
(เอกสารหลักฐานตัวชี้วัดท่ี 4.2.3)

ลําดับ ช่ือผูวิจัย หนวยงานที่สังกัด

1 รศ.โกศล เจริญสม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

2 รศ.จริยา จันทรไพแสง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

3 ผศ.ณิศ กีรติบุตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

4 รศ.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

5 รศ.ประภารัจ หอมจันทน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

6 ผศ.วิบูลย จงรัตนเมธีกุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

7 รศ.สมนึก วงศทอง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

8 รศ.สาวิตรี มาไลยพันธุ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

9 อ.สุรเชษฐ จามรมาน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

10 รศ.อวบ สารถอย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฏวิทยา

11 ผศ.บพิตร ต้ังวงศกิจ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

12 ผศ.พูลประเสริฐ ปยะอนันต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

13 ผศ.สมพงษ เจษฎาธรรมสถติ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

14 อ.กรพินธุ ฤทธิบุตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

15 อ.กรรณีย ถาวรสุข คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

16 ผศ.ขจีจรัส ภิรมยธรรมศิริ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

17 ผศ.ขนิษฐา พูนผลกุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

18 ผศ.จุฑามาศ เอกะวิภาต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

19 อ.ชนิดา ปโชติการ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

20 อ.ชุติมา ชวลิตมณเฑียร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

21 รศ.ทัศนีย ล้ิมสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

22 อ.รุงทิพย ลุยเลา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

23 รศ.สิริพันธุ จุลกรังคะ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

24 อ.สุจิตตา เรืองรัศมี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

25 อ.สุธีลักษณ ไกรสุวรรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

26 รศ.อบเชย วงศทอง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

27 ผศ.อัญชนีย อุทัยพัฒนาชีพ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

28 อ.อําพร แจมผล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาคหกรรมศาสตร

29 รศ.จงรักษ จันทรเจริญสุข คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

30 ศ.ปยะ ดวงพัตรา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

31 ผศ.พงษสันติ์ สีจันทร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

32 ผศ.พิมพันธ เจิมสวัสดิพงษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

33 ศ.ศุภมาศ พนิชศักด์ิพัฒนา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

34 อ.สมเจตน จันทวัฒน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

35 อ.เสาวนุช ถาวรพฤกษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

36 อ.แสงดาว เขาแกว คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาปฐพีวิทยา

37 รศ.กฤษฎา สัมพันธารักษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

38 รศ.จวงจันทร ดวงพัตรา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา
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39 อ.จําลอง เจียมจํานรรจา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

40 ศ.เจริญศักด์ิ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

41 อ.ชเนษฎ มาลําพอง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

42 ศ.ชํานาญ ฉัตรแกว คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

43 อ.ถวัลยศักด์ิ เผาสังข คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

44 อ.ทิวา พาโคกทม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

45 อ.นรุณ วรามิตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

46 รศ.ประภา ศรีพิจิตต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

47 ผศ.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

48 อ.ปยะ กิตติภาดากุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

49 รศ.รังสฤษดิ์ กาวีตะ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

50 ศ.ราเชนทร ถิรพร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

51 รศ.วาสนา วงษใหญ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

52 ผศ.วิจารณ วิชชุกิจ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

53 ศ.สายัณห ทัดศรี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

54 ผศ.สุนันทา จันทกูล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

55 รศ.สุพจน เฟองฟูพงศ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

56 รศ.สุวพงษ สวัสดิ์พานิชย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

57 รศ.อิสรา สุขสถาน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

58 รศ.เอ็จ สโรบล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชไรนา

59 อ.กนกวรรณ ถนอมจิตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

60 รศ.เกษม พิลึก คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

61 รศ.จารุพันธ ทองแถม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

62 ผศ.จิตราพรรณ พิลึก คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

63 รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

64 ผศ.ณัฏฐ พิชกรรม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

65 รศ.ธัญญะ เตชะศิลพิทักษ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

66 ศ.เบญจมาศ ศิลายอย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

67 ศ.ปวิณ ปุณศรี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

68 อ.พัชรียา บุญกอแกว คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

69 ผศ.พูนพิภพ เกษมทรัพย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

70 ผศ.ย่ิงยง ไพสุขศานตวัิฒนา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

71 รศ.วิทยา สุริยาภณานนท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

72 ศ.สายชล เกตุษา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

73 ผศ.สุรวิช วรรณไกรโรจน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

74 รศ.เอ้ือมพร วีสมหมาย (ธีระวุฒิชัย)คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาพืชสวน

75 รศ.ณรงค สิงหบุระอุดม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

76 ศ.ธรรมศักด์ิ สมมาตย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

77 ศ.ธีระ สูตะบุตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

78 รศ.นิพนธ ทวีชัย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

79 รศ.นิพนธ วิสารทานนท คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

80 รศ.เลขา มาโนช คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

81 รศ.วิชัย กอประดิษฐสกุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช
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82 ผศ.วิชัย โฆสิตรัตน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

83 รศ.สมศิริ แสงโชติ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

84 รศ.สุดฤดี ประเทืองวงศ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

85 รศ.สุพัฒน อรรถธรรม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

86 ผศ.อดิศักด์ิ บวนกียาพันธุ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

87 รศ.อําไพวรรณ ภราดรนุวัฒน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาโรคพืช

88 อ.ทิพวัลย สีจันทร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

89 ผศ.ประเดิม ฉํ่าใจ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

90 รศ.พจน บุญเรือง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

91 อ.พนามาศ ตรีวรรณกุล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

92 ผศ.พิชัย ทองดีเลิศ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

93 รศ.สาวิตรี รังสิภัทร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

94 ผศ.สิทธิชัย เกษตรเกษม คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

95 รศ.กัญจนะ มากวิจิตร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

96 ศ.จรัญ จันทลักขณา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

97 รศ.ชัยณรงค คันธพนิต คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

98 ศ.ชาญวิทย (เกษียณ) วัชรพุกก คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

99 ผศ.นวลจันทร พารกัษา คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

100 ศ.ปรารถนา พฤกษะศรี คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

101 ผศ.พรรณวดี โสพรรณรัตน คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

102 อ.เลอชาติ บุญเอก คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

103 รศ.วาณี ชัยวัฒนสิน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

104 ผศ.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

105 รศ.ศรเทพ ธัมวาสร คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

106 ผศ.สมิต ย้ิมมงคล คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

107 อ.สิรินทรพร สินธุวณิชย คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

