิชาการศึกษา

128 คุณชญานษิฐา ภุมรินทร์ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

129 คุณรัชฎาภรณ์ สกุลนติิโรจน์ นกัวิชาการเงินและบญัชี

130 คุณศุภวรรณ  เลาหสุขไพศาล เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

โครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี

131 ผศ.ดร. จงรักษ์ แก้วประสิทธ์ิ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

132 ดร.ปติิ ตรีสกุล อดีตประธานโครงการจัดต้ังภาควิชาเคมี

ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

133 ดร. อารีรัตน ์ ภาคพิธเจริญ อาจารย์

งานธรุการ

134 คุณรพีพรรณ  มีสง่า
เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป (ช านาญการ
พิเศษ)

135 คุณอารีรัตน ์สิชฌวัฒน์ นกัวิชาการการศึกษา (ช านาญการ)

136 คุณชนฏัดา  ใจดี นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

137 คุณนภัสสร สุขเกษม เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
138 คุณอุบลวรรณ เอกทุ่งบวั เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

5. คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

6. คณะสัตวแพทยศาสตร์

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

4. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

139 คุณจุมพฏ  บริราช รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ วิทยาเขตศรีราชา

140 ดร.วราภรณ์ ต้ังจิตรเจริญ อาจารย์

141 อ.ณรงค์พงศ์ เพิ่มผล อาจารย์

142 อ.สิทธิกานต์ เบญ็จสุพัษนนนัท์ อาจารย์

143 อ.ณัฐวุฒิ ทรัพย์สมบติั อาจารย์

144 อ.สุทราสิน ีจ าปาจี อาจารย์

145 คุณศิริวรรณ คล่องแคล่ว นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

146 คุณธีรนชุ เบญ็จมภิญโญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผนช านาญการ

147 คุณจิราพร เจนดง นกัวิชาการการศึกษา

148 คุณพัทธนนัท์ โพธ์ิเขียว นกัวิชาการการศึกษา

149 อาจารย์สุกัญญา ย้ิมงาม
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบสนบัสนนุการ
เรียนรู้และเทคเทคโนโลยีสารสนเทศ

150 อาจารย์ศราวุธ พงษ์พัฒนพาณิชย์ อาจารย์ประจ าสาขาเคมี
151 อาจารย์ทศพร สายย้ิม อาจารย์ประจ าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
152 คุณจิตรลดา ประสงค์กุล นกัวิชาการศึกษา

153 คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว นกัวิชาการเงินและบญัชี

154 คุณชลดา เฉลิมรูป นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

155 ดร.วรยศ ละม้ายศรี ผู้ช่วบคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

156 อาจารย์ กนกพร เพียรประเสริฐ
อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์
ประยุกต์

157 ผศ.ดร.ศรินยา สนทิวงศ์ ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

158 อาจารย์ธนรุจ  โรจนม์านะวงศ์ รองคณบดีฝ่ายฝึกและโครงการพิเศษ

159 อาจารย์สาธิต  พงษ์ดวง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

160 อาจารย์พัชรา  ศรีพระบุ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและธุรการ

1. คณะวิทยาการจัดการ

2. คณะวิทยาศาสตร์

3. คณะเศรษฐศาสตร์

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ
วิทยาเขตศรีราชา 

4. คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

161 คุณเนตรนรางค์ ทรัพย์เจริญ นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

162 คุณสุดารัตน ์รงค์ทอง นกัวิชาการการศึกษา

163 ดร.มานติย์ ลีกิจวัฒนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

164 คุณทิพวัลย์  พันธ์จันทึก นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน

ภาควิชาการเงินและการบัญชี

165 อาจารย์กิตติมา  งามวิไรกร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม
หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”

1. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

วิทยาเขตสกลนคร 
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ



ล าดับที่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ลายมอืช่ือ

166 ผศ.ดร.นสุรา   เกิดประทุม รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

167 อาจารย์ชเนตตี   พิพัฒนางกูร ผู้อ านวยการส านกัวิชาการ

168 อาจารย์จินดา  จอกแก้ว หวัหนา้สาขาวิชาบญัชี

หลักสูตร “การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตบัณฑิต”
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ อาคารการเรียนการสอน 4 คณะบริหารธรุกิจ

มหาวิทยาลัยเกริก

รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและบริการวิชาการแก่สังคม