108 รศ.อังคณา หาญบรรจง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชาสัตวบาล

109 อ.ชัยณรงค สกุลแถว คณะเทคนิคการสัตวแพทย สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย

110 ผศ.อํานาจ ธีระวนิช คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการจัดการ

111 รศ.วิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย คณะบริหารธุรกิจ บางเขน ภาควิชาการบัญชี

112 อ.จันทรา ศรีสมวงศ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง

113 อ.เมธี แกวเนิน คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง

114 อ.ศันสนีย หวังวรลักษณ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง

115 รศ.สุขุม เราใจ คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง

116 ผศ.แสงเทียน อัจจิมางกูร คณะประมง บางเขน ภาควิชาการจัดการประมง

117 ศ.กาญจนภาชน ล่ิวมโนมนต คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

118 รศ.จารุมาศ เมฆสัมพนัธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

119 ผศ.ชลอ ล้ิมสุวรรณ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

120 ผศ.ชัชรี แกวสุรลิขิต คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

121 ผศ.ธีระ เล็กชลยุทธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

122 ผศ.นิติ ชูเชิด คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

123 อ.ไพลิน จิตรชุม คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง

124 ศ.ลัดดา วงศรัตน คณะประมง บางเขน ภาควิชาชีววิทยาประมง
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125 ผศ.จิราพร รุงเลิศเกรียงไกร คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

126 รศ.นงนุช รักสกุลไทย คณะประมง บางเขน ภาควิชาผลิตภัณฑประมง

127 อ.ชุมพล ศรีทอง คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

128 อ.ธนาคม บัณฑิตวงศรัตน คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

129 ผศ.นนทวิทย อารียชน คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

130 รศ.ประทักษ ตาบทิพยวรรณ คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

131 อ.ประพันธศักด์ิ ศรีษะภูมิ คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

132 ผศ.พงศเชฎฐ พิชิตกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

133 ผศ.พงษเทพ วิไลพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

134 รศ.ยนต มุสิก คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

135 อ.เรืองวิชญ ยุนพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

136 อ.วราห เทพาหุดี คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

137 อ.สุนทราภรณ ล่ิมสกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

138 ผศ.สุภาวดี พุมพวง คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

139 ผศ.อรพินท จินตสถาพร คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

140 ศ.อุทัยรัตน ณ นคร คณะประมง บางเขน ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

141 รศ.จิตติมา อายุตตะกะ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

142 อ.จิตราภรณ ฟกโสภา คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

143 รศ.เชษฐพงษ เมฆสัมพันธ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

144 ผศ.ธีระพงศ ดวงดี คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

145 อ.พันธุทิพย วิเศษพงษพันธุ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

146 ผศ.มณฑล อนงคพรยศกุล คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

147 รศ.วันทนา อยูสุข คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

148 อ.ศรัณย เพ็ชรพิรุณ คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

149 ผศ.สุนันท ภัทรจินดา คณะประมง บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรทางทะเล

150 อ.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณะประมง บางเขน สถานีวิจัยประมงศรีราชา

151 รศ.ปราณี จงสุจริตธรรม คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ

152 รศ.สรอยสุดา ณ ระนอง คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาตางประเทศ

153 อ.อรไท ผลดี คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาไทย

154 ผศ.กิติมา อินทรัมพรรย คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร

155 อ.เกรียงไกร วัฒนาสวัสดิ์ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร

156 อ.จารึก ราชสมบัติ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร

157 ผศ.ทัศนาลัย บูรพาชีพ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาภาษาศาสตร

158 อ.ปญญา รุงเรือง คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปนเิทศ

159 อ.พรทิพย เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปนิเทศ

160 อ.สมพล วันตะเมล คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปนิเทศ

161 รศ.ฉลองศรี พิมลสมพงษ คณะมนุษยศาสตร บางเขน ภาควิชาศิลปาชีพ

162 ผศ.กาญจนเขจร ชูชีพ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม

163 อ.พสุธา สุนทรหาว คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม

164 อ.รัชนี โพธิแทน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม

165 ผศ.วิพักตร จินตนา คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม

166 อ.วีระภาส คุณรัตนสิริ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาการจัดการปาไม

167 อ.ดวงใจ ศุขเฉลิม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม
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168 ผศ.ดอกรัก มารอด คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

169 อ.ประทีป ดวงแค คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

170 อ.ยงยุทธ ไตรสุรัตน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

171 อ.วัฒนชัย ตาเสน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

172 ผศ.วิชาญ เอียดทอง คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

173 อ.สราวุธ สังขแกว คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

174 รศ.อิศรา วงศขาหลวง คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

175 อ.อุทัยวรรณ แสงวณิช คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

176 รศ.อุทิศ กุฏอินทร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาชีววิทยาปาไม

177 ผศ.ทรงกลด จารุสมบัติ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

178 ผศ.ธีระ วีณิน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

179 อ.นิคม แหลมสัก คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

180 อ.ประเทือง พุฒซอน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนผลิตภัณฑ

181 ผศ.บุญวงศ ไทยอุตสาห คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

182 ผศ.มณฑล จําเริญพฤกษ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

183 อ.รุงเรือง พูลศิริ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

184 ผศ.ลดาวัลย พวงจิตร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

185 อ.สคาร ทีจันทึก คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

186 ศ.สนิท อักษรแกว คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวนวัฒนวิทยา

187 อ.ดํารงค ศรีพระราม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมปาไม

188 อ.ปยวัฒน ดิลกสัมพันธ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมปาไม

189 ผศ.พยัตติพล ณรงคะชวนะ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมปาไม

190 ผศ.วันชัย อรุณประภารัตน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมปาไม

191 อ.ชัชชัย ตันตะสิรินทร คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

192 อ.นภวรรณ ฐานะกาญจน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

193 อ.นันทชัย พงศพัฒนานุรักษ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

194 ศ.นิพนธ ต้ังธรรม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

195 อ.ยุทธพงษ คีรีมังคละ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

196 รศ.วิชา นิยม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

197 อ.สมนิมิตร พุกงาม คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

198 รศ.สามัคคี บุณยะวัฒน คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

199 ผศ.สารัฐ รัตนะ คณะวนศาสตร บางเขน ภาควิชาอนุรักษวิทยา

200 อ.ชาญ เขตจัตุรัส คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร

201 อ.อุษณีย ลีรวัฒน คณะวทิยาศาสตร บางเขน ภาควิชาคณิตศาสตร

202 อ.กิตติมา ฉัตรวงศวาน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

203 อ.จงกลณี แกวศรีประกาย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

204 อ.จักร แสงมา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

205 ศ.จํารัส ล้ิมตระกูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

206 ผศ.ทิพยมนต ภัทราคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

207 ผศ.นัทธมน คูณแสง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

208 ผศ.นุจารี ประสิทธิพันธุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

209 อ.พงษศักด์ิ โลวมั่นคง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

210 อ.พจนารถ สุวรรณรุจิ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี
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211 อ.พจนารถ (ซํ้า)ใชรหัสป 49 สุวรรณคณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

212 อ.พรพรรณ พรศิลปทิพย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

213 อ.พินทุสุดา วีรวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

214 อ.เพ็ญศรี บุญสวรรคสง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

215 รศ.ภควดี สุทธิไวยกิจ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

216 อ.มาริสา อรัญชัยยะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

217 ผศ.วราภรณ พาราสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

218 รศ.วิทยา ปนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

219 อ.วิรัญญา แกววัฒนะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

220 อ.สายใจ ชาญเศรษฐิกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

221 รศ.สุธาทิพย ศิริไพศาลพิพัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

222 รศ.สุพรรณา เตชะสกุล (ทิวากรพรร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

223 ผศ.สุภา หารหนองบัว คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

224 อ.สุรพล ภัทราคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

225 รศ.อภิสิฏฐ ศงสะเสน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

226 ผศ.อรพินท เจียรถาวร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

227 ผศ.อรรถธีรา วรยิ่งยง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

228 ผศ.อัจจนา วงศชัยสุวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาเคมี

229 อ.กรรณิการ ดวงมาลย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

230 ผศ.กัญจนา ธีระกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

231 ผศ.ฆรณี ตุยเต็มวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

232 รศ.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

233 อ.นันทนา สีสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

234 ผศ.ปทุมพร ฉิมเอนก คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

235 อ.ปราโมทย ศิริโรจน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

236 ผศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

237 อ.วรรณา มาลาพันธุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

238 รศ.วิเชียร กิจปรีชาวนิช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

239 อ.วิเชียร ยงมานิตชัย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

240 ผศ.สาวิตร ตระกูลนาเล่ือมใส คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

241 รศ.สาวิตรี ล่ิมทอง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

242 อ.สุรางค สุธิราวุธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยา

243 อ.เกียรติทวี ชูวงศโกมล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

244 อ.ประชุมพร คงเสรี (ทุนกุล) คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

245 อ.พิบูลย พันธุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

246 ผศ.วิไล สันติโสภาศรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

247 อ.สมชัย พรบันลือลาภ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

248 รศ.สุนันทา รัตนาโภ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

249 อ.สุลักษม ตาฬวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

250 ผศ.อมรรัตน พรหมบุญ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

251 ผศ.อรุณี อิงคากุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาชีวเคมี

252 ผศ.กมลพรรณ นามวงศพรหม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

253 อ.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร
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254 รศ.นิรันดร จันทวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

255 รศ.ประศาสตร เก้ือมณี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

256 รศ.มาลี ณ นคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

257 อ.มินตา ชัยประสงคสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

258 อ.รวีวรรณ ตัณฑวณิช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

259 รศ.ลิลล่ี กาวีตะ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

260 ผศ.วัลลภ อารีรบ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

261 ผศ.ศรปราชญ ธไนศวรรยางกูร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

262 รศ.ศรีสม สุวรรณวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

263 รศ.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

264 ผศ.สรัญญา วัชโรทัย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

265 รศ.สุชาดา ศรีเพ็ญ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

266 ผศ.สุมน มาสุธน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

267 ผศ.สุรียา ตันติวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

268 รศ.เสาวณี สาธรวิริยะพงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

269 อ.อรอุษา คําสุข คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพฤกษศาสตร

270 รศ.นิตยศรี แสงเดือน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

271 ศ.ประดิษฐ พงศทองคํา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

272 รศ.พรรณนภา ศักด์ิสูง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

273 ผศ.พัฒนา ศรีฟา(ฮุนเนอร) คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

274 ผศ.เลิศลักษณ เงินศิริ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

275 อ.วิภา หงษตระกูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

276 รศ.สมศักด์ิ อภิสิทธิวาณิช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

277 รศ.สุรินทร ปยะโชคณากุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

278 รศ.เสาวนีย สุพุทธิธาดา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

279 รศ.อมรา ทองปาน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

280 ผศ.อรินทิพย ธรรมชัยพิเนต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

281 รศ.อํานวย จรดวง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาพันธุศาสตร

282 อ.เชิดศักด์ิ คุณสมบัติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

283 อ.ณัฐพร ฉัตรแถม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

284 ผศ.นพปฎล สุทธิศิริ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

285 อ.วิวัฒน วงศกอเก้ือ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

286 ผศ.ศิวาพร สหวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

287 ผศ.สุรศักด์ิ เชียงกา คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

288 อ.สุรีย ลิขิตตชัย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

289 อ.เอกชัย หุนนิวัฒน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาฟสิกส

290 อ.คทารัตน ชูศรีเอ่ียม คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

291 อ.นฤปวัจก เงินวิจิตร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

292 รศ.นวลฉวี รุงธนเกียรติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

293 ผศ.พรรณี พักคง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

294 ผศ.พีรนุช จอมพุก คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

295 อ.ฤทธี มีสัตย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

296 อ.วันวิสา สุดประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป
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297 อ.สมจิตต ปาละกาศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

298 ศ.สิรนุช ลามศรีจันทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

299 ศ.สุมินทร สมุทคุปต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

300 รศ.อรุณี วงศปยะสถิตย คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชารังสีประยุกตและไอโซโทป

301 ผศ.นวลวรรณ สุนทรภิษัช คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

302 อ.สมโชค เรืองอิทธินันท คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

303 รศ.อนงคนาฎ ศรีวิหค คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

304 อ.ดีเซลล สวนบุรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

305 อ.พงศกร จิวาภรณคุปต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

306 ผศ.พรสวาท วัฒนกูล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

307 รศ.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

308 รศ.วีระศักด์ิ อุดมโชค คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

309 อ.อรรณพ หอมจันทร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป

310 ผศ.จักรกฤษณ มหัจฉริยวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

311 อ.ตุลวิทย สถาปนจารุ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

312 อ.บงกชรัตน ปติยนต คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

313 อ.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

314 อ.ปยาภรณ สมสมัคร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

315 รศ.พัฒนา อนุรักษพงศธร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

316 อ.ภัทรา เพงธรรมกีรติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

317 อ.รัตนาวรรณ มั่งค่ัง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม

318 อ.บุญออม โฉมที คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสถิติ

319 อ.ล่ีลี อิงศรีสวาง คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสถิติ

320 ผศ.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

321 อ.ตุลารัฐ ครองยุทธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

322 รศ.บุญเก้ือ วัชรเสถียร คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

323 อ.ปยมา ทัศนสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

324 ผศ.พนัส ธรรมกีรติวงศ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

325 รศ.มณจันทร เมฆธน คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

326 อ.วัชริยา ภูรีวิโรจนกุล คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

327 รศ.วิน เชยชมศรี คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

328 รศ.ศุภลักษณ โรมรัตนพันธ คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

329 รศ.อุทัยวรรณ โกวิทวที คณะวิทยาศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตววิทยา

330 อ.กีรติ แสงแจม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

331 อ.ธนา ชีพสมทรง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

332 อ.เวชพงศ ชุติชูเดช คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ

333 อ.กฤษณะ ไวยมัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

334 อ.ปรีดา เลิศพงศวิภูษณะ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

335 ผศ.พันธุปติ เปยมสงา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

336 อ.พีรวัฒน วัฒนพงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

337 ผศ.ภุชงค อุทโยภาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

338 อ.ยอดเย่ียม ทิพยสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

339 รศ.ยืน ภูวรวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
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340 ผศ.สมชาย นําประเสริฐชัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

341 รศ.สุรศักด์ิ สงวนพงษ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

342 ผศ.อนันต ผลเพิ่ม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

343 รศ.อัศนีย กอตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

344 อ.อานนท รุงสวาง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร

345 อ.กานดิส สุดสาคร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

346 อ.จรัญ ฉัตรมานพ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

347 อ.ชนินทร ปญจพรผล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

348 ผศ.เทอดไทย วัฒนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

349 รศ.ธงไชย ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

350 ผศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

351 อ.นันทิยา หาญศุภลักษณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

352 รศ.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

353 รศ.ไพศาล คงคาฉุยฉาย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

354 อ.มานพ เจริญไชยตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

355 รศ.เมตตา เจริญพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

356 รศ.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

357 ผศ.สิริพล อนันตวรสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

358 รศ.สุนันท ล้ิมตระกูล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

359 รศ.อภิญญา ดวงจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

360 อ.อรรถศักด์ิ จารีย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

361 ผศ.เกียรติไกร อายุวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

362 อ.คุณยุต เอ่ียมสอาด คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

363 ผศ.ชัชพล ชังชู คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

364 อ.ชัยยากร จันทรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

365 ผศ.ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

366 อ.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

367 อ.ประทีป ชัยเสริมเทวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

368 ผศ.พิพล บุญจันตะ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

369 รศ.วรางครัตน จันทสาโร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

370 รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

371 ผศ.ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

372 ผศ.สมพงษ พิเชฐภิญโญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

373 อ.อัญชนา วงษโต คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

374 อ.กรรณกิาร ปุรณะพรรค คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

375 รศ.กอบเกียรติ ผองพุฒิ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

376 อ.ฑีฆวุฒิ พุทธภิรมย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

377 ผศ.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

378 อ.สมฤทัย ทะสดวก คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

379 ผศ.สุรชัย ลิปวัฒนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

380 รศ.สุวัฒนา จิตตลดากร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา

381 รศ.ณัฏฐกา หอมทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

382 อ.เดนชัย วรเศวต คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
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383 ผศ.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

384 รศ.มงคล รักษาพัชรวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

385 ผศ.วชิระ จงบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

386 อ.วัชรี วีรคเชนทร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

387 อ.วุฒิพงศ อารีกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

388 อ.ศรีจิตรา มหาประคุณชัย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

389 ผศ.ศิริวัฒน พูนวศิน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

390 อ.สมหญิง ไทยนิมิต คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา

391 อ.ดีบุญ เมธากุลชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

392 รศ.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

393 อ.ปยะ โชติกไกร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

394 รศ.วรากร ไมเรียง คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

395 อ.วันชัย ยอดสุดใจ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

396 อ.วีระยุทธ สวนผกา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

397 ผศ.สุทธิศักด์ิ ศรลัมพ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

398 อ.สุนีรัตน วงศวิทยเดชา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

399 รศ.สุวิมล สัจจาวาณิชย คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

400 อ.อภินิติ โชตสัิงกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

401 ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

402 อ.วิศิษฎ โลเจริญรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

403 อ.อภิรัตน เลาหบุตรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

404 อ.จีมา ชมสุรินทร คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

405 ผศ.ฉัตรดนัย จิระเดชะ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

406 รศ.ชาติ เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

407 รศ.ภัชราภรณ สุวรรณวิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

408 อ.มณฑล ฐานุตตมวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

409 รศ.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

410 ผศ.วิไล เจียมไชยศรี คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

411 อ.สัญญา สิริวิทยาปกรณ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม

412 อ.จุฑา พิชิตลําเค็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

413 อ.ชนะ รักษศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

414 ผศ.พีรยุทธ ชาญเศรษฐิกุล คณะวิศวกรรมศาสตร บางเขน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

415 อ.ชลาธิป สมาหิโต คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา

416 รศ.บุญเรียง ขจรศิลป คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา

417 ผศ.ปทมาวดี เลหมงคล คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา

418 รศ.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาการศึกษา

419 ผศ.จิตตินันท บุญสถิรกุล คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

420 อ.สัญชัย พัฒนสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา

421 รศ.สุรชัย ประเสริฐสรวย คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษา

422 รศ.เรณุมาศ มาอุน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาพลศึกษา
423 รศ.กุลขณิษฐ (เสาวพร) ราเชน

บุณยวัทน(เมืองแกว)
คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา

424 ผศ.พนิต เข็มทอง คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา
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425 อ.พุทธชาติ ชุณสาคร คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา

426 ผศ.สมสุดา ผูพัฒน คณะศึกษาศาสตร บางเขน ภาควิชาอาชีวศึกษา
427 อ.กรรณิการ ลิมพะสุต คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

428 รศ.เก้ือกูล ทาสิทธิ์ คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

429 ผศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

430 อ.นลินี วิริยะวัฒนะ คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

431 ผศ.บริบูรณสุข บัญชรเทวกุล คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

432 ผศ.ปรียา บุญญสิริ คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

433 อ.พรพนา วัฒนเสรี คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

434 อ.รัชนี ศรีเสน คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร

435 อ.วงษสถิตย วัฒนเสรี คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

436 ผศ.สมจิตร วัฒนคุลัง คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

437 ผศ.สุจินต เล้ียงจรูญรัตน คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

438 อ.สุมาลี กาญจนชาตรี คณะศึกษาศาสตร บางเขน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

439 อ.จีรศักด์ิ พงษพิษณุพจิิตร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

440 ผศ.ทิพรัตน พงศธนาพาณิช คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

441 อ.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

442 อ.รสดา เวษฎาพันธุ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

443 อ.ศักด์ิสิทธิ์ บุศยพลากร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

444 ผศ.ศุภชาติ สุขารมณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

445 อ.สมหมาย อุดมวิทิต คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

446 ผศ.สุมาลี สันติพลวุฒิ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

447 รศ.โสมสกาว เพชรานนท คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

448 ผศ.อุนกัง แซล้ิม คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตร

449 อ.กัมปนาท เพ็ญสุภา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

450 อ.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

451 อ.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

452 อ.จักรกฤษณ พจนศิลป คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

453 อ.จารึก สิงหปรีชา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

454 อ.ณัฐพล พจนาประเสริฐ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

455 ผศ.ธันวา จิตตสงวน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

456 ผศ.นงนุช ปรมาคม คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

457 ผศ.นงนุช อังยุรีกุล (โสรัตน) คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

458 ผศ.นภาภรณ พรหมชนะ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

459 อ.นุชนารถ มั่งค่ัง คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

460 ผศ.บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

461 ผศ.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

462 ผศ.ปติ กันตังกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

463 ผศ.เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

464 รศ.เรืองไร โตกฤษณะ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

465 อ.วินัย พุทธกูล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

466 ผศ.วุฒิ หวังวัชรกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

467 รศ.ศรัณย (เกษียณ) วรรธนัจฉริยา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร
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468 รศ.ศานิต เกาเอ้ียน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

469 รศ.สมพร อิศวิลานนท คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

470 รศ.สมศักด์ิ เพรียบพรอม คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

471 อ.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

472 ศ.โสภิณ (เกษียณ) ทองปาน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

473 อ.อภิชาต ดะลุณเพธย คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

474 ผศ.อรชร ศรีสวัสดิ์เล็ก คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

475 อ.อรชส นภสินธุวงศ คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

476 อ.เออวดี อุบลศุข คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

477 อ.เอ้ือ สิริจินดา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาเศรษฐศาสตรเกษตรและทรัพยากร

478 ผศ.รังสรรค ปติปญญา คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ

479 อ.สยุมพร โยธาสมุทร คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ

480 ผศ.สาโรช อังสุมาลิน คณะเศรษฐศาสตร บางเขน ภาควิชาสหกรณ

481 อ.เกรียงศักด์ิ มั่นเสถียรสิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

482 อ.ชนิกานต ย้ิมประยูร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

483 อ.ภัทรนันท ทักขนันท คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

484 ผศ.รัชด ชมภูนิช คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

485 ผศ.สิงห อินทรชูโต คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

486 อ.คัทลียา นพรัตนราภรณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

487 อ.วันดี พินิจวรสิน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

488 อ.ศรันย สมันตรัฐ คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม

489 รศ.พาสินี สุนากร คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม

490 อ.เยาวอุไร สถิรนาถ คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม

491 รศ.เอกรินทร อนุกูลยุทธธน คณะสถาปตยกรรมศาสตร บางเขน สาขาวิชาสถาปตยกรรม

492 ผศ.งามลมัย ผิวเหลือง (คุปตะวาทิน)คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา

493 อ.ทรรศนะ ใจชุมชื่น คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา

494 ผศ.ทิพยวัลย สุรินยา คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาจิตวิทยา

495 รศ.ไฉไล ศักดิวรพงศ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชานิติศาสตร

496 อ.วรภัทร รัตนาพาณิชย คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชานิติศาสตร

497 รศ.พรภิรมณ เชียงกูล คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาประวัติศาสตร

498 ศ.ภูวดล ทรงประเสริฐ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาประวัติศาสตร

499 อ.ศุภกาญจน พงศย่ีหลา คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาประวัติศาสตร

500 ผศ.ทัศนีย อนมาน คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร

501 รศ.สากล สถิตวิทยานันท คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร

502 อ.อรสา สุกสวาง คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาภูมิศาสตร

503 รศ.เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

504 อ.พวงทิพย เกิดทรัพย คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

505 อ.สุรพันธ เพชราภา คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

506 รศ.เสาวคนธ สุดสวาสดิ์ คณะสังคมศาสตร บางเขน ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

507 ผศ.ธีระศักด์ิ พราพงษ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

508 รศ.มาลีวรรณ เหล่ียมศิริเจริญ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

509 รศ.วรรณดา สุจริต คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

510 อ.ศิริรักษ จันทครุ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร
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511 รศ.สมชัย พงศจรรยากุล คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

512 อ.สุรพงษ อาทิตยวงศ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

513 อ.เสรี กุญแจนาค คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

514 รศ.อภินันท สุประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

515 อ.อุไร พงศชัยฤกษ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชากายวิภาคศาสตร

516 อ.ปรมา หันหาบุญ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

517 ผศ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

518 รศ.มลิวัลย ชุนถนอม คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

519 อ.สุวิชา เกษมสุวรรณ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

520 อ.แสงชัย ย่ิงศักด์ิมงคล คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมคุิมกัน

521 รศ.องอาจ เลาหวินิจ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุมกัน

522 รศ.สถาพร จิตตปาลพงศ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาปรสิตวิทยา

523 อ.โฆษิต ศรีเพ็ญ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา

524 รศ.เฉลียว ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาพยาธิวิทยา

525 ผศ.ทวีศักด์ิ สงเสริม คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา

526 อ.ธีระพล ศิรินฤมิตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา

527 รศ.วรวิทย วัชชวัลคุ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาพยาธิวิทยา

528 รศ.กมลชัย ตรงวานิชนาม คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา

529 อ.กาญจนา อ่ิมศิลป คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา

530 รศ.ชาติชาย หนุนภักดี คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา

531 อ.ปารียา อุดมกุศลศรี คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา

532 ศ.มาลินี ล้ิมโภคา คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา

533 อ.ศรัญญา สิงหเสม คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา

534 ผศ.อํานาจ พัวพลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเภสัชวิทยา
535 อ.ธีระศักด์ิ ตรัยมงคลกูล คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

536 รศ.ธานีรัตน สานติวัตร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

537 รศ.ปรยีพันธุ อุดมประเสริฐ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

538 ผศ.ชูศรี ศรีเพ็ญ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

539 อ.นรสุทธิ์ บางภูมิ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

540 รศ.วรศักด์ิ ปจฉิมะศิริ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

541 ผศ.ศิริวรรณ พราพงษ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

542 อ.สันติ แกวโมกุล คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

543 รศ.อาภัสสรา ชูเทศะ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา

544 ผศ.อุคเดช บุญประกอบ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสรีรวิทยา
545 อ.ชัยเทพ พูลเขตต คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ

บริการวินิจฉัย
546 ผศ.ประพฤกษ ต้ังมั่นคง คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ

บริการวินิจฉัย
547 อ.อมรเทพ อาชวกุลเทพ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และการ

บริการวินิจฉัย
548 ผศ.สัญชัย ลักษณโกเศศ คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน ภาควิชาอายุรศาสตร

549 ผศ.ธวัชชัย ศักด์ิภูอราม คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน โรงพยาบาลสัตว บางเขน

550 ผศ.ศิริชัย วงษนาคเพ็ชร คณะสัตวแพทยศาสตร บางเขน โรงพยาบาลสัตว บางเขน
551 อ.ชุติมา ไวศรายุทธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร
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552 อ.ณัฐชา เพชรดากูล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร
553 อ.ปรารถนา ปรารถนาดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร
554 อ.รวิพิมพ ฉวีสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร
555 อ.วัชรพงศ เลิศสุรวัฒน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน โครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เกษตร
556 รศ.งามทิพย ภูวโรดม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

557 อ.ธัญญารัตน วิริยะพิทักษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

558 อ.ภาณุวัฒน สรรพกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

559 อ.เลอพงศ จารุพันธ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

560 ผศ.วาณี ชนเห็นชอบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

561 อ.สุขเกษม สิทธิพจน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

562 อ.สุพัณณี วรกิตสิทธิสาธร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

563 อ.อนุกูล วัฒนสุข คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ

564 รศ.กลาณรงค ศรีรอต คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

565 อ.ณัฐกานต นิตยพัธน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

566 อ.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

567 ผศ.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

568 อ.ภคมน จิตประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

569 ผศ.มังกร โรจนประภากร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

570 อ.วิรัตน วาณิชยศรีรัตนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

571 ผศ.วีระสิทธ์ิ สรรพมงคลไชย (กัลยากฤต) คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

572 รศ.สาโรจน ศิริศันสนียกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

573 รศ.สาวิตรี จันทรานุรักษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

574 ผศ.สุทธิพันธุ แกวสมพงษ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

575 รศ.สุนีย นิธิสินประเสริฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

576 รศ.กมลวรรณ แจงชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

577 รศ.จินตนา อุปดิสสกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

578 ผศ.ธงชัย สุวรรณสิชณน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

579 ผศ.นันทวัน เทอดไทย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

580 อ.พิสิฏฐ ธรรมวิถี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

581 รศ.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพฒันาผลิตภัณฑ

582 อ.ไพศาล วุฒิจํานงค คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

583 รศ.รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

584 อ.วิษฐิดา จันทราพรชัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

585 รศ.สมบัติ ขอทวีวัฒนา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

586 อ.เสาวณีย เลิศวรสิริกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

587 ผศ.หทัยรัตน ริมคีรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

588 ผศ.อนุวัตร แจงชัด คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ

589 อ.ขนิษฐา วัชราภรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

590 อ.จันทรทิพย ซ่ือสัตย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

591 อ.นิตยา ทับทิมทัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ
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592 ผศ.สิริสิน ชุมรุม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาการส่ิงทอ

593 อ.จิตศิริ ราชตนะพันธุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

594 ผศ.โชคชัย ธีรกุลเกียรติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

595 รศ.ทนง ภัครัชพันธุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

596 อ.ธนะบูลย สัจจาอนันตกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

597 อ.นวรัตน สุรินทรวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

598 รศ.ปริศนา สุวรรณาภรณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

599 รศ.ปรียา วิบูลยเศรษฐ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

600 อ.ปจฉิมา สิทธิสาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

601 ผศ.ปาริฉัตร หงสประภาส คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

602 อ.มาศอุบล ทองงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

603 อ.วรรณี จิรภาคยกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

604 อ.วราภรณ บุญทรัพยทิพย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

605 อ.วราภา มหากาญจนกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

606 อ.ศศิธร จันทนวรางกูร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

607 ผศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

608 อ.สายพิณ ทานัชฌาสัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

609 รศ.สิรี ชัยเสรี คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

610 รศ.สุคนธชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

611 อ.สุดสาย ตรีวานิช คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

612 รศ.อรอนงค นัยวิกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

613 อ.อุทัย กล่ินเกษร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

614 อ.ณกัญภัทร จินดา คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

615 ผศ.ณัฐชนก อมรเทวภัทร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

616 อ.ธาริณี นามพิชญ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

617 ผศ.น้ําฝน ลําดับวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

618 อ.รังรอง ยกสาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

619 อ.อําพร เสนห คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน สํานักงานโครงการจัดต้ังภาควิชาเทคโนโลยี
ทางกระบวนการเคมีและฟสิกส

620 อ.ดาวรุง จุงสกุล โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

621 อ.ธานินทร คงศิลา โครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี สํานักงานโครงการจัดต้ังวิทยาเขตลพบุรี

622 ศ.เกษม จันทรแกว วิทยาลัยส่ิงแวดลอม โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

623 อ.นฤชิต ดําปน วิทยาลัยส่ิงแวดลอม ฝายวิชาการ

624 รศ.วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ฝาย
เทคโนโลยีเสนใยธรรมชาติ

625 ศ.รังสิต สุวรรณมรรคา สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายวิจัยและ
ประเมินผล

626 อ.วิเชียร กีรตินิจกาล สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ฝายวิจัยและ
ประเมินผล

627 ผศ.วิวัฒน หาญวงศจิรวัฒน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน ศูนยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทางไม
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628 อ.จงรัก วัชรินทรรัตน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน สถานีวิจัยวน

เกษตรตราด
629 รศ.กรึก นฤทุม สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

630 รศ.วิโรจ อ่ิมพิทักษ สํานักงานอธิการบดี กองแผนงาน

631 ผศ.สุวิสา พัฒนเกียรติ สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายฝกอบรม
632 รศ.กาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายวิเคราะหโครงการและหลกัสูตรการฝกอบรม

633 รศ.สมศรี ภัทรธรรม สํานักสงเสริมและฝกอบรม บางเขน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการฝกอบรม
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1 อ.นันทศักด์ิ ปนแกว คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

2 รศ.วิวัฒน เสือสะอาด คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

3 ผศ.สมชาย ธนสินชยกุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

4 อ.สุนิศา สงวนทรัพย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

5 อ.โสภณ อุไรชื่น คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

6 อ.อรพรรณ เกินอาษา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

7 อ.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชากีฏวิทยา

8 อ.ชุติ มวงประเสริฐ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

9 อ.นนทวัชร ชัยณรงค คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

10 ผศ.พงศศักด์ิ ชลธนสวัสดิ์ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

11 รศ.รัตนา ต้ังวงศกิจ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาเกษตรกลวิธาน

12 ผศ.กุมุท สังขศิลา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

13 ผศ.ชวลิต ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

14 รศ.ธงชัย มาลา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

15 รศ.ยงยุทธ โอสถสภา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

16 อ.วิภาวรรณ ทายเมือง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

17 ผศ.อรรถศิษฐ วงศมณีโรจน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาปฐพีวิทยา

18 รศ.งามช่ืน รัตนดิลก คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

19 ผศ.ชูศักด์ิ จอมพุก คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

20 รศ.ดวงพร สุวรรณกุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

21 รศ.ทศพล พรพรหม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

22 รศ.นพพร คลายพงษพันธุ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

23 อ.บุบผา คงสมัย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

24 ศ.พีระศักด์ิ ศรีนิเวศน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

25 ผศ.สนธิชัย จันทรเปรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

26 รศ.สมบัติ ชิณะวงศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

27 รศ.อภิชาติ วรรณวิจิตร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชไรนา

28 ผศ.กฤษณา กฤษณพุกต คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

29 รศ.กวิศร วานิชกุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

30 รศ.จริงแท ศิริพานชิ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

31 ผศ.จุลภาค คุนวงศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

32 ผศ.ธรรมศักด์ิ ทองเกตุ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

33 ผศ.ประภาพร ต้ังกิจโชติ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

34 ผศ.ปราโมทย สฤษดิ์นิรันดร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

35 อ.พูนทรัพย สืบมา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

36 ผศ.รวี เสรฐภักดี คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

37 ผศ.ลพ ภวภูตานนท คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

38 รศ.ศศิยา ศิริพานิช คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

39 ผศ.เสริมศิริ จันทรเปรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

40 ผศ.อรรัตน มงคลพร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

41 ผศ.อลิศรา มีนะกนิษฐ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

42 ผศ.อุณารุจ บุญประกอบ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาพืชสวน

วิทยาเขต กําแพงแสน
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43 ผศ.คนึงนิตย เหรียญวรากร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

44 ผศ.จิระเดช แจมสวาง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

45 ผศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

46 อ.ชัยณรงค รัตนกรีฑากุล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

47 ผศ.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

48 อ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

49 ผศ.รัชนี ฮงประยูร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

50 ผศ.รัติยา พงศพิสุทธา คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

51 อ.วรรณวิไล อินทนู คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

52 รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

53 ผศ.สมชาย สุขะกูล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

54 อ.สุจินต ภัทรภูวดล คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

55 ผศ.สุภาพร กล่ินคง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

56 อ.อุดม ฟารุงสาง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาโรคพืช

57 อ.ชัชชัย แกวสนธิ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

58 รศ.พัฒนา สุขประเสริฐ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

59 รศ.เอมอร อังสุรัตน คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสงเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร

60 ผศ.จําเริญ  เท่ียงธรรม คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

61 รศ.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

62 อ.วนิดา จูลเมตต คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

63 ผศ.ศศิธร นาคทอง (โชติศศิธร) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

64 รศ.สมชัย จันทรสวาง คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

65 ผศ.เสกสม อาตมางกูร คณะเกษตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล

66 ผศ.กนกศักด์ิ เอ่ียมโอภาส คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

67 รศ.ธัญญา นิยมาภา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

68 รศ.บัณฑิต จริโมภาส คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

69 อ.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

70 ผศ.ภรต กุญชร ณ อยุธยา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

71 รศ.มงคล กวางวโรภาส คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

72 รศ.วิชา หมั่นทําการ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

73 อ.ศิวลักษณ ปฐวีรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

74 รศ.เจษฎา แกวกัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

75 ผศ.นิมิตร เฉิดฉันทพิพัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

76 รศ.บัญชา ขวัญยืน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

77 ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

78 ผศ.พงศธร โสภาพันธุ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

79 รศ.วราวุธ วุฒิวณิชย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

80 อ.สมชาย ดอนเจดีย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

81 รศ.สันติ ทองพํานัก คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

82 ผศ.สุภาพร แจมเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

83 อ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

84 ผศ.เชาว อินทรประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

85 รศ.ประภาศรี สิงหรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
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86 ผศ.มนตทิพย ช่ําชอง คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

87 อ.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

88 ผศ.รังสินี โสธรวิทย คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

89 อ.สุกัญญา วิชชุกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

90 อ.โสฬส จิวานุวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

91 ผศ.อนุพันธ เทอดวงศวรกุล คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

92 อ.อมรเดช พุทธิพิพัฒนขจร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

93 อ.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒนขจร คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

94 อ.มาลี ศรีสดสุข คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

95 รศ.อัจฉริยา ปราบอริพาย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาคณิตศาสตร สถิติ และ
คอมพิวเตอร

96 อ.กุลศิริ ช.กรบัส ศิริปุณย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

97 รศ.คณพล จุฑามณี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

98 ผศ.จุรียรัตน ลีสมิทธิ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

99 อ.ฐิติยา แซปง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

100 อ.นฤพร เพ็ชรกลาง คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

101 อ.วิไลลักษณ ขวัญยืน คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

102 ผศ.ศิริลักษณ เอ่ียมธรรม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

103 ผศ.สิริภัทร พราหมณีย คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

104 ผศ.อรพรรณ ศังขจันทรานนท คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาวิทยาศาสตร

105 อ.วลี สงสุวงค คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร กําแพงแสน สายวิชาศิลปศาสตร

106 ผศ.จุฬารัตน วัฒนะ คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาอาชีวศึกษา
107 อ.นิรันดร ย่ิงยวด คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาอาชีวศึกษา

108 ผศ.ประสงค ตันพิชัย คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาอาชีวศึกษา

109 รศ.ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาอาชีวศึกษา

110 ผศ.สันติ ศรีสวนแตง คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาอาชีวศึกษา
111 ผศ.มณฑาทิพย อัตตปญโญ คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

112 ผศ.อภิชาติ ใจอารีย คณะศึกษาศาสตร กําแพงแสน โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

113 อ.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง

114 ผศ.ทวีวัฒน ทัศนวัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง

115 อ.นริศ เต็งชัยศรี คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง

116 อ.สิริรัตน นิยม คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง

117 อ.สุณี คุณากรสวัสดิ์ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลินิกสัตวเล้ียง
118 ผศ.เจริญศักด์ิ ศาลากิจ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

119 ผศ.ธเนศร ทิพยรักษ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

120 รศ.ธีระ รักความสุข คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

121 ผศ.พิพัฒน อรุณวิภาส คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

122 อ.วันดี รุงรัตนอุบล คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

123 อ.วิทย เลิศแสง คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา
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124 อ.อดิศร ยะวงศา คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรคลีนิคสัตวใหญและสัตวปา

125 ผศ.นรินทร อุประกรินทร คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

126 อ.รุงโรจน แจมอน คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

127 ผศ.วิศณุ บุญญาวิวัฒน คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาเวชศาสตรและทรัพยากรการผลิตสัตว

128 อ.ชัยเทพ พูลเขตต คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และ
การบริการวินิจฉัย

129 อ.อาสูตร สงวนเกียรติ คณะสัตวแพทยศาสตร กําแพงแสน ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร และ
การบริการวินิจฉัย

130 ผศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน ศูนยวิจัยและ
พัฒนาออยและน้ําตาล

131 ผศ.สมเกียรติ ประสานพานิช สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการคนควาและพัฒนาปศุสัตวและผลิตภัณฑสัตว 
กําแพงแสน ศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตนม

132 ผศ.ชูเกียรติ รักซอน สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน ฝายวิเคราะหโครงการและหลักสูตรการ
ฝกอบรม
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1 อ.จรรยา เจตนเจริญ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ

2 อ.เมธี จันทโรปกรณ คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ

3 อ.สุนทรี ขุนทอง คณะทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ศรีราชา สวนงานวิจัยและบริการวิชาการ

4 อ.ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สวนงานจัดการศึกษา

5 อ.พิมพรรณ สุจารินพงค คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สาขาวิชาการโรงแรม

6 อ.ภูวาเดช โหราเรือง คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา สวนงานจัดการศึกษา

1 อ.เจษฎา เตชมหาศรานนท คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

2 อ.ชื่นจิต แกวกัญญา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

3 อ.ทักสินธุ ทองสะอาด คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

4 อ.ธนพร ขจรผล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

5 อ.ธีระยุทธ จันทะนาม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

6 อ.ประภาษ กาวิชา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

7 อ.ปานชีวัน ปอนพังงา คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

8 อ.ปยะฉัตร เชยชุม คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

9 อ.หทัยรัตน โชคทวีพาณิชย คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

10 อ.อมรรัตน อุปพงศ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาทรัพยากร
เกษตรชีวภาพ

11 อ.บุศราวรรณ ไชยะ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

12 อ.รุงกานต บุญนาถกร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

13 อ.โศรยา แสนเมือง คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

14 อ.สุพัตรา โพธิเศษ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

15 อ.อัญชลี ศรีวิไล คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

16 อ.อาภัสสร ศิริจริยวัตร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร สาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหาร

17 อ.จาริตา หินเธาว คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการจัดการ
18 อ.กันยารัตน สุขะวัธนกุล คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการตลาด
19 อ.ขวัญชนก วงศแพงสอน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

20 อ.วรวิทย กุลตังวัฒนา คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

21 อ.อรุณธดี ตรุงอําไพ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
22 อ.ประยูร คลายโศก คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาสังคมศาสตร
23 อ.ฉัฐวัฒน ลิมปสุรพงษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สํานักงานเลขานุการ
24 อ.ธนันตชัย นพแกว คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ สกลนคร สาขาวิชาสังคมศาสตร
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